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MOTTO 
 

ْسَتِجٌُبوا لًِ ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل  َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ

ْرُشُدوَن ٌَ ٌُْؤِمُنوا ِبً لََعلَُّهْم   َوْل

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwa Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 

dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.(QS. Al-Baqarah: 186) 

 

وا ِمْن َحْولَِك ا َغلٌَِظ اْلَقْلِب ََلْنَفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفّظًّ  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

 َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفً اْْلَْمِر

لٌَِن ٌُِحبُّ اْلُمَتَوكِّ  َ ِ إِنَّ َّللاَّ ْل َعلَى َّللاَّ  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran : 159) 

ا َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإِلَى َربَِّك َفاْرَغْب ٌُْسرًّ ا إِنَّ َمَع اْلُعْسِر  ٌُْسرًّ  َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap. (Q.S Al-Insyiraah: 5-8)  

 

“Lakukan semua karena Allah, dari hal terkecil sampai hal terbesar” 

“Bermanfaat bagi orang lain setiap waktu. Beramal luas beramal cerdas.” 
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Perancangan Model Rujukan Penjaminan Mutu Pada Organisasi 

Pengembangan Perangkat Lunak Skala Kecil 

 

Aini Zahra 

NIM : 08650027 

 

INTISARI 

 

 Saat ini, tingkat pemakaian software semakin pesat mengakibatkan 

persaingan antara pengembang software semakin ketat. Termasuk pengembang 

software skala kecil. Namun sayangnya, pengembang software skala kecil yang 

memiliki keterbatasan sumber daya, sering mengabaikan proses penjaminan 

kualitas software dengan alasan kerumitan dan mahal. Padahal, proses penjaminan 

kualitas software adalah langkah penting untuk menghasilkan software yang 

berkualitas agar mereka bisa bertahan di pasar. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 

model rujukan penjaminan mutu software yang bisa diterapkan pada pengembang 

software skala kecil. 

 

Berdasarkan faktor kualitas McCall, maka diambil aspek operasional 

produk yang terdiri dari lima faktor kualitas. Menurut Sommerville (2003) dan 

Fatwanto (2012) tidak mungkin melakukan penjaminan mutu terhadap semua 

faktor, maka dalam penelitian ini dilakukan pencarian faktor kualitas yang paling 

prioritas menurut pengguna sehingga hasilnya bisa dibuat ke dalam model rujukan 

penjaminan kualitas pengembang software skala kecil. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, metode pengambilan data memakai survei dan 

instrumen penelitian berupa kuesioner. Pada penelitian ini sekaligus melakukan 

validasi terhadap faktor kualitas McCall aspek oprasional terhadap indikator-

indikatornya menggunakan uji korelasi Kendall Tau dan Spearman Rank. 

 

Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor kualitas yang paling diprioritaskan 

pengguna adalah correctness kemudian usability. Untuk hasil dari uji  korelasi 

faktor kualitas McCall dengan indikatornya didapat hanya faktor correctness dan 

usability yang mempunyai korelasi. Untuk faktor correctness tingkat 

signifikansinya 0.096 untuk uji korelasi Kendall Tau dan Spearman Rank, dan 

pada faktor usability tingkat signifikansinya 0.004 untuk uji korelasi Kendall Tau 

dan tingkat signifikansinya 0.003 untuk uji korelasi Spearman Rank (tingkat 

singnifikansi harus <0.1). 

 

Kata kunci : model rujukan penjaminan mutu, pengembang skala kecil, faktor 

kualitas aspek operasional, korelasi. 
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Design of Quality Assurance Reference Model for The  Small Scale Software 

Development Organitation 

 

Aini Zahra 

NIM : 08650027 

 

ABSTRACT 

 

 Currently, the usage level of software is rapidly increase in line with the 

higher competition among software developers time by time, including small-

scale software development. Thus, the software quality assurance plays an 

important role in software industry so that they can survive in the market, but, 

unfortunately it's oftenly ignore by the small-scale developers with limited 

resources due to it is complexity and expensiveness. Therefore, a reference model 

of software quality assurance that can be applied on a small scale software 

development is clearly needed 

 

According to Sommerville (2003) and Fatwanto (2012) it is impossible to 

guarantee all of the quality factor in software development, thus, in this research 

we have tried to figure out the most important factor based on user assesment then 

give a focus on them. Therefore, these factors can be utilized to construct the 

refference model of quality assurance for small-scale software development . This 

reseacrh used quantitative methodology, survey methods and research instruments 

such as questionnaires. In this research, as well as validating the McCall’s quality 

factor for product operation aspects with the indicators by using Kendall Tau and 

Spearman Rank correlation test. 

 

The results of this research show that, consequtively, correctness  and 

usability are the most prioritized quality factor by users. In addition, from the 

validity assesmnet of McCall quality factors and their indicators, we found that 

only correctness and usability which have a statistical correlation. The 

significance level of correctness is 0.096 for both Kendall Tau and Spearman 

Rank, then the significance level of usbility is 0.004 and 0.003 for Kendall Tau 

and Spearman Rank, respectively (level of singnification must be <0.1). 

 

 

Keywords: quality assurance reference model, small-scale development , the 

product operational aspects, correlation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan terhadap perangkat lunak yang terus meningkat 

mengakibatkan perkembangan perangkat lunak begitu pesat. Menurut 

Djarot Subiantoro yang merupakan ketua Asosiasi Peranti Lunak 

Telematikan Indonesia (Aspiluki), Pasar piranti lunak Indonesia tumbuh 

16% (Rahardjo, 2007). Tidak hanya organisasi pengembang perangkat 

lunak besar, namun juga organisasi pengembang perangkat lunak skala 

kecil dan menengah sudah berkembang pesat. Kebanyakan para memakai 

software untuk membantu proses bisnisnya, lebih memilih pengembang 

skala kecil dan menengah dengan alasan biaya yang lebih murah.  

Dengan bermunculan banyak pengembang perangkat lunak skala 

kecil untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka itu berdampak juga pada 

tingkat persaingan yang semakin ketat untuk tetap bisa bertahan di pasar. 

Oleh karena itu, seharusnya para pengembang perangkat lunak skala kecil 

harus memprioritaskan kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkannya 

agar bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dan mampu bertahan di 

pasar, karena target pengembang perangkat lunak skala kecil adalah 

konsumen (Zyl, 2010) sehingga hubungan personal dengan konsumen 

harus diperhatikan. 

Zuser  et.al (www.larces.uece.br) menyatakan bahwa penjaminan 

kualitas perangkat lunak adalah faktor kunci sukses dalam sebuah proyek 
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perangkat lunak. Dalam usahanya meningkatkan kualitas perangkat lunak 

yang dihasilkan, organisasi pengembang skala kecil juga menghadapi 

berbagai kendala. Kendala yang dihadapi oleh organisasi pengembang 

skala kecil seperti keterbatasan sumber daya baik itu waktu, dana maupun 

sumber daya manusia.  

Kenyataannya, penjaminan mutu perangkat lunak memerlukan 

sumber daya yang banyak dan biaya yang mahal. Sedangkan, dalam 

organisasi pengembang perangkat lunak skala kecil hanya memiliki 

sumber daya yang terbatas. Namun, di sisi lain proses penjaminan mutu 

juga merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjamin kualitas dari 

perangkat lunak tersebut.  

Faktor kualitas perangkat lunak yang dicetuskan oleh McCall 

memiliki sebelas faktor kualitas, mungkin bagi organisasi perangkat lunak 

skala besar tidak akan ada masalah untuk menerapkan semuanya, 

walaupun Sommerville (2003) menyatakan tidak mungkin bagi sistem apa 

pun dapat dioptimasi untuk semua atribut kualitas termasuk pengembang 

skala besar, tetap harus ada faktor yang diprioritaskan dan faktor lain harus 

dikorbankan untuk mencapai hal ini. Apalagi untuk organisasi 

pengembang perangkat lunak skala kecil, karena ketebatasan sumber daya 

yang dimilikinya, maka ini pun menjadi masalah besar. Maka perlu 

dipastikan, faktor manakah yang paling dibutuhkan atau diprioritaskan 

oleh konsumen. Karena bila konsumen kecewa pada produk yang 



3 
 

dihasilkan, maka kepercayaan mereka akan menurun dan berdampak pada 

pasar, sehingga bisa mengancam keberadaan pengembang skala kecil.    

Fatwanto (2012) menyatakan bahwa kriteria kesuksesan suatu 

produk software adalah adanya kepuasan dari stakeholders, yang mana 

kebanyakan dari stakeholders adalah user. Untuk organisasi skala kecil 

sendiri penekanan kepuasan ditekankan untuk stakeholder pengguna. 

Selain itu, lima indikator kualitas perangkat lunak dalam aspek operasional 

produk, semuanya berurusan dengan persyaratan yang secara langsung 

mempengaruhi operasi harian dari perangkat lunak tersebut (Galin, 2004). 

Maka itu, dari sebelas faktor kualitas McCall, pada aspek operasional 

(operation) produk perangkat lunak adalah aspek yang harus ditekankan. 

Karena, aspek operasional dan komponen di dalamnya adalah faktor yang 

bersentuhan langsung dengan pengguna, di mana pengguna adalah tujuan 

utama dari dibuatnya sebuah software dan merupakan stakeholder 

terbesar. Namun, dalam aspek operasional produk juga terdiri dari lima 

faktor kualitas, maka harus dicari manakah yang paling dibutuhkan 

pengguna, sehingga dengan terciptanya software yang berkualitas, 

sehingga bisa membuat pengembang perangkat lunak skala kecil bertahan 

di pasar.  

Melihat pemaparan di atas, maka diperlukan sebuah model 

rujukan yang tepat untuk melakukan penjaminan mutu perangkat lunak 

yang bisa diterapkan pada organisasi pengembang perangkat lunak skala 

kecil yang memiliki keterbatasan dalam resources. Pada penelitian ini juga 
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akan melakukan validasi terhadap faktor kualitas McCall pada aspek 

operasional dengan indikator-indikator yang telah McCall rumuskan dalam 

McCall checklist. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor 

kualitas McCall pada aspek operasional benar-benar mempunyai hubungan 

dengan indikator-indikatornya atau tidak. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang model rujukan penjaminan mutu yang dapat 

diterapkan pada organisasi pengembang perangkat lunak skala kecil 

berdasarkan faktor kualitas McCall pada aspek operasional. 

2. Apakah faktor kualitas McCall pada aspek operasional berkorelasi 

dengan indikator-indikatornya. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Merancang model rujukan penjaminan mutu perangkat lunak 

yang dapat diterapkan dalam organisasi pengembang perangkat 

lunak skala kecil berdasarkan faktor kualitas McCall pada aspek 

operasional. 



5 
 

2. Melakukan validasi teori McCall pada aspek operasional produk 

yaitu dengan mencari korelasi antara faktor kualitas aspek 

operasional dengan indikator-indikatornya. 

 

1.4.  Batasan Penelitian 

Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya fokus untuk merancang model rujukan 

penjaminan mutu perangkat lunak yang bisa direkomendasikan 

untuk organisasi pengembang perangkat lunak skala kecil. 

2. Pembuatan model rujukan penjaminan mutu perangkat lunak 

hanya dilakukan pada aspek operasional dari produk perangkat 

lunak. 

3. Responden adalah orang yang ada dalam rentang umur produktif 

yaitu 18-45 tahun (Depnaker, 2003) dan pernah memakai 

komputer. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberkan manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Memberikan sumbangsih di keilmuan teknik 

informatika khususnya di  bidang rekayasa perangkat 

lunak yang berfokus pada kajian penjaminan mutu 

perangkat lunak.  
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b. Memberikan tambahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya di bidang rekayasa perangkat 

lunak, khususnya di bidang penjaminan mutu perangkat 

lunak. 

 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan rujukan bagi organisasi-organisasi perangkat lunak skala 

kecil  untuk melakukan penjaminan mutu perangkat lunak pada 

produk-produknya. 

 

1.6.  Keaslian Penelitian 

Menyikapi hasil-hasil penelitian sebelumnya serta untuk 

memperkaya penelitian tentang penjaminan mutu perangkat lunak 

sebagai sumber informasi dan bahan kajian, selain itu juga bahwa 

penelitian tentang penjaminan mutu perangkat lunak di Indonesia masih 

sangat jarang dilakukan. Menurut Nurasrizal (2010) keaslian penelitian 

dapat dilihat dari judul penelitian, materi yang dibahas, tujuan penelitian, 

tempat penelitian dan hal-hal lain yang bisa dinilai sebagai keaslian suatu 

penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode 

pengambilan data menggunakan metode survei, dan instrumen penelitian 

berupa kuesioner yang akan disebarkan kepada responden yang 
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kriterianya sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini akan fokus pada 

bagaimana merancang model rujukan penjaminan mutu perangkat lunak 

untuk organisasi perangkat lunak skala kecil berdasarkan faktor kualitas 

McCall pada aspek operasional produk.  

Organisasi pengembang perangkat lunak skala kecil hanya fokus 

pada ketepatan waktu pemasaran untuk bertahan di pasaran (Zyl, 2010). 

Kriteria kesuksesan suatu produk software adalah adanya kepuasan dari 

stakeholders (Fatwanto, 2012). Aspek operasional produk, semuanya 

berurusan dengan persyaratan yang secara langsung mempengaruhi 

operasi harian dari perangkat lunak tersebut (Galin, 2004).  

Komponen isi kuesioner terdiri dari lima faktor kualitas McCall 

pada aspek operasional produk. Kemudian akan dilihat, faktor kualitas 

manakah yang paling diprioritaskan oleh pengguna, sehingga faktor 

tersebut akan lebih diprioritaskan dalam melakukan penjaminan mutu. 

Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian dibuatlah model rujukan 

penjaminan mutu yang akan menjadi rekomendasi untuk organisasi 

pengembang perangkat lunak skala kecil yaitu berupa checklist kegiatan 

penjaminan mutu sesuai dengan faktor yang nanti diprioritaskan. Selain 

itu juga akan dilakukan validasi terhadap faktor kualitas McCall aspek 

operasional dengan indikator-indikatornya. Apakah benar bahwa faktor 

kualitas aspek operasional dan indikatornya yang McCall tetapkan pada 

McCall checklist berkorelasi/valid, dan masalah ini juga akan dijawab 

dengan berdasarkan data yang didapat dari responden pemakai software. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Faktor kualitas McCall pada aspek operasional yang diprioritaskan oleh 

pengguna adalah faktor correctness sebagai prioritas pertama, dan faktor 

usability sebagai prioritas kedua. 

2. Berdasarkan dari data sampel, untuk kelima faktor kualitas McCall aspek 

operasional hanya faktor correctness dan usability yang bisa divalidasi 

karena nilai signifikansinya berada di bawah 0.1 (10%). Kesimpulan 

didasarkan pada proses perhitungan uji korelasi Kendall Tau dan Spearman 

Rank dengan hasil pada faktor correctness tingkat signifikansinya 0.096 

untuk uji korelasi Kendall Tau dan Spearman Rank, pada faktor usability 

tingkat signifikansinya 0.004 untuk uji korelasi Kendall Tau dan tingkat 

signifikansinya 0.003 untuk uji korelasi Spearman Rank. Sedangkan 

tingkat signifikansi ketiga faktor lainnya masih berada di atas 0.1. Faktor 

reliability tingkat signifikansinya 0.46 untuk uji korelasi Kendall Tau dan 

tingkat signifikansinya 0.483 untuk uji korelasi Spearman Rank. Faktor 

efficiency tingkat signifikansinya 0.2 untuk uji korelasi Kendall Tau dan 

tingkat signifikansinya 0.194 untuk uji korelasi Spearman Rank. Faktor 

integrity tingkat signifikansinya 0.288 untuk uji korelasi Kendall Tau dan 

tingkat signifikansinya 0.28 untuk uji korelasi Spearman Rank 
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5.2. Saran 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak hal yang belum 

tergali, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai 

berikut: 

1. Perlu dilakukan pencarian  prioritas faktor kualitas McCall untuk aspek 

trasnsisi dan aspek produksi. 

2. Perlu uji validasi faktor kualitas McCall untuk aspek operasional yang 

menggunakan indikator yang lebih sesuai, sehingga diharapkan bisa 

memvalidasi ketiga faktor kualitas yang lainnya. 

3. Perlu dilakukan survei sejenis pada objek yang lebih luas. 
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Lampiran 1 
Format Kuesinoer 
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Tanggal  : ….................... 2012 

Nama  : ……………………………………………………………………………… 

Umur  : ……………………………………………………………………………… 

Jenis kelamin : laki-laki / perempuan  (coret yang tidak perlu) 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………… 

Jurusan* : ……………………………………………………………………………… (*disi jika pekerjaan mahasiswa) 

Nama instansi : ……………………………………………………………………………… 

 
BAGIAN 1 

Petunjuk pengisian! 
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking di bawah ini. 
Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling penting sampai pada karakter 
software yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah software.Keterangan : 
Peringkat ke-1 : Sangat penting 
Peringkat ke-2 : Penting 
Peringkat ke-3 : Netral  
Peringkat ke-4 : Tidak Penting 
Peringkat ke-5 : Sangat Tidak Penting 
 
 
 
 

Contoh  

No Karakter/ranking peringkat/ranking 

1 Karakter 1 5 

2 Karakter 2 2 

3 Karakter 3 1 

4 Karakter 4 3 

5 Karakter 5 4 

 

No Karakter Software Peringkat/ranking 

1 Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa diperlukan 
pengguna.  
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena pengguna akan 
membuat atau perlu membuat tabel. 

 

2 Software saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat harus tetap dapat 
berjalan dengan normal tanpa kendala. 
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik puluhan ribu 
halaman, kemudian saat program dibuka lagi tetap berjalan dengan normal 
tanpa ada error (seperti not responding). 

 

3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah perintah 
yang dimasukan pengguna. 
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen yang terdiri 
dari ribuan halaman, maka prosesnya cepat.  

 

4 Software harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. 

Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password (kata sandi) 
pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga hanya pihak 
berwenang saja yang dapat mengaksesnya.  

 

5 Software harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami fungsi-
fungsinya. 
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat 
pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket yang berarti simpan, 
simbol huruf U (underline) untuk menggarisbawahi dan lain sebagainya.  

 

 
 
 
 
 



112 
 

 

BAGIAN 2 

Petunjuk pengisian! 

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia yang paling 

sesuai dengan pendapat anda. 

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting 

(STP). 

 

No Karakter Software SP P N TP STP 

1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar yang 
diwajibkan. 
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam Microsoft Word, 
ternyata yang kita masukan adalah format video, maka program akan 
memberikan peringatan not responding, sehingga dapat diketahui bahwa 
kita salah memasukan file. 

     

2 Software harus memiliki  ketepatan untuk fungsinya. 
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti untuk 
membuat daftar  bullet dan penomeran, bukan untuk memasukan 
gambar. 

     

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan awal 
yang diminta. 
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan (sesuai), 
bukan untuk membuat gambar (tidak sesuai). 

     

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin). 
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan sehingga tidak 
berat saat dioperasikan. 

     

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan 
dokumentasi yang standar. 
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen pengetikan, 
Microsoft power point dibuat untuk membuat presentasi.  

     

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi kesalahan 
(error) dalam software saat dijalankan. 
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila pengguna 
melakukan perintah membagi bilangan dengan angka 0 (nol) karena 
bilangan tidak bisa dibagi 0 (nol).  

     

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat. 
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam 
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitungan detik. 

     

8 Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh pengguna. 
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk 
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar dari 
program, namun ternyata pengguna belum menyimpan dokumen.  

     

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang mandiri (tidak 
terlalu tergantung pada komponen lain). 
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan pencetakan 
dokumen (print) maka kita masih dapat tetap melakukannya sambil 
meng-edit dokumen.  

     

10 Software harus mudah dijalankan. 
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah dijalankan, 
tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat menjalankannya. 
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No Karakter Software SP P N TP STP 

11 Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang tidak 
diperkenankan. 
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password pada 
dokumen yang kita anggap penting atau rahasia. 

     

12 Software harus mudah dipahami sehingga mudah menggunakannya. 
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah dipahami, 
sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi mengubah warna 
huruf.  

     

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak 
kekebutuhan awalnya. 
Contoh  : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan 
awalnya yaitu untuk membuat dokumen pengetikan.  

     

14 Software harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna baru agar 
dapat menggunakan program.  
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.  

     

 
 
 

         Yogyakarta, …………….. 2012 
 
 
 
 
           
                  (                                ) 
             Nama Lengkap 
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Lampiran 2 
Rekap Data Pengisian Kuesioner Responden 
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Rekap Data Dari Hasil Pengisian Kuesioner 

No Nama Responden Pekerjaan 
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1 Arif Wirawan M Mahasiswa L 24 
4 4 4 4 5 4 5 2 5 4.2 2 4 4 3.33 3 5 5 4.329 4 5 4.5 

peringkat : 2|4 peringkat : 4|3 peringkat : 3|5 peringkat : 5|2 peringkat : 1|1 

2 Awan P Wardhani Pegawai L 36 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4.4 5 4 4 4.333 4 5 4 4.333 4 4 4 

peringkat : 3|4.5 peringkat : 1|1 peringkat : 4|2.5 peringkat : 2|2.5 peringkat : 5|4.5 

3 Ginong P Mahasiswa L 22 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.995 5 5 5 

peringkat : 2|3 peringkat : 4|3 peringkat : 3|3 peringkat : 5|3 peringkat : 1|3 

4 Hafa L Mahasiswa P 20 
3 4 3 3.333 4 3 5 3 4 3.8 4 3 4 3.667 5 4 5 4.667 4 3 3.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 2|2 peringkat : 3|3 peringkat : 4|1 peringkat : 1|4 

5 Iriyanta Mahasiswa L 24 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.33 4 3 3.5 

peringkat : 2|3 peringkat : 4|3 peringkat : 3|3 peringkat : 1|1 peringkat : 5|5 

6 Mellyana C Mahasiswa P 21 
5 5 3 4.333 5 3 5 5 5 4.6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 5|5 peringkat : 2|4 peringkat : 4|2 peringkat : 1|2 peringkat : 3|2 

7 M Iqbal Anugrah T Mahasiswa L 23 
4 4 4 4 3 4 4 3 5 3.8 3 2 5 3.33 4 3 2 2.997 5 5 5 

peringkat : 3|2 peringkat : 4|3 peringkat : 2|4 peringkat : 5|5 peringkat : 1|1 
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8 Novita Praci Mahasiswa P 24 
5 5 4 4.667 5 4 5 5 5 4.8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 3|5 peringkat : 1|4 peringkat : 2|2 peringkat : 5|2 peringkat : 4|2 

9 Nurul Hidayati Mahasiswa P 22 
4 4 5 4.333 5 5 4 3 5 4.4 4 3 5 4 4 4 5 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 2|3.5 peringkat : 5|2 peringkat : 4|5 peringkat : 3|3.5 peringkat : 1|1 

10 Septiani Putri Mahasiswa P 22 
3 5 3 3.667 4 3 4 3 5 3.8 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 

peringkat : 2|5 peringkat : 1|4 peringkat : 3|2 peringkat : 5|2 peringkat : 4|2 

11 Yusuf M Mahasiswa L 23 
4 3 3 3.333 4 3 4 3 4 3.6 3 4 3 3.333 4 4 3 3.666667 3 4 3.5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 5|2 peringkat : 3|4.5 peringkat : 4|1 peringkat : 2|3 

12 Yenni Azanti S Mahasiswa P 21 
5 5 5 5 5 5 3 4 4 4.2 4 4 3 3.667 4 5 4 4.333333 3 4 3.5 

peringkat : 1|1 peringkat : 3|3 peringkat : 5|4 peringkat : 2|2 peringkat : 4|5 

13 Yuli Rahayu Mahasiswa P 21 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 1|3 peringkat : 5|3 peringkat : 2|3 peringkat : 4|3 peringkat : 3|3 

14 Yanuarista Dwi R Mahasiswa P 18 
4 4 3 3.667 4 3 5 4 5 4.2 5 5 5 5 5 4 4 4.333333 5 3 4 

peringkat : 2|5 peringkat : 4|3 peringkat : 5|1 peringkat : 1|2 peringkat : 3|4 

15 Ummi Athiyah Mahasiswa P 21 
4 3 2 3 4 2 3 4 4 3.4 5 3 5 4.333 3 4 5 4 5 4 4.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 3|4 peringkat : 5|2 peringkat : 2|3 peringkat : 4|1 

16 Siti Yuraida Mahasiswa P 22 
4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4.333 4 5 5 4.666667 4 4 4 

peringkat : 2|4 peringkat : 4|4 peringkat : 3|2 peringkat : 5|1 peringkat : 1|4 

17 Tanti Yanuar W Mahasiswa P 21 
5 4 4 4.333 5 4 5 5 5 4.8 3 5 5 4.333 5 5 4 4.666667 5 4 4.5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 5|1 peringkat : 2|4.5 peringkat : 4|2 peringkat : 3|3 

18 R. Katu Unggara Mahasiswa L 22 
4 3 3 3.333 4 3 5 5 5 4.4 4 4 5 4.333 4 5 5 4.666667 5 5 5 

peringkat : 2|5 peringkat : 3|3 peringkat : 4|4 peringkat : 5|2 peringkat : 1|1 

19 Rifni Ika Sari S Mahasiswa P 18 
4 4 5 4.333 5 5 1 2 4 3.4 3 4 5 4 4 5 4 4.333333 5 5 5 

peringkat : 3|2.5 peringkat : 5|5 peringkat : 4|4 peringkat : 2|2.5 peringkat : 1|1 

20 M. Andestoni Mahasiswa L 22 
2 4 2 2.667 3 2 4 4 3 3.2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 2|3 peringkat : 3|4 peringkat : 4|1 peringkat : 5|2 
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21 M. Dicky Effendi Karyawan L 22 
4 5 5 4.667 5 5 4 4 5 4.6 5 5 5 5 4 5 5 4.667 5 5 5 

peringkat : 4|3.5 peringkat : 3|5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 5|3.5 peringkat : 1|1.5 

22 Nita Astuti    P 20 
4 1 3 2.667 5 3 5 3 4 4 2 4 4 3.333 4 5 5 4.667 4 5 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 3|3 peringkat : 4|4 peringkat : 1|1 peringkat : 2|2 

23 Karina P Mahasiswa P 21 
4 3 4 3.667 3 4 4 4 3 3.6 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

peringkat : 1|4 peringkat : 2|5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 4|3 peringkat : 5|1.5 

24 Lady Farhana Mahasiswa P 18 
5 5 4 4.667 5 4 2 5 5 4.2 3 2 5 3.333 4 4 5 4.333 5 5 5 

peringkat : 3|2 peringkat : 5|4 peringkat : 2|5 peringkat : 1|3 peringkat : 4|1 

25 Aviva Ismi N Mahasiswa P 18 
5 5 3 4.333 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4.333 5 5 5 5 5 4 4.5 

peringkat : 2|3.5 peringkat : 1|5 peringkat : 3|3.5 peringkat : 5|1 peringkat : 4|2 

26 A. Rifqi Bahtiar Karyawan L 22 
5 4 4 4.333 4 4 5 5 4 4.4 5 5 4 4.667 5 5 5 5 4 4 4 

peringkat : 1|4 peringkat : 3|3 peringkat : 5|2 peringkat : 2|1 peringkat : 4|5 

27 Aniq  Mahasiswa P 21 
4 3 3 3.333 5 3 4 2 5 3.8 4 4 5 4.333 4 4 4 4 5 4 4.5 

peringkat : 2|5 peringkat : 4|4 peringkat : 5|2 peringkat : 3|3 peringkat : 1|1 

28 Deddy Gunawan Mahasiswa L 22 
2 4 3 3 5 3 4 2 5 3.8 3 4 5 4 4 5 5 4.667 5 5 5 

peringkat : 3|5 peringkat : 5|4 peringkat : 4|3 peringkat : 2|2 peringkat : 1|1 

29 Efi Laila Latifah Mahasiswa P 20 
5 5 3 4.333 4 3 4 3 4 3.6 4 4 5 4.333 4 4 4 4 5 5 5 

peringkat : 1|2.5 peringkat : 4|5 peringkat : 3|2.5 peringkat : 5|4 peringkat : 2|1 

30 Eka Farizqi M Mahasiswa P 23 
3 4 4 3.667 3 4 4 4 4 3.8 3 4 4 3.667 2 4 3 3 4 4 4 

peringkat : 1|3.5 peringkat : 2|2 peringkat : 3|3.5 peringkat : 4|5 peringkat : 5|1 

31 Ellya Noor Parida Mahasiswa P 22 
4 2 5 3.667 4 5 4 5 3 4.2 5 5 3 4.333 3 5 4 4 3 2 2.5 

peringkat : 1|4 peringkat : 2|2 peringkat : 3|1 peringkat : 4|3 peringkat : 5|5 

32 Satria Mahasiswa L 21 
5 4 4 4.333 5 4 4 4 5 4.4 4 5 5 4.667 4 5 4 4.33 5 4 4.5 

peringkat : 2|3.5 peringkat : 4|4 peringkat : 3|1 peringkat : 5|3.5 peringkat : 1|2 

33 Tri Siska Akmalia Mahasiswa P 23 
3 3 4 3.333 2 4 4 4 4 3.6 4 4 4 4 4 4 5 4.33 4 3 3.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 4|3 peringkat : 3|2 peringkat : 5|1 peringkat : 2|4 
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34 Rizki Anggara  Mahasiswa L 20 
4 4 3 3.667 4 3 5 4 5 4.2 3 5 5 4.333 5 5 4 4.667 5 4 4.5 

peringkat : 4|5 peringkat : 1|4 peringkat : 2|3 peringkat : 5|1 peringkat : 3|2 

35 Rachel Immana Mahasiswa P 20 
4 2 4 3.333 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3.667 4 2 3 

peringkat : 5|4 peringkat : 4|1.5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 2|3 peringkat : 1|5 

36 
Putri Tunggal 

Dewi 
Mahasiswa P 21 

3 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4.667 4 4 5 4.33 5 4 4.5 

peringkat : 2|4.5 peringkat : 4|4.5 peringkat : 3|1 peringkat : 5|3 peringkat : 1|2 

37 Hikmah Islamiati Mahasiswa P 18 
3 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 5 3 5 4.33 2 3 2.5 

peringkat : 4|3.5 peringkat : 1|2 peringkat : 5|3.5 peringkat : 2|1 peringkat : 3|5 

38 M. Dika Perkasa 
Konsultan 

Perusahaan 
L 22 

4 2 5 3.667 4 5 3 3 5 4 3 5 2 3.333 4 5 4 4.33 2 4 3 

peringkat : 2|3 peringkat : 4|2 peringkat : 1|4 peringkat : 3|1 peringkat : 5|5 

39 Evi Dwitianigsih Mahasiswa P 18 
4 4 5 4.333 4 5 4 4 4 4.2 4 5 3 4 4 5 5 4.667 3 3 3 

peringkat : 5|2 peringkat : 3|3 peringkat : 2|4 peringkat : 1|1 peringkat : 4|5 

40 Faisal Mahasiswa L 22 
5 3 5 4.333 4 5 5 3 4 4.2 3 3 5 3.667 4 4 5 4.333 5 3 4 

peringkat : 4|1.5 peringkat : 2|3 peringkat : 3|5 peringkat : 1|1.5 peringkat : 5|4 

41 Dwiheni Ratri L Mahasiswa P 18 
5 4 5 4.667 4 5 5 4 3 4.2 3 5 3 3.667 4 4 5 4.333 3 2 2.5 

peringkat : 5|1 peringkat : 1|3 peringkat : 4|4 peringkat : 2|2 peringkat : 3|5 

42 Ari Jati Faithkah Guru P 24 
4 3 3 3.333 4 3 5 3 5 4 5 4 5 4.667 5 5 3 4.33 5 5 5 

peringkat : 3|5 peringkat : 2|4 peringkat : 1|2 peringkat : 4|3 peringkat : 5|1 

43 Asih Widanarti Karyawan P 19 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4.8 4 4 5 4.333 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 4|2 peringkat : 5|4 peringkat : 1|5 peringkat : 2|2 peringkat : 3|2 

44 Nuraini Alfiah Karyawan P 21 
2 3 5 3.333 3 5 4 5 4 4.2 3 1 4 2.667 4 4 5 4.333 4 5 4.5 

peringkat : 2|5 peringkat : 1|3 peringkat : 3|4 peringkat : 5|2 peringkat : 4|1 

45 Cantik Meta S Karyawan P 21 
5 4 4 4.333 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4.667 3 5 4 

peringkat : 1|2 peringkat : 3|4 peringkat : 2|4 peringkat : 5|1 peringkat : 4|4 

46 Basuki Rahmat Karyawan L 23 
4 4 5 4.333 4 5 5 3 5 4.4 5 5 5 5 4 4 5 4.333 5 5 5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 3|3 peringkat : 5|1.5 peringkat : 4|4.5 peringkat : 2|1.5 
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47 Akbar Linggawati   L 18 
5 3 5 4.333 3 5 5 3 3 3.8 4 4 3 3.667 4 4 5 4.33 3 4 3.5 

peringkat : 3|1.5 peringkat : 4|3 peringkat : 5|4 peringkat : 1|1.5 peringkat : 2|5 

48 Pambayun Setio P Mahasiswa P 20 
5 4 5 4.667 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4.667 4 5 4 4.33 5 5 5 

peringkat : 2|3.5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 4|3.5 peringkat : 5|5 peringkat : 1|1.5 

49 Ahmad Mahasiswa L 24 
3 5 4 4 4 4 3 3 3 3.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 3|2.5 peringkat : 2|5 peringkat : 5|2.5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 1|2.5 

50 HR Yani Mahasiswa P 20 
3 5 5 4.333 4 5 4 4 4 4.2 4 5 5 4.667 3 3 5 3.667 5 3 4 

peringkat : 3|2 peringkat : 5|3 peringkat : 4|1 peringkat : 2|5 peringkat : 1|4 

51 Ryan Afranata Mahasiswa L 19 
5 5 4 4.667 5 4 5 5 5 4.8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 1|5 peringkat : 3|4 peringkat : 2|2 peringkat : 5|2 peringkat : 4|2 

52 Yudi Faisal Wiraswasta L 33 
5 4 4 4.333 4 4 5 5 5 4.6 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

peringkat : 3|3 peringkat : 1|2 peringkat : 2|4.5 peringkat : 4|1 peringkat : 5|4.5 

53 R. Gunawan Karyawan L 38 
2 4 4 3.333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.33 4 4 4 

peringkat : 3|5 peringkat : 1|3 peringkat : 4|3 peringkat : 5|1 peringkat : 2|3 

54 Pramajar Rahmadi Karyawan L 28 
5 3 4 4 5 4 4 4 4 4.2 4 5 5 4.667 4 5 5 4.667 5 4 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 4|4 peringkat : 3|1.5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 1|3 

55 Mahargiyo PNS L 30 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4.4 3 5 4 4 4 5 4 4.33 4 5 4.5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 4|3 peringkat : 3|4.5 peringkat : 5|2 peringkat : 2|1 

56 Dewi Maryam Wiraswasta P 30 
3 3 4 3.333 4 4 5 5 4 4.4 5 5 4 4.667 5 4 5 4.667 4 5 4.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 5|4 peringkat : 3|1.5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 4|3 

57 Abdul Rahman Wiraswasta L 42 
5 3 2 3.333 3 2 5 5 4 3.8 3 4 1 2.667 4 4 4 4 1 5 3 

peringkat : 5|3 peringkat : 3|2 peringkat : 4|5 peringkat : 2|1 peringkat : 1|4 

58 Tri Wiji Lestari R Wiraswasta P 40 
4 5 5 4.667 4 5 5 5 4 4.6 4 5 4 4.333 4 5 5 4.667 4 4 4 

peringkat : 1|1.5 peringkat : 2|3 peringkat : 5|4 peringkat : 4|1.5 peringkat : 3|5 

59 Ahmad Idrus  Wiraswasta L 42 
5 3 5 4.333 3 5 4 4 5 4.2 3 3 5 3.667 4 3 5 4 5 4 4.5 

peringkat : 3|2 peringkat : 4|3 peringkat : 5|5 peringkat : 2|4 peringkat : 1|1 
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60 Hernawati IRT P 32 
4 2 4 3.333 3 4 4 4 5 4 5 3 2 3.333 4 4 3 3.666667 4 4 4 

peringkat : 5|4.5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 3|4.5 peringkat : 4|3 peringkat : 1|1.5 

61 Prima Mardian P Karyawan L 27 
3 3 2 2.667 4 2 5 5 4 4 5 4 5 4.667 4 5 4 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 2|4 peringkat : 3|1 peringkat : 4|3 peringkat : 1|2 

62 Nunuk Yeniwati Karyawan P 32 
4 4 5 4.333 4 5 4 3 5 4.2 4 5 3 4 3 4 4 3.666667 3 4 3.5 

peringkat : 1|1 peringkat : 2|2 peringkat : 5|3 peringkat : 4|4 peringkat : 3|5 

63 Heri Dumarga Buruh L 29 
3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 1 4 3 2.667 3 1 5 3 3 2 2.5 

peringkat : 2|1.5 peringkat : 1|1.5 peringkat : 4|4 peringkat : 3|3 peringkat : 5|5 

64 Anton S Karyawan L 35 
2 5 5 4 4 5 5 4 4 4.4 3 2 5 3.333 5 1 3 3 5 5 5 

peringkat : 2|3 peringkat : 3|2 peringkat : 1|4 peringkat : 5|5 peringkat : 4|1 

65 Yuli Afanti Karyawan P 39 
5 4 5 4.667 5 5 5 3 5 4.6 3 5 5 4.333 5 5 4 4.666667 5 5 5 

peringkat : 4|2.5 peringkat : 3|4 peringkat : 2|5 peringkat : 5|2.5 peringkat : 1|1 

66 Istikomah Porli P 32 
4 4 5 4.333 5 5 4 4 4 4.4 5 5 4 4.667 3 4 5 4 4 4 4 

peringkat : 5|3 peringkat : 4|2 peringkat : 2|1 peringkat : 3|4.5 peringkat : 1|4.5 

67 Nurhasanah Mahasiswa P 20 
4 4 4 4 5 4 5 3 4 4.2 4 3 5 4 4 4 3 3.666667 5 3 4 

peringkat : 5|3 peringkat : 4|1 peringkat : 1|3 peringkat : 3|5 peringkat : 2|3 

68 Lilis Yuliani Wiraswasta P 30 
4 3 5 4 5 5 5 4 3 4.4 5 5 3 4.333 5 4 2 3.666667 3 3 3 

peringkat : 2|3 peringkat : 4|1 peringkat : 3|2 peringkat : 5|4 peringkat : 1|5 

69 Padmoko Wiraswasta P 23 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4.8 4 4 5 4.333 5 5 4 4.666667 5 5 5 

peringkat : 1|1.5 peringkat : 4|3 peringkat : 2|5 peringkat : 5|4 peringkat : 3|1.5 

70 Tata admin P 25 
3 4 3 3.333 4 3 4 4 4 3.8 4 4 5 4.333 5 4 4 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 3|4 peringkat : 5|2.5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 2|1 

71 Jeri S 
Civil 

Engenering 
L 23 

4 4 2 3.333 4 2 3 4 3 3.2 4 4 3 3.667 5 4 4 4.333333 3 4 3.5 

peringkat : 4|4 peringkat : 1|5 peringkat : 2|2 peringkat : 5|1 peringkat : 3|3 

72 Rohman W mahasiswa L 18 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.2 4 3 4 3.667 3 5 4 4 4 4 4 

peringkat : 1|3 peringkat : 5|1 peringkat : 3|5 peringkat : 2|3 peringkat : 4|3 
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73 Sarifudin Mahasiswa L 18 
5 4 4 4.333 4 4 5 4 4 4.2 3 4 4 3.667 4 5 5 4.666667 4 3 3.5 

peringkat : 1|2 peringkat : 3|3 peringkat : 5|4 peringkat : 2|1 peringkat : 4|5 

74 Rosyid Ahmad Mahasiswa L 22 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.666667 5 5 5 

peringkat : 1|2.5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 5|2.5 peringkat : 2|5 peringkat : 3|2.5 

75 Alif  mahasiswa L 23 
5 4 5 4.667 5 5 5 4 4 4.6 4 4 4 4 4 5 5 4.666667 4 4 4 

peringkat : 1|1.5 peringkat : 3|3 peringkat : 4|4.5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 5|4.5 

76 Bambang  Wiraswasta L 21 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.2 4 4 4 4 5 4 4 4.333333 4 4 4 

peringkat : 4|4 peringkat : 1|2 peringkat : 3|4 peringkat : 5|1 peringkat : 2|4 

77 Faisal mahasiswa L 22 
4 4 5 4.333 5 5 4 4 5 4.6 3 4 5 4 4 5 4 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|1 peringkat : 2|5 peringkat : 3|3.5 peringkat : 1|2 

78 Alexander Palur PNS L 28 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4.667 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 1|2.5 peringkat : 2|2.5 peringkat : 5|5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 3|2.5 

79 Hany Mahasiswa P 22 
3 4 4 3.667 5 4 4 2 2 3.4 5 3 2 3.333 4 5 4 4.333333 2 5 3.5 

peringkat : 2|2 peringkat : 1|4 peringkat : 4|5 peringkat : 3|1 peringkat : 5|3 

80 Luthfiah  Mahasiswa P 23 
4 5 5 4.667 4 5 5 4 4 4.4 3 5 4 4 4 2 4 3.333333 4 5 4.5 

peringkat : 3|1 peringkat : 2|3 peringkat : 1|4 peringkat : 4|5 peringkat : 5|2 

81 Lail mahasiswa P 24 
4 5 4 4.333 5 4 3 2 5 3.8 3 5 4 4 5 4 5 4.666667 4 5 4.5 

peringkat : 2|2 peringkat : 5|5 peringkat : 3|4 peringkat : 4|1 peringkat : 1|3 

82 Katrin admin Lab P 25 
4 4 4 4 5 4 5 4 5 4.6 5 5 5 5 4 4 3 3.666667 5 5 5 

peringkat : 5|4 peringkat : 4|3 peringkat : 2|1.5 peringkat : 3|5 peringkat : 1|1.5 

83 Titin Risyani mahasiswa P 24 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.2 3 4 4 3.667 5 5 4 4.666667 4 3 3.5 

peringkat : 1|3 peringkat : 3|2 peringkat : 4|4 peringkat : 5|1 peringkat : 2|5 

84 Eni Astuti mahasiswa P 19 
3 2 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3.667 4 5 2 3.666667 4 5 4.5 

peringkat : 3|5 peringkat : 2|2 peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|3.5 peringkat : 1|1 

85 Ihsan Ari Kusuma mahasiswa L 21 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.8 3 4 3 3.333 3 2 4 3 3 3 3 

peringkat : 1|3 peringkat : 4|5 peringkat : 3|1 peringkat : 2|3 peringkat : 5|3 
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86 Rizki Yunita Sari mahasiswa P 22 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.2 3 4 5 4 3 3 4 3.333333 5 5 5 

peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|2 peringkat : 1|3.5 peringkat : 3|5 peringkat : 2|1 

87 Tri M H Karyawan P 24 
3 4 4 3.667 4 4 3 5 5 4.2 5 5 5 5 4 5 4 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 2|4 peringkat : 4|1 peringkat : 3|3 peringkat : 5|2 

88 Uswah mahasiswa P 22 
4 4 3 3.667 4 3 4 4 4 3.8 4 4 3 3.667 4 4 3 3.666667 4 4 4 

peringkat : 4|4 peringkat : 2|2 peringkat : 1|4 peringkat : 3|4 peringkat : 5|1 

89 Agus Widiatmoko Wiraswasta L 36 
4 5 4 4.333 3 4 3 3 3 3.2 2 5 5 4 5 4 5 4.666667 5 4 4.5 

peringkat : 1|3 peringkat : 2|5 peringkat : 5|4 peringkat : 4|1 peringkat : 3|2 

90 Misa Fahris Guru P 26 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4.333333 5 5 5 

peringkat : 1|2.5 peringkat : 3|2.5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 2|5 peringkat : 5|2.5 

91 Beni  mahasiswa L 23 
4 4 5 4.333 5 5 4 4 5 4.6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 2|2 peringkat : 1|1 peringkat : 3|4 peringkat : 5|4 peringkat : 4|4 

92 R. Wijaya Aji Trainer L 25 
5 4 5 4.667 5 5 4 5 5 4.8 4 5 5 4.667 4 4 5 4.333333 5 5 5 

peringkat : 4|3.5 peringkat : 3|2 peringkat : 5|3.5 peringkat : 2|5 peringkat : 1|1 

93 Candra Saputra Mahasiswa L 20 
3 4 3 3.333 3 3 4 4 5 3.8 4 5 4 4.333 4 4 4 4 4 5 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 2|4 peringkat : 3|2 peringkat : 4|3 peringkat : 1|1 

94 Rufana Yulaikah D Karyawan P 20 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.2 4 4 4 4 5 5 4 4.666667 4 5 4.5 

peringkat : 2|4.5 peringkat : 5|3 peringkat : 4|4.5 peringkat : 3|1 peringkat : 1|2 

95 Swasti Karini Karyawan P 40 
5 5 5 5 4 5 4 4 5 4.4 5 4 5 4.667 5 4 5 4.666667 5 5 5 

peringkat : 4|1.5 peringkat : 3|5 peringkat : 2|3.5 peringkat : 5|3.5 peringkat : 1|1.5 

96 Wulan Winarni Karyawan P 30 
5 4 5 4.667 5 5 5 4 4 4.6 4 5 4 4.333 5 4 4 4.333333 4 4 4 

peringkat : 1|1 peringkat : 4|2 peringkat : 3|3.5 peringkat : 5|3.5 peringkat : 2|5 

97 Amin Sujarwo Karyawan L 27 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

peringkat : 5|3 peringkat : 3|3 peringkat : 4|3 peringkat : 1|3 peringkat : 2|3 

98 Marsitoh mahasiswa P 18 
4 3 4 3.667 5 4 4 3 3 3.8 2 4 3 3 2 5 2 3 3 3 3 

peringkat : 5|2 peringkat : 1|1 peringkat : 2|4 peringkat : 4|4 peringkat : 3|4 
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99 Raudhotul Jannah mahasiswa P 19 
2 5 4 3.667 5 4 5 3 5 4.4 4 4 4 4 4 4 5 4.333333 4 5 4.5 

peringkat : 1|5 peringkat : 5|2 peringkat : 3|4 peringkat : 4|3 peringkat : 2|1 

100 Nimatul Azizah Mahasiswa P 18 
5 4 3 4 3 3 5 4 4 3.8 4 5 5 4.667 4 4 5 4.333333 5 5 5 

peringkat : 1|4 peringkat : 5|5 peringkat : 3|2 peringkat : 4|3 peringkat : 2|1 

101 Rina Setyaningsih Mahasiswa P 20 
5 4 4 4.333 3 4 4 4 4 3.8 4 2 4 3.333 3 2 4 3 4 4 4 

peringkat : 1|1 peringkat : 5|3 peringkat : 3|4 peringkat : 4|5 peringkat : 2|2 

102 Ani Lestari Mahasiswa P 19 
4 4 5 4.333 5 5 4 4 4 4.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 1|2 peringkat : 4|1 peringkat : 5|4 peringkat : 3|4 peringkat : 2|4 

103 Nida Maulina Mahasiswa P 20 
4 4 5 4.333 5 5 4 3 5 4.4 4 5 5 4.667 4 3 5 4 5 3 4 

peringkat : 2|3 peringkat : 3|2 peringkat : 4|1 peringkat : 5|4.5 peringkat : 1|4.5 

104 Dinda Putriana Mahasiswa P 18 
5 4 5 4.667 5 5 5 4 5 4.8 5 5 5 5 5 4 5 4.666667 5 5 5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 3|3 peringkat : 5|1.5 peringkat : 2|4.5 peringkat : 4|1.5 

105 Yuli Salis H Mahasiswa P 19 
4 4 5 4.333 4 5 5 3 4 4.2 5 4 5 4.667 4 5 5 4.666667 5 4 4.5 

peringkat : 1|4 peringkat : 4|5 peringkat : 2|1.5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 5|3 

106 Dian Mahasiswa P 20 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 4|3.5 peringkat : 2|1 peringkat : 3|3.5 peringkat : 1|3.5 peringkat : 2|3.5 

107 Ummu Salamah Mahasiswa P 19 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3.5 

peringkat : 1|2.5 peringkat : 5|2.5 peringkat : 4|2.5 peringkat : 3|2.5 peringkat : 2|5 

108 Nourma Mulichah Mahasiswa P 23 
2 5 3 3.333 4 3 4 1 4 3.2 5 4 4 4.333 1 4 2 2.333333 4 5 4.5 

peringkat : 4|3 peringkat : 1|4 peringkat : 3|2 peringkat : 5|5 peringkat : 2|1 

109 Aprilia Safitri Mahasiswa P 20 
3 4 3 3.333 4 3 5 5 4 4.2 5 5 3 4.333 5 5 5 5 3 4 3.5 

peringkat : 4|5 peringkat : 1|3 peringkat : 3|2 peringkat : 2|1 peringkat : 5|4 

110 Rizki Setiawati Mahasiswa L 20 
5 4 4 4.333 4 4 5 5 4 4.4 5 5 4 4.667 5 5 4 4.666667 4 5 4.5 

peringkat : 1|4 peringkat : 2|5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 4|1.5 peringkat : 5|3 

111 Siti Nurbauti Mahasiswa P 18 
1 3 3 2.333 3 3 5 5 3 3.8 3 5 4 4 4 5 4 4.333333 4 4 4 

peringkat : 4|5 peringkat : 1|4 peringkat : 2|2.5 peringkat : 5|1 peringkat : 3|2.5 
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112 Riani Pujiana Mahasiswa P 20 
4 3 5 4 4 5 4 4 4 4.2 3 5 4 4 5 4 4 4.333333 4 5 4.5 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 2|3 peringkat : 3|4.5 peringkat : 5|2 peringkat : 4|1 

113 Dewi Imroatus S Mahasiswa P 20 
4 3 4 3.667 3 4 4 5 3 3.8 3 5 3 3.667 4 5 4 4.333333 3 3 3 

peringkat : 3|3.5 peringkat : 2|2 peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|1 peringkat : 1|5 

114 Erhat Zakkiatuaini Mahasiswa P 18 
3 5 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3.667 2 4 3 3 4 4 4 

peringkat : 2|1.5 peringkat : 1|4.5 peringkat : 5|3 peringkat : 3|4.5 peringkat : 4|1.5 

115 Haspiatun Amni Mahasiswa P 19 
3 4 4 3.667 5 4 5 3 3 4 3 5 3 3.667 4 4 4 4 3 4 3.5 

peringkat : 1|3.5 peringkat : 4|1.5 peringkat : 2|3.5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 5|5 

116 Siti Nurjannah Mahasiswa P 22 
3 3 5 3.667 5 5 5 4 4 4.6 2 5 4 3.667 5 4 5 4.666667 3 5 4 

peringkat : 1|4.5 peringkat : 2|2 peringkat : 3|4.5 peringkat : 4|1 peringkat : 5|3 

117 Ari Diah Anggraini Mahasiswa P 20 
5 5 5 5 4 5 4 5 4 4.4 5 4 4 4.333 4 5 2 3.666667 4 4 4 

peringkat : 1|1 peringkat : 4|2 peringkat : 2|3 peringkat : 5|5 peringkat : 3|4 

118 Sudiarti Wulandari Mahasiswa P 19 
3 3 5 3.667 4 5 5 4 3 4.2 5 5 4 4.667 3 5 4 4 4 5 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 1|3 peringkat : 3|1 peringkat : 2|4 peringkat : 4|2 

119 Annisah Ul M Mahasiswa P 18 
3 3 2 2.667 5 2 4 4 5 4 4 5 5 4.667 4 4 5 4.333333 5 4 4.5 

peringkat : 5|5 peringkat : 4|4 peringkat : 2|1 peringkat : 3|3 peringkat : 1|2 

120 Ina Karlina Mahasiswa P 21 
3 4 2 3 5 2 1 2 3 2.6 2 5 4 3.667 4 3 4 3.666667 4 3 3.5 

peringkat : 2|4 peringkat : 1|5 peringkat : 4|1.5 peringkat : 5|1.5 peringkat : 3|3 

121 Ummi Sakdiah Mahasiswa P 20 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.2 4 3 4 3.667 4 4 4 4 4 4 4 

peringkat : 5|3 peringkat : 1|1 peringkat : 2|5 peringkat : 3|3 peringkat : 4|3 

122 Masyiana Arifah Mahasiswa P 20 
5 4 3 4 5 3 4 3 4 3.8 4 5 4 4.333 4 5 3 4 4 5 4.5 

peringkat : 3|3.5 peringkat : 1|5 peringkat : 2|2 peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|1 

123 Fitri Mahasiswa P 21 
5 5 5 5 3 5 1 5 5 3.8 4 5 4 4.333 2 5 2 3 4 2 3 

peringkat : 1|1 peringkat : 5|3 peringkat : 4|2 peringkat : 3|4.5 peringkat : 2|4.5 

124 Rabikh Munawar Mahasiswa L 20 
5 5 5 5 5 5 3 5 3 4.2 2 2 3 2.333 3 4 4 3.666667 3 4 3.5 

peringkat : 4|1 peringkat : 3|2 peringkat : 2|5 peringkat : 1|3 peringkat : 5|4 
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125 M Sholeh Ridho Mahasiswa L 19 
4 3 3 3.333 5 3 3 4 3 3.6 3 3 3 3 3 3 4 3.33 3 4 3.5 

peringkat : 1|3.5 peringkat : 2|1 peringkat : 3|5 peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|2 

126 Edi Purnomo Mahasiswa L 21 
5 5 5 5 3 5 4 4 3 3.8 4 5 3 4 5 5 3 4.33 3 3 3 

peringkat : 5|1 peringkat : 1|4 peringkat : 2|3 peringkat : 4|2 peringkat : 3|5 

127 Arum Puspita R Komisaris P 22 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.2 3 5 4 4 3 5 3 3.667 4 3 3.5 

peringkat : 2|2.5 peringkat : 1|1 peringkat : 4|2.5 peringkat : 3|4 peringkat : 5|5 

128 Pengku Rajo K Karyawan L 21 
5 4 4 4.333 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4.333 4 3 3.5 

peringkat : 1|1.5 peringkat : 5|3.5 peringkat : 4|3.5 peringkat : 3|1.5 peringkat : 2|5 

129 Dani Fattkhi Mahasiswa L 25 
4 4 5 4.333 4 5 3 3 4 3.8 3 4 4 3.667 4 4 3 3.667 4 4 4 

peringkat : 3|1 peringkat : 4|3 peringkat : 2|4.5 peringkat : 5|4.5 peringkat : 1|2 

130 Andik Hermawan Mahasiswa L 23 
3 1 5 3 4 5 5 2 5 4.2 2 4 1 2.333 3 4 3 3.333 1 3 2 

peringkat : 3|3 peringkat : 2|1 peringkat : 1|4 peringkat : 5|2 peringkat : 4|5 

131 Vauzi Okta FN Mahasiswa L 25 
5 3 3 3.667 4 3 4 4 4 3.8 5 5 4 4.667 4 4 3 3.667 4 4 4 

peringkat : 4|4.5 peringkat : 3|3 peringkat : 1|1 peringkat : 5|4.5 peringkat : 2|2 

132 Akhdiyat DM Mahasiswa L 21 
3 2 3 2.667 3 3 3 2 3 2.8 4 2 4 3.333 4 3 2 3 4 4 4 

peringkat : 5|5 peringkat : 3|4 peringkat : 1|2 peringkat : 4|3 peringkat : 2|1 

133 Elvia W Karyawan P 37 
5 2 5 4 5 5 4 4 4 4.4 4 4 5 4.333 4 2 4 3.333 5 4 4.5 

peringkat : 1|4 peringkat : 5|2 peringkat : 4|3 peringkat : 3|5 peringkat : 2|1 

134 Kesowo Sidi Wiraswasta L 29 
5 4 4 4.333 5 4 5 4 4 4.4 4 4 2 3.333 2 5 4 3.667 2 2 2 

peringkat : 1|2 peringkat : 2|1 peringkat : 3|4 peringkat : 5|3 peringkat : 4|5 

135 Mhd   L 35 
5 3 5 4.333 5 5 3 4 4 4.2 2 3 4 3 3 4 4 3.667 4 5 4.5 

peringkat : 1|2 peringkat : 5|3 peringkat : 2|5 peringkat : 4|4 peringkat : 3|1 
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Lampiran 3 
Rekap Data Nilai Dari Seluruh Faktor, Rata-rata dan Konversi Peringkat 
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No 
Nama 

Responden 
Nama Faktor 

Rata-rata 
Perfaktor 

Ranking 
Faktor 

Ranking 
Seharusnya 

Δ ranking 

1 Arif Wirawan M 

Correctness (poin 1) 4 2 4 2 

Reliability (poin 2) 4.2 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.33 3 5 2 

Integrity  (poin 4) 4.329 5 2 3 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

2 
Awan P 

Wardhani 

Correctness (poin 1) 4 3 4.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.4 1 1 0 

Efficiency (poin 3) 4.333 4 2.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.333 2 2.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 5 4.5 0.5 

3 Ginong P 

Correctness (poin 1) 5 2 3 1 

Reliability (poin 2) 5 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 5 3 3 0 

Integrity  (poin 4) 5 5 3 2 

Usability (poin 5) 5 1 3 2 

4 Hafa L 

Correctness (poin 1) 3.333 5 5 0 

Reliability (poin 2) 3.8 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 3 3 0 

Integrity  (poin 4) 4.667 4 1 3 

Usability (poin 5) 3.5 1 4 4 

5 Iriyanta 

Correctness (poin 1) 4 2 3 1 

Reliability (poin 2) 4 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 3 0 

Integrity  (poin 4) 4.333 1 1 0 

Usability (poin 5) 3.5 5 5 0 

6 Mellyana C 

Correctness (poin 1) 4.333 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4.6 2 4 2 

Efficiency (poin 3) 5 4 2 2 

Integrity  (poin 4) 5 1 2 1 

Usability (poin 5) 5 3 2 1 

7 
M Iqbal Anugrah 

T 

Correctness (poin 1) 4 3 2 1 

Reliability (poin 2) 3.8 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.33 2 4 2 

Integrity  (poin 4) 2.997 5 5 0 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

8 Novita Praci 

Correctness (poin 1) 4.6667 3 5 2 

Reliability (poin 2) 4.8 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 5 2 2 0 

Integrity  (poin 4) 5 5 2 3 

Usability (poin 5) 5 4 2 2 
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9 Nurul Hidayati 

Correctness (poin 1) 4.333 2 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.4 5 2 3 

Efficiency (poin 3) 4 4 5 1 

Integrity  (poin 4) 4.333 3 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

10 Septiani Putri 

Correctness (poin 1) 3.6667 2 5 3 

Reliability (poin 2) 3.8 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 4 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 4 5 2 3 

Usability (poin 5) 4 4 2 2 

11 Yusuf M 

Correctness (poin 1) 3.33 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 3.6 5 2 3 

Efficiency (poin 3) 3.3333 3 4.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 3.667 4 1 3 

Usability (poin 5) 3.5 2 3 1 

12 Yenni Azanti 

Correctness (poin 1) 5 1 1 0 

Reliability (poin 2) 4.2 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.333 2 2 0 

Usability (poin 5) 3.5 4 5 1 

13 Yuli Rahayu 

Correctness (poin 1) 4 1 3 2 

Reliability (poin 2) 4 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 4 2 3 1 

Integrity  (poin 4) 4 4 3 1 

Usability (poin 5) 4 3 3 0 

14 Yanuarista Dwi R 

Correctness (poin 1) 3.667 2 5 3 

Reliability (poin 2) 4.2 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 5 5 1 4 

Integrity  (poin 4) 4.33 1 2 1 

Usability (poin 5) 4 3 4 1 

15 Ummi Athiyah 

Correctness (poin 1) 3 1 5 4 

Reliability (poin 2) 3.4 3 4 1 

Efficiency (poin 3) 4.33333 5 2 3 

Integrity  (poin 4) 4 2 3 1 

Usability (poin 5) 4.5 4 1 3 

16 Siti Yuraida 

Correctness (poin 1) 4 2 4 2 

Reliability (poin 2) 4 4 4 0 

Efficiency (poin 3) 4.33333 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 4.667 5 1 4 

Usability (poin 5) 4 1 4 3 

17 Tanti Yanuar W 

Correctness (poin 1) 4.333 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.8 5 1 4 

Efficiency (poin 3) 4.3333 2 4.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 4.66667 4 2 2 

Usability (poin 5) 4.5 3 3 0 
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18 R. Katu Unggara 

Correctness (poin 1) 3.333 2 5 3 

Reliability (poin 2) 4.4 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4.3333 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 4.66667 5 2 3 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

19 Rifni Ika Sari S 

Correctness (poin 1) 4.333 3 2.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3.4 5 5 0 

Efficiency (poin 3) 4 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 4.3333 2 2.5 0.5 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

20 M. Andestoni 

Correctness (poin 1) 2.667 1 5 4 

Reliability (poin 2) 3.2 2 3 1 

Efficiency (poin 3) 3 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4 4 1 3 

Usability (poin 5) 3.5 5 2 3 

21 M. Dicky Effendi 

Correctness (poin 1) 4.667 4 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.6 3 5 2 

Efficiency (poin 3) 5 2 1.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.66667 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 5 1 1.5 0.5 

22 Nita Astuti  

Correctness (poin 1) 2.667 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 3.3333 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 4.66667 1 1 0 

Usability (poin 5) 4.5 2 2 0 

23 Karina P 

Correctness (poin 1) 3.667 1 4 3 

Reliability (poin 2) 3.6 2 5 3 

Efficiency (poin 3) 5 3 1.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4 4 3 1 

Usability (poin 5) 5 5 1.5 3.5 

24 Lady Farhana 

Correctness (poin 1) 4.667 3 2 1 

Reliability (poin 2) 4.2 5 4 1 

Efficiency (poin 3) 3.3333 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 4.33333 1 3 2 

Usability (poin 5) 5 4 1 3 

25 Aviva Ismi N 

Correctness (poin 1) 4.333 2 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4 1 5 4 

Efficiency (poin 3) 4.333 3 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 5 5 1 4 

Usability (poin 5) 4.5 4 2 2 

26 A. Rifqi Bahtiar 

Correctness (poin 1) 4.33 1 4 3 

Reliability (poin 2) 4.4 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4.6667 5 2 3 

Integrity  (poin 4) 5 2 1 1 

Usability (poin 5) 4 4 5 1 
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27 Aniq  

Correctness (poin 1) 3.333 2 5 3 

Reliability (poin 2) 3.8 4 4 0 

Efficiency (poin 3) 4.3333 5 2 3 

Integrity  (poin 4) 4 3 3 0 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

28 Deddy Gunawan 

Correctness (poin 1) 3 3 5 2 

Reliability (poin 2) 3.8 5 4 1 

Efficiency (poin 3) 4 4 3 1 

Integrity  (poin 4) 4.6667 2 2 0 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

29 Efi Laila Latifah 

Correctness (poin 1) 4.333 1 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 3.6 4 5 1 

Efficiency (poin 3) 4.3333 3 2.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4 5 4 1 

Usability (poin 5) 5 2 1 1 

30 Eka Farizqi M 

Correctness (poin 1) 3.667 1 3.5 2.5 

Reliability (poin 2) 3.8 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 3 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 3 4 5 1 

Usability (poin 5) 4 5 1 4 

31 Ellya Noor Parida 

Correctness (poin 1) 3.6667 1 4 3 

Reliability (poin 2) 4.2 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 4.33 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 4 4 3 1 

Usability (poin 5) 2.5 5 5 0 

32 Satria 

Correctness (poin 1) 4.33 2 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.4 4 4 0 

Efficiency (poin 3) 4.66667 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 4.33333 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

33 Tri Siska Akmalia 

Correctness (poin 1) 3.333 1 5 4 

Reliability (poin 2) 3.6 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 1 4 

Usability (poin 5) 3.5 2 4 2 

34 Rizki Anggara  

Correctness (poin 1) 3.667 4 5 1 

Reliability (poin 2) 4.2 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 4.3333 2 3 1 

Integrity  (poin 4) 4.6666 5 1 4 

Usability (poin 5) 4.5 3 2 1 

35 Rachel Immana 

Correctness (poin 1) 3.333 5 4 1 

Reliability (poin 2) 4 4 1.5 2.5 

Efficiency (poin 3) 4 3 1.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 3.66667 2 3 1 

Usability (poin 5) 3 1 5 4 
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36 
Putri Tunggal 

Dewi 

Correctness (poin 1) 4 2 4.5 2.5 

Reliability (poin 2) 4 4 4.5 0.5 

Efficiency (poin 3) 4.6667 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 3 2 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

37 Hikmah Islamiati 

Correctness (poin 1) 3 4 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4 1 2 1 

Efficiency (poin 3) 3 5 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.3333 2 1 1 

Usability (poin 5) 2.5 3 5 2 

38 M. Dika Perkasa 

Correctness (poin 1) 3.667 2 3 1 

Reliability (poin 2) 4 4 2 2 

Efficiency (poin 3) 3.3333 1 4 3 

Integrity  (poin 4) 4.3333 3 1 2 

Usability (poin 5) 3 5 5 0 

39 Evi Dwitianigsih 

Correctness (poin 1) 4.333 5 2 3 

Reliability (poin 2) 4.2 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4 2 4 2 

Integrity  (poin 4) 4.6667 1 1 0 

Usability (poin 5) 3 4 5 1 

40 Faisal 

Correctness (poin 1) 4.333 4 1.5 2.5 

Reliability (poin 2) 4.2 2 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.66667 3 5 2 

Integrity  (poin 4) 4.333 1 1.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 5 4 1 

41 Dwiheni Ratri L 

Correctness (poin 1) 4.667 5 1 4 

Reliability (poin 2) 4.2 1 3 2 

Efficiency (poin 3) 3.6667 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 4.3333 2 2 0 

Usability (poin 5) 2.5 3 5 2 

42 Ari Jati Faithkah 

Correctness (poin 1) 3.333 3 5 2 

Reliability (poin 2) 4 2 4 2 

Efficiency (poin 3) 4.6667 1 2 1 

Integrity  (poin 4) 4.3333 4 3 1 

Usability (poin 5) 5 5 1 4 

43 Asih Widanarti 

Correctness (poin 1) 5 4 2 2 

Reliability (poin 2) 4.8 5 4 1 

Efficiency (poin 3) 4.3333 1 5 4 

Integrity  (poin 4) 5 2 2 0 

Usability (poin 5) 5 3 2 1 

44 Nuraini Alfiah 

Correctness (poin 1) 3.333 2 5 3 

Reliability (poin 2) 4.2 1 3 2 

Efficiency (poin 3) 2.66667 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 2 3 

Usability (poin 5) 4.5 4 1 3 
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45 Cantik Meta S 

Correctness (poin 1) 4.333 1 2 1 

Reliability (poin 2) 4 3 4 1 

Efficiency (poin 3) 4 2 4 2 

Integrity  (poin 4) 4.6667 5 1 4 

Usability (poin 5) 4 4 4 0 

46 Basuki Rahmat 

Correctness (poin 1) 4.333 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.4 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 5 5 1.5 3.5 

Integrity  (poin 4) 4.3333 4 4.5 0.5 

Usability (poin 5) 5 2 1.5 0.5 

47 
Akbar 

Linggawati 

Correctness (poin 1) 4.333 3 1.5 1.5 

Reliability (poin 2) 3.8 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.6667 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.3333 1 1.5 0.5 

Usability (poin 5) 3.5 2 5 3 

48 
Pambayun Setio 

P 

Correctness (poin 1) 4.667 2 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 5 3 1.5 1.5 

Efficiency (poin 3) 4.6667 4 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 5 0 

Usability (poin 5) 5 1 1.5 0.5 

49 Ahmad 

Correctness (poin 1) 4 3 2.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3.4 2 5 3 

Efficiency (poin 3) 4 5 2.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 4 4 2.5 1.5 

Usability (poin 5) 4 1 2.5 1.5 

50 Yani 

Correctness (poin 1) 4.333 3 2 1 

Reliability (poin 2) 4.2 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 4.66667 4 1 3 

Integrity  (poin 4) 3.6667 2 5 3 

Usability (poin 5) 4 1 4 3 

51 Ryan Afranata 

Correctness (poin 1) 4.667 1 5 4 

Reliability (poin 2) 4.8 3 4 1 

Efficiency (poin 3) 5 2 2 0 

Integrity  (poin 4) 5 5 2 3 

Usability (poin 5) 5 4 2 2 

52 Yudi Faisal 

Correctness (poin 1) 4.333 3 3 0 

Reliability (poin 2) 4.6 1 2 1 

Efficiency (poin 3) 4 2 4.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 5 4 1 3 

Usability (poin 5) 4 5 4.5 0.5 

53 R. Gunawan 

Correctness (poin 1) 3.333 3 5 2 

Reliability (poin 2) 4 1 3 2 

Efficiency (poin 3) 4 4 3 1 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 1 4 

Usability (poin 5) 4 2 3 1 



133 

 

54 
Pramajar 
Rahmadi 

Correctness (poin 1) 4 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4.2 4 4 0 

Efficiency (poin 3) 4.6667 3 1.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.6667 2 1.5 0.5 

Usability (poin 5) 4.5 1 3 2 

55 Mahargiyo 

Correctness (poin 1) 4 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.4 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 4.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 2 3 

Usability (poin 5) 4.5 2 1 1 

56 Dewi Maryam 

Correctness (poin 1) 3.333 1 5 4 

Reliability (poin 2) 4.4 5 4 1 

Efficiency (poin 3) 4.6667 3 1.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.66667 2 1.5 0.5 

Usability (poin 5) 4.5 4 3 1 

57 Abdul Rahman 

Correctness (poin 1) 3.333 5 3 2 

Reliability (poin 2) 3.8 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 2.6667 4 5 1 

Integrity  (poin 4) 4 2 1 1 

Usability (poin 5) 3 1 4 3 

58 Tri Wiji Lestari R 

Correctness (poin 1) 4.667 1 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.6 2 3 1 

Efficiency (poin 3) 4.333 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.66667 4 1.5 2.5 

Usability (poin 5) 4 3 5 2 

59 Ahmad Idrus  

Correctness (poin 1) 4.333 3 2 1 

Reliability (poin 2) 4.2 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.6667 5 5 0 

Integrity  (poin 4) 4 2 4 2 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

60 Hernawati 

Correctness (poin 1) 3.333 5 4.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4 2 1.5 0.5 

Efficiency (poin 3) 3.33333 3 4.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 3.66667 4 3 1 

Usability (poin 5) 4 1 1.5 0.5 

61 Prima Mardian P 

Correctness (poin 1) 2.6667 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4 2 4 2 

Efficiency (poin 3) 4.66667 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 4.3333 4 3 1 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

62 Nunuk Yeniwati 

Correctness (poin 1) 4.333 1 1 0 

Reliability (poin 2) 4.2 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 4 5 3 2 

Integrity  (poin 4) 3.6666 4 4 0 

Usability (poin 5) 3.5 3 5 2 
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63 Heri Dumarga 

Correctness (poin 1) 4 2 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4 1 1.5 0.5 

Efficiency (poin 3) 2.6667 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 3 3 3 0 

Usability (poin 5) 2.5 5 5 0 

64 Anton S 

Correctness (poin 1) 4 2 3 1 

Reliability (poin 2) 4.4 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 3.3333 1 4 3 

Integrity  (poin 4) 3 5 5 0 

Usability (poin 5) 5 4 1 3 

65 Yuli Afanti 

Correctness (poin 1) 4.667 4 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.6 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4.3333 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 4.66667 5 2.5 2.5 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

66 Istikomah 

Correctness (poin 1) 4.333 5 3 2 

Reliability (poin 2) 4.4 4 2 2 

Efficiency (poin 3) 4.6667 2 1 1 

Integrity  (poin 4) 4 3 4.5 1.5 

Usability (poin 5) 4 1 4.5 3.5 

67 Nurhasanah 

Correctness (poin 1) 4 5 3 2 

Reliability (poin 2) 4.2 4 1 3 

Efficiency (poin 3) 4 1 3 2 

Integrity  (poin 4) 3.6667 3 5 2 

Usability (poin 5) 4 2 3 1 

68 Lilis Yuliani 

Correctness (poin 1) 4 2 3 1 

Reliability (poin 2) 4.4 4 1 3 

Efficiency (poin 3) 4.333 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 3.6667 5 4 1 

Usability (poin 5) 3 1 5 4 

69 Padmoko 

Correctness (poin 1) 5 1 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.8 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 4.333 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 4.6667 5 4 1 

Usability (poin 5) 5 3 1.5 1.5 

70 Tata 

Correctness (poin 1) 3.33 1 5 4 

Reliability (poin 2) 3.8 3 4 1 

Efficiency (poin 3) 4.333 5 2.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 4.333 4 2.5 1.5 

Usability (poin 5) 4.5 2 1 1 

71 Jeri S 

Correctness (poin 1) 3.333 4 4 0 

Reliability (poin 2) 3.2 1 5 4 

Efficiency (poin 3) 3.6667 2 2 0 

Integrity  (poin 4) 4.3333 5 1 4 

Usability (poin 5) 3.5 3 3 0 
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72 Rohman W 

Correctness (poin 1) 4 1 3 2 

Reliability (poin 2) 4.2 5 1 4 

Efficiency (poin 3) 3.6667 3 5 2 

Integrity  (poin 4) 4 2 3 1 

Usability (poin 5) 4 4 3 1 

73 Sarifudin 

Correctness (poin 1) 4.3333 1 2 1 

Reliability (poin 2) 4.2 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.6667 2 1 1 

Usability (poin 5) 3.5 4 5 1 

74 Rosyid Ahmad 

Correctness (poin 1) 5 1 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 5 4 2.5 1.5 

Efficiency (poin 3) 5 5 2.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 4.6667 2 5 3 

Usability (poin 5) 5 3 2.5 0.5 

75 Alif  

Correctness (poin 1) 4.667 1 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.6 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4 4 4.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.6667 2 1.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 5 4.5 0.5 

76 Bambang  

Correctness (poin 1) 4 4 4 0 

Reliability (poin 2) 4.2 1 2 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.333 5 1 4 

Usability (poin 5) 4 2 4 2 

77 Faisal 

Correctness (poin 1) 4.333 5 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.6 4 1 3 

Efficiency (poin 3) 4 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 4.3333 3 3.5 0.5 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

78 Alexander Palur 

Correctness (poin 1) 5 1 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 5 2 2.5 0.5 

Efficiency (poin 3) 4.6667 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 5 4 2.5 1.5 

Usability (poin 5) 5 3 2.5 0.5 

79 Hani 

Correctness (poin 1) 3.66 2 2 0 

Reliability (poin 2) 3.4 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 3.3333 4 5 1 

Integrity  (poin 4) 4.333 3 1 2 

Usability (poin 5) 3.5 5 3 2 

80 Luthfiah  

Correctness (poin 1) 4.667 3 1 2 

Reliability (poin 2) 4.4 2 3 1 

Efficiency (poin 3) 4 1 4 3 

Integrity  (poin 4) 3.333 4 5 1 

Usability (poin 5) 4.5 5 2 3 
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81 Lail 

Correctness (poin 1) 4.333 2 2 0 

Reliability (poin 2) 3.8 5 5 0 

Efficiency (poin 3) 4 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.6667 4 1 3 

Usability (poin 5) 4.5 1 3 2 

82 Katrin 

Correctness (poin 1) 4 5 4 1 

Reliability (poin 2) 4.6 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 5 2 1.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 3.6666 3 5 2 

Usability (poin 5) 5 1 1.5 0.5 

83 Titin Risyani 

Correctness (poin 1) 4 1 3 2 

Reliability (poin 2) 4.2 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 3.6667 4 4 0 

Integrity  (poin 4) 4.6667 5 1 4 

Usability (poin 5) 3.5 2 5 3 

84 Eni Astuti 

Correctness (poin 1) 3 3 5 2 

Reliability (poin 2) 4 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 5 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 3.6667 4 3.5 0.5 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

85 
Ihsan Ari 
Kusuma 

Correctness (poin 1) 3 1 3 2 

Reliability (poin 2) 2.8 4 5 1 

Efficiency (poin 3) 3.3333 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 3 2 3 1 

Usability (poin 5) 3 5 3 2 

86 Rizki Yunita Sari 

Correctness (poin 1) 4 5 3.5 1.5 

Reliability (poin 2) 4.2 4 2 2 

Efficiency (poin 3) 4 1 3.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 3.333 3 5 2 

Usability (poin 5) 5 2 1 1 

87 Tri M H 

Correctness (poin 1) 3.667 1 5 4 

Reliability (poin 2) 4.2 2 4 2 

Efficiency (poin 3) 5 4 1 3 

Integrity  (poin 4) 4.3333 3 3 0 

Usability (poin 5) 4.5 5 2 3 

88 Uswah 

Correctness (poin 1) 3.667 4 4 0 

Reliability (poin 2) 3.8 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.6667 1 4 3 

Integrity  (poin 4) 3.6667 3 4 1 

Usability (poin 5) 4 5 1 4 

89 
Agus 

Widiatmoko 

Correctness (poin 1) 4.333 1 3 2 

Reliability (poin 2) 3.2 2 5 3 

Efficiency (poin 3) 4 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.6667 4 1 3 

Usability (poin 5) 4.5 3 2 1 
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90 Misa Fahris 

Correctness (poin 1) 5 1 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 5 3 2.5 0.5 

Efficiency (poin 3) 5 4 2.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.3333 2 5 3 

Usability (poin 5) 5 5 2.5 2.5 

91 Beni  

Correctness (poin 1) 4.333 2 2 0 

Reliability (poin 2) 4.6 1 1 0 

Efficiency (poin 3) 4 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4 5 4 1 

Usability (poin 5) 4 4 4 0 

92 R. Wijaya Aji 

Correctness (poin 1) 4.667 4 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.8 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 4.67 5 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 2 5 3 

Usability (poin 5) 5 1 1 0 

93 Candra Saputra 

Correctness (poin 1) 3.333 5 5 0 

Reliability (poin 2) 3.8 2 4 2 

Efficiency (poin 3) 4.33 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 4 4 3 1 

Usability (poin 5) 4.5 1 1 0 

94 
Rufana Yulaikah 

D 

Correctness (poin 1) 4 2 4.5 2.5 

Reliability (poin 2) 4.2 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 4 4 4.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 3 1 2 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

95 Suwasti Karini 

Correctness (poin 1) 5 4 1.5 2.5 

Reliability (poin 2) 4.4 3 5 2 

Efficiency (poin 3) 4.67 2 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 5 1 1.5 0.5 

96 Wulan Winarni 

Correctness (poin 1) 4.666 1 1 0 

Reliability (poin 2) 4.6 4 2 2 

Efficiency (poin 3) 4.33 3 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 2 2 5 3 

97 Amin Sujarwo 

Correctness (poin 1) 5 5 3 2 

Reliability (poin 2) 5 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 5 4 3 1 

Integrity  (poin 4) 5 1 3 2 

Usability (poin 5) 5 2 3 1 

98 Marsitoh 

Correctness (poin 1) 3.6667 5 2 3 

Reliability (poin 2) 3.8 1 1 0 

Efficiency (poin 3) 3 2 4 2 

Integrity  (poin 4) 3 4 4 0 

Usability (poin 5) 3 3 4 1 
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99 
Raudhotul 

Jannah 

Correctness (poin 1) 4.667 1 5 4 

Reliability (poin 2) 4.4 5 2 3 

Efficiency (poin 3) 4 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 4.33 4 3 1 

Usability (poin 5) 4.5 2 1 1 

100 Nimatul Azizah 

Correctness (poin 1) 4 1 4 3 

Reliability (poin 2) 3.8 5 5 0 

Efficiency (poin 3) 4.67 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 4.33 4 3 1 

Usability (poin 5) 5 2 1 1 

101 
Rina 

Setyaningsih 

Correctness (poin 1) 4.333 1 1 0 

Reliability (poin 2) 3.8 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 3.33 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 3 4 5 1 

Usability (poin 5) 4 2 2 0 

102 Hani Lestari 

Correctness (poin 1) 4.333 1 2 1 

Reliability (poin 2) 4.4 4 1 3 

Efficiency (poin 3) 4 5 4 1 

Integrity  (poin 4) 4 3 4 1 

Usability (poin 5) 4 2 4 2 

103 Nida Maulina 

Correctness (poin 1) 4.333 2 3 1 

Reliability (poin 2) 4.4 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 4.67 4 1 3 

Integrity  (poin 4) 4 5 4.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 1 4.5 3.5 

104 Dinda Putriana 

Correctness (poin 1) 4.6667 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.8 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 5 5 1.5 3.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 2 4.5 2.5 

Usability (poin 5) 5 4 1.5 2.5 

105 Yuli Salis H 

Correctness (poin 1) 4.33 1 4 3 

Reliability (poin 2) 4.2 4 5 1 

Efficiency (poin 3) 4.67 2 1.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 3 1.5 1.5 

Usability (poin 5) 4.5 5 3 2 

106 Dian 

Correctness (poin 1) 4 4 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.2 2 1 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4 1 3.5 2.5 

Usability (poin 5) 4 2 3.5 1.5 

107 Ummu Salamah 

Correctness (poin 1) 5 1 2.5 1.5 

Reliability (poin 2) 5 5 2.5 2.5 

Efficiency (poin 3) 5 4 2.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 5 3 2.5 0.5 

Usability (poin 5) 3.5 2 5 3 
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108 
Nourma 

Mulichah 

Correctness (poin 1) 3.3 4 3 1 

Reliability (poin 2) 3.2 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 4.33 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 2.33 5 5 0 

Usability (poin 5) 4.5 2 1 1 

109 Aprilia Safitri 

Correctness (poin 1) 3.33 4 5 1 

Reliability (poin 2) 4.2 1 3 2 

Efficiency (poin 3) 4.33 3 2 1 

Integrity  (poin 4) 5 2 1 1 

Usability (poin 5) 3.5 5 4 1 

110 Rizki Setiawati 

Correctness (poin 1) 4.333 1 4 3 

Reliability (poin 2) 4.4 2 5 3 

Efficiency (poin 3) 4.67 3 1.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 4 1.5 2.5 

Usability (poin 5) 4.5 5 3 2 

111 Siti Nurbauti 

Correctness (poin 1) 2.333 4 5 1 

Reliability (poin 2) 3.8 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 4 2 2.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 5 1 4 

Usability (poin 5) 4 3 2.5 0.5 

112 Riani Pujiana 

Correctness (poin 1) 4 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.2 2 3 1 

Efficiency (poin 3) 4 3 4.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 5 2 3 

Usability (poin 5) 4.5 4 1 3 

113 Dewi Imroatus S 

Correctness (poin 1) 3.667 3 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3.8 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.67 5 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 4 1 3 

Usability (poin 5) 3 1 5 4 

114 
Erhat 

Zakkiatuaini 

Correctness (poin 1) 4 2 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3 1 4.5 3.5 

Efficiency (poin 3) 3.67 5 3 2 

Integrity  (poin 4) 3 3 4.5 1.5 

Usability (poin 5) 4 4 1.5 2.5 

115 Haspiatun Amni 

Correctness (poin 1) 3.667 1 3.5 2.5 

Reliability (poin 2) 4 4 1.5 2.5 

Efficiency (poin 3) 3.67 2 3.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4 3 1.5 1.5 

Usability (poin 5) 3.5 5 5 0 

116 Siti Nurjannah 

Correctness (poin 1) 3.6667 1 4.5 3.5 

Reliability (poin 2) 4.6 2 2 0 

Efficiency (poin 3) 3.67 3 4.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 4.67 4 1 3 

Usability (poin 5) 4 5 3 2 
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117 
Ari Diah 

Anggraini 

Correctness (poin 1) 5 1 1 0 

Reliability (poin 2) 4.4 4 2 2 

Efficiency (poin 3) 4.33 2 3 1 

Integrity  (poin 4) 3.67 5 5 0 

Usability (poin 5) 4 3 4 1 

118 
Sudiarti 

Wulandari 

Correctness (poin 1) 3.667 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4.2 1 3 2 

Efficiency (poin 3) 4.67 3 1 2 

Integrity  (poin 4) 4 2 4 2 

Usability (poin 5) 4.5 4 2 2 

119 Annisah Ul M 

Correctness (poin 1) 2.667 5 5 0 

Reliability (poin 2) 4 4 4 0 

Efficiency (poin 3) 4.67 2 1 1 

Integrity  (poin 4) 4.33 3 3 0 

Usability (poin 5) 4.5 1 2 1 

120 Ina Karlina 

Correctness (poin 1) 3 2 4 2 

Reliability (poin 2) 2.6 1 5 4 

Efficiency (poin 3) 3.67 4 1.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 3.67 5 1.5 3.5 

Usability (poin 5) 3.5 3 3 0 

121 Ummi Sakdiah 

Correctness (poin 1) 4 5 3 2 

Reliability (poin 2) 4.2 1 1 0 

Efficiency (poin 3) 3.67 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 4 3 3 0 

Usability (poin 5) 4 4 3 1 

122 Masyiana Arifah 

Correctness (poin 1) 4 3 3.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3.8 1 5 4 

Efficiency (poin 3) 4.33 2 2 0 

Integrity  (poin 4) 4 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 4.5 4 1 3 

123 Fitri 

Correctness (poin 1) 5 1 1 0 

Reliability (poin 2) 3.8 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 4.33 4 2 2 

Integrity  (poin 4) 3 3 4.5 1.5 

Usability (poin 5) 3 2 4.5 2.5 

124 Rabikh Munawar 

Correctness (poin 1) 5 4 1 3 

Reliability (poin 2) 4.2 3 2 1 

Efficiency (poin 3) 2.33 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 3.67 1 3 2 

Usability (poin 5) 3.5 5 4 1 

125 M Sholeh Ridho 

Correctness (poin 1) 3.33 1 3.5 2.5 

Reliability (poin 2) 3.6 2 1 1 

Efficiency (poin 3) 3 3 5 2 

Integrity  (poin 4) 3.33 5 3.5 1.5 

Usability (poin 5) 3.5 4 2 2 
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126 Edi Purnomo 

Correctness (poin 1) 5 5 1 4 

Reliability (poin 2) 3.8 1 4 3 

Efficiency (poin 3) 4 2 3 1 

Integrity  (poin 4) 4.33 4 2 2 

Usability (poin 5) 3 3 5 2 

127 Arum Puspita R 

Correctness (poin 1) 4 2 2.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4.2 1 1 0 

Efficiency (poin 3) 4 4 2.5 1.5 

Integrity  (poin 4) 3.67 3 4 1 

Usability (poin 5) 3.5 5 5 0 

128 Pengku Rajo K 

Correctness (poin 1) 4.333 1 1.5 0.5 

Reliability (poin 2) 4 5 3.5 1.5 

Efficiency (poin 3) 4 4 3.5 0.5 

Integrity  (poin 4) 4.33 3 1.5 1.5 

Usability (poin 5) 3.5 2 5 3 

129 Dani Fattkhi 

Correctness (poin 1) 4.33 3 1 2 

Reliability (poin 2) 3.8 4 3 1 

Efficiency (poin 3) 3.67 2 4.5 2.5 

Integrity  (poin 4) 3.67 5 4.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 1 2 1 

130 
Andik 

Hermawan 

Correctness (poin 1) 3 3 3 0 

Reliability (poin 2) 4.2 2 1 1 

Efficiency (poin 3) 2.33 1 4 3 

Integrity  (poin 4) 3.33 5 2 3 

Usability (poin 5) 2 4 5 1 

131 Vauzi Okta FN 

Correctness (poin 1) 3.6667 4 4.5 0.5 

Reliability (poin 2) 3.8 3 3 0 

Efficiency (poin 3) 4.67 1 1 0 

Integrity  (poin 4) 3.67 5 4.5 0.5 

Usability (poin 5) 4 2 2 0 

132 Akhdiyat DM 

Correctness (poin 1) 2.6667 5 5 0 

Reliability (poin 2) 2.8 3 4 1 

Efficiency (poin 3) 3.33 1 2 1 

Integrity  (poin 4) 3 4 3 1 

Usability (poin 5) 4 2 1 1 

133 Elvia W 

Correctness (poin 1) 4 1 4 3 

Reliability (poin 2) 4.4 5 2 3 

Efficiency (poin 3) 4.33 4 3 1 

Integrity  (poin 4) 3.33 3 5 2 

Usability (poin 5) 4.5 2 1 1 

134 Kesowo Sidi 

Correctness (poin 1) 4.333 1 2 1 

Reliability (poin 2) 4.4 2 1 1 

Efficiency (poin 3) 3.33 3 4 1 

Integrity  (poin 4) 3.67 5 3 2 

Usability (poin 5) 2 4 5 1 
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135 Mhd 

Correctness (poin 1) 4.333 1 2 1 

Reliability (poin 2) 4.2 5 3 2 

Efficiency (poin 3) 3 2 5 3 

Integrity  (poin 4) 3.67 4 4 0 

Usability (poin 5) 4.5 3 1 2 
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1 Arif Wirawan M 4 4 4 4 2 4 

2 Awan P Wardhani 4 4 4 4 3 4.5 

3 Ginong P 5 5 5 5 2 3 

4 Hafa L 3 3 4 3.333 5 5 

5 iriyanta 4 4 4 4 2 3 

6 Mellyana C 5 3 5 4.333 5 5 

7 M Iqbal Anugrah T 4 4 4 4 3 2 

8 Novita Praci 5 4 5 4.6667 3 5 

9 Nurul Hidayati 4 5 4 4.333 2 3.5 

10 Septiani Putri 3 3 5 3.6667 2 5 

11 Yusuf M 4 3 3 3.33 1 4.5 

12 Yenni Azanti S 5 5 5 5 1 1 

13 Yuli Rahayu 4 4 4 4 1 3 

14  Yanuarista Dwi R 4 3 4 3.667 2 5 

15 Ummi Athiyah 4 2 3 3 1 5 

16 Siti Yuraida 4 4 4 4 2 4 

17 Tanti Yanuar W 5 4 4 4.333 1 4.5 

18 R. Karu Unggara 4 3 3 3.333 2 5 

19 Rifni Ika Sari S 4 5 4 4.333 3 2.5 

20 M. Andestoni 2 2 4 2.667 1 5 

21 M. Dicky Effendi 4 5 5 4.667 4 3.5 

22 Nita Astuti  4 3 1 2.667 5 5 

23 Karina P 4 4 3 3.667 1 4 

24 Lady Farhana 5 4 5 4.667 3 2 

25 Aviva Ismi N 5 3 5 4.333 2 3.5 

26 A. Rifqi Bahtiar 5 4 4 4.33 1 4 

27 Aniq  4 3 3 3.333 2 5 

28 Deddy Gunawan 2 3 4 3 3 5 

29 Efi Laila Latifah 5 3 5 4.333 1 2.5 

30 Eka Farizqi M 3 4 4 3.667 1 3.5 

31 Ellya Noor Parida 4 5 2 3.6667 1 4 

32 Satria 5 4 4 4.33 2 3.5 

33 Tri Siska Akmalia 3 4 3 3.333 1 5 

34 Rizki Anggara  4 3 4 3.667 4 5 

35 Rachel Immana 4 4 2 3.333 5 4 
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36 Putri Tunggal D. 3 5 4 4 2 4.5 

37 Hikmah Islamiati 3 4 2 3 4 3.5 

38 M. Dika Perkasa 4 5 2 3.667 2 3 

39 Evi Dwitianigsih 4 5 4 4.333 5 2 

40 Faisal 5 5 3 4.333 4 1.5 

41 Dwiheni Ratri L 5 5 4 4.667 5 1 

42 Ari Jati Faithkah 4 3 3 3.333 3 5 

43 Asih Widanarti 5 5 5 5 4 2 

44 Nuraini Alfiah 2 5 3 3.333 2 5 

45 Cantik Meta S 5 4 4 4.333 1 2 

46 Basuki Rahmat 4 5 4 4.333 1 4.5 

47 Akbar Linggawati 5 5 3 4.333 3 1.5 

48 Pambayun Setio P 5 5 4 4.667 2 3.5 

49 Ahmad 3 4 5 4 3 2.5 

50 Yani 3 5 5 4.333 3 2 

51 Ryan Afranata 5 4 5 4.667 1 5 

52 Yudi Faisal 5 4 4 4.333 3 3 

53 R. Gunawan 2 4 4 3.333 3 5 

54 Pramajar Rahmadi 5 4 3 4 5 5 

55 Mahargiyo 4 4 4 4 1 4.5 

56 Dewi Maryam 3 4 3 3.333 1 5 

57 Abdul Rahman 5 2 3 3.333 5 3 

58 Tri Wiji Lestari R 4 5 5 4.667 1 1.5 

59 Ahmad Idrus  5 5 3 4.333 3 2 

60 Hernawati 4 4 2 3.333 5 4.5 

61 Prima Mardian P 3 2 3 2.6667 5 5 

62 Nunuk Yeniwati 4 5 4 4.333 1 1 

63 Heri Dumarga 3 5 4 4 2 1.5 

64 Anton S 2 5 5 4 2 3 

65 Yuli Afanti 5 5 4 4.667 4 2.5 

66 Istikomah 4 5 4 4.333 5 3 

67 Nurhasanah 4 4 4 4 5 3 

68 Lilis Yuliani 4 5 3 4 2 3 

69 Padmoko 5 5 5 5 1 1.5 

70 Tata 3 3 4 3.33 1 5 

71 Jeri S 4 2 4 3.333 4 4 

72 Rohman W 4 4 4 4 1 3 

73 Sarifudin 5 4 4 4.3333 1 2 

74 Rosyid Ahmad 5 5 5 5 1 2.5 

75 Alif  5 5 4 4.667 1 1.5 

76 Bambang  4 4 4 4 4 4 
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77 Faisal 4 5 4 4.333 5 3.5 

78 Alexander Palur 5 5 5 5 1 2.5 

79 Hani 3 4 4 3.66 2 2 

80 Luthfiah  4 5 5 4.667 3 1 

81 Lail 4 4 5 4.333 2 2 

82 Katrin 4 4 4 4 5 4 

83 Titin Risyani 4 4 4 4 1 3 

84 Eni Astuti 3 4 2 3 3 5 

85 Ihsan Ari Kusuma 3 3 3 3 1 3 

86 Rizki Yunita Sari 4 4 4 4 5 3.5 

87 Tri M H 3 4 4 3.667 1 5 

88 Uswah 4 3 4 3.667 4 4 

89 Agus Widiatmoko 4 4 5 4.333 1 3 

90 Misa Fahris 5 5 5 5 1 2.5 

91 Beni  4 5 4 4.333 2 2 

92 R. Wijaya Aji 5 5 4 4.667 4 3.5 

93 Candra Saputra 3 3 4 3.333 5 5 

94 Rufana Yulaikah D 4 4 4 4 2 4.5 

95 Suwasti Karini 5 5 5 5 4 1.5 

96 Wulan Winarni 5 5 4 4.666 1 1 

97 Amin Sujarwo 5 5 5 5 5 3 

98 Marsitoh 4 4 3 3.6667 5 2 

99 Raudhotul Jannah 2 4 5 4.667 1 5 

100 Nimatul Azizah 5 3 4 4 1 4 

101 Rina Setyaningsih 5 4 4 4.333 1 1 

102 Hani Lestari 4 5 4 4.333 1 2 

103 Nida Maulina 4 5 4 4.333 2 3 

104 Dinda Putriana 5 5 4 4.6667 1 4.5 

105 Yuli Salis H 4 5 4 4.33 1 4 

106 Dian 4 4 4 4 4 3.5 

107 Ummu Salamah 5 5 5 5 1 2.5 

108 Nourma Mulichah 2 3 5 3.3 4 3 

109 Aprilia Safitri 3 3 4 3.33 4 5 

110 Rizki Setiawati 5 4 4 4.333 1 4 

111 Siti Nurbauti 1 3 3 2.333 4 5 

112 Riani Pujiana 4 5 3 4 1 4.5 

113 Dwi Imroatus S 4 4 3 3.667 3 3.5 

114 Erhat Zakkiatuaini 3 4 5 4 2 1.5 

115 Haspiatun Amni 3 4 4 3.667 1 3.5 

116 Siti Nurjannah 3 5 3 3.6667 1 4.5 

117 Ari Diah Anggraini 5 5 5 5 1 1 
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118 Sudiarti Wulandari 3 5 3 3.667 5 5 

119 Annisah Ul M 3 2 3 2.667 5 5 

120 Ina Karlina 3 2 4 3 2 4 

121 Ummi Sakdiah 4 4 4 4 5 3 

122 Masyiana Arifah 5 3 4 4 3 3.5 

123 Fitri 5 5 5 5 1 1 

124 Rabikh Munawar 5 5 5 5 4 1 

125 M Sholeh Ridho 4 3 3 3.33 1 3.5 

126 Edi Purnomo 5 5 5 5 5 1 

127 Arum Puspita R 4 4 4 4 2 2.5 

128 Pengku Rajo K 5 4 4 4.333 1 1.5 

129 Dani Fattkhi 4 5 4 4.33 3 1 

130 Andik Hermawan 3 5 1 3 3 3 

131 Vauzi Okta FN 5 3 3 3.6667 4 4.5 

132 Akhdiyat DM 3 3 2 2.6667 5 5 

133 Elvia W 5 5 2 4 1 4 

134 Kesowo Sidi 5 4 4 4.333 1 2 

135 Mhd 5 5 3 4.333 1 2 
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1 Arif Wirawan M 5 4 5 2 5 4.2 4 3 

2 Awan P Wardhani 5 4 5 4 4 4.4 1 1 

3 Ginong P 5 5 5 5 5 5 4 3 

4 Hafa L 4 3 5 3 4 3.8 2 2 

5 iriyanta 4 4 4 4 4 4 4 3 

6 Mellyana C 5 3 5 5 5 4.6 2 4 

7 M Iqbal Anugrah T 3 4 4 3 5 3.8 4 3 

8 Novita Praci 5 4 5 5 5 4.8 1 4 

9 Nurul Hidayati 5 5 4 3 5 4.4 5 2 

10 Septiani Putri 4 3 4 3 5 3.8 1 4 

11 Yusuf M 4 3 4 3 4 3.6 5 2 

12 Yenni Azanti S 5 5 3 4 4 4.2 3 3 

13 Yuli Rahayu 4 4 4 4 4 4 5 3 

14  Yanuarista Dwi R 4 3 5 4 5 4.2 4 3 

15 Ummi Athiyah 4 2 3 4 4 3.4 3 4 

16 Siti Yuraida 4 4 5 2 5 4 4 4 

17 Tanti Yanuar W 5 4 5 5 5 4.8 5 1 

18 R. Karu Unggara 4 3 5 5 5 4.4 3 3 

19 Rifni Ika Sari S 5 5 1 2 4 3.4 5 5 

20 M. Andestoni 3 2 4 4 3 3.2 2 3 

21 M. Dicky Effendi 5 5 4 4 5 4.6 3 5 

22 Nita Astuti  5 3 5 3 4 4 3 3 

23 Karina P 3 4 4 4 3 3.6 2 5 

24 Lady Farhana 5 4 2 5 5 4.2 5 4 

25 Aviva Ismi N 5 3 4 4 4 4 1 5 

26 A. Rifqi Bahtiar 4 4 5 5 4 4.4 3 3 

27 Aniq  5 3 4 2 5 3.8 4 4 

28 Deddy Gunawan 5 3 4 2 5 3.8 5 4 

29 Efi Laila Latifah 4 3 4 3 4 3.6 4 5 

30 Eka Farizqi M 3 4 4 4 4 3.8 2 2 

31 Ellya Noor Parida 4 5 4 5 3 4.2 2 2 

32 Satria 5 4 4 4 5 4.4 4 4 

33 Tri Siska Akmalia 2 4 4 4 4 3.6 4 3 

34 Rizki Anggara  4 3 5 4 5 4.2 1 4 

35 Rachel Immana 3 4 5 5 3 4 4 1.5 
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36 Putri Tunggal Dewi 2 5 4 4 5 4 4 4.5 

37 Hikmah Islamiati 3 4 5 4 4 4 1 2 

38 M. Dika Perkasa 4 5 3 3 5 4 4 2 

39 Evi Dwitianigsih 4 5 4 4 4 4.2 3 3 

40 Faisal 4 5 5 3 4 4.2 2 3 

41 Dwiheni Ratri L 4 5 5 4 3 4.2 1 3 

42 Ari Jati Faithkah 4 3 5 3 5 4 2 4 

43 Asih Widanarti 5 5 5 4 5 4.8 5 4 

44 Nuraini Alfiah 3 5 4 5 4 4.2 1 3 

45 Cantik Meta S 4 4 4 4 4 4 3 4 

46 Basuki Rahmat 4 5 5 3 5 4.4 3 3 

47 Akbar Linggawati 3 5 5 3 3 3.8 4 3 

48 Pambayun Setio P 5 5 5 5 5 5 3 1.5 

49 Ahmad 4 4 3 3 3 3.4 2 5 

50 Yani 4 5 4 4 4 4.2 5 3 

51 Ryan Afranata 5 4 5 5 5 4.8 3 4 

52 Yudi Faisal 4 4 5 5 5 4.6 1 2 

53 R. Gunawan 4 4 4 4 4 4 1 3 

54 Pramajar Rahmadi 5 4 4 4 4 4.2 4 4 

55 Mahargiyo 5 4 5 4 4 4.4 4 3 

56 Dewi Maryam 4 4 5 5 4 4.4 5 4 

57 Abdul Rahman 3 2 5 5 4 3.8 3 2 

58 Tri Wiji Lestari R 4 5 5 5 4 4.6 2 3 

59 Ahmad Idrus  3 5 4 4 5 4.2 4 3 

60 Hernawati 3 4 4 4 5 4 2 1.5 

61 Prima Mardian P 4 2 5 5 4 4 2 4 

62 Nunuk Yeniwati 4 5 4 3 5 4.2 2 2 

63 Heri Dumarga 4 5 3 5 3 4 1 1.5 

64 Anton S 4 5 5 4 4 4.4 3 2 

65 Yuli Afanti 5 5 5 3 5 4.6 3 3 

66 Istikomah 5 5 4 4 4 4.4 4 2 

67 Nurhasanah 5 4 5 3 4 4.2 4 1 

68 Lilis Yuliani 5 5 5 4 3 4.4 4 1 

69 Padmoko 5 5 5 4 5 4.8 4 3 

70 Tata 4 3 4 4 4 3.8 3 4 

71 Jeri S 4 2 3 4 3 3.2 1 5 

72 Rohman W 4 4 5 4 4 4.2 5 1 

73 Sarifudin 4 4 5 4 4 4.2 3 3 

74 Rosyid Ahmad 5 5 5 5 5 5 4 2.5 

75 Alif  5 5 5 4 4 4.6 3 3 

76 Bambang  5 4 4 4 4 4.2 1 2 
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77 Faisal 5 5 4 4 5 4.6 4 1 

78 Alexander Palur 5 5 5 5 5 5 2 2.5 

79 Hani 5 4 4 2 2 3.4 1 4 

80 Luthfiah  4 5 5 4 4 4.4 2 3 

81 Lail 5 4 3 2 5 3.8 5 5 

82 Katrin 5 4 5 4 5 4.6 4 3 

83 Titin Risyani 4 4 5 4 4 4.2 3 2 

84 Eni Astuti 5 4 5 3 3 4 2 2 

85 Ihsan Ari Kusuma 3 3 3 3 2 2.8 4 5 

86 Rizki Yunita Sari 4 4 5 4 4 4.2 4 2 

87 Tri M H 4 4 3 5 5 4.2 2 4 

88 Uswah 4 3 4 4 4 3.8 2 2 

89 Agus Widiatmoko 3 4 3 3 3 3.2 2 5 

90 Misa Fahris 5 5 5 5 5 5 3 2.5 

91 Beni  5 5 4 4 5 4.6 1 1 

92 R. Wijaya Aji 5 5 4 5 5 4.8 3 2 

93 Candra Saputra 3 3 4 4 5 3.8 2 4 

94 Rufana Yulaikah D 4 4 4 4 5 4.2 5 3 

95 Suwasti Karini 4 5 4 4 5 4.4 3 5 

96 Wulan Winarni 5 5 5 4 4 4.6 4 2 

97 Amin Sujarwo 5 5 5 5 5 5 3 3 

98 Marsitoh 5 4 4 3 3 3.8 1 1 

99 Raudhotul Jannah 5 4 5 3 5 4.4 5 2 

100 Nimatul Azizah 3 3 5 4 4 3.8 5 5 

101 Rina Setyaningsih 3 4 4 4 4 3.8 5 3 

102 Hani Lestari 5 5 4 4 4 4.4 4 1 

103 Nida Maulina 5 5 4 3 5 4.4 3 2 

104 Dinda Putriana 5 5 5 4 5 4.8 3 3 

105 Yuli Salis H 4 5 5 3 4 4.2 4 5 

106 Dian 5 4 4 4 4 4.2 2 1 

107 Ummu Salamah 5 5 5 5 5 5 5 2.5 

108 Nourma Mulichah 4 3 4 1 4 3.2 1 4 

109 Aprilia Safitri 4 3 5 5 4 4.2 1 3 

110 Rizki Setiawati 4 4 5 5 4 4.4 2 5 

111 Siti Nurbauti 3 3 5 5 3 3.8 1 4 

112 Riani Pujiana 4 5 4 4 4 4.2 2 3 

113 Dwi Imroatus S 3 4 4 5 3 3.8 2 2 

114 Erhat Zakkiatuaini 3 4 3 3 2 3 1 4.5 

115 Haspiatun Amni 5 4 5 3 3 4 4 1.5 

116 Siti Nurjannah 5 5 5 4 4 4.6 2 2 

117 Ari Diah Anggraini 4 5 4 5 4 4.4 4 2 
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118 Sudiarti Wulandari 4 5 5 4 3 4.2 1 3 

119 Annisah Ul M 5 2 4 4 5 4 4 4 

120 Ina Karlina 5 2 1 2 3 2.6 1 5 

121 Ummi Sakdiah 5 4 4 4 4 4.2 1 1 

122 Masyiana Arifah 5 3 4 3 4 3.8 1 5 

123 Fitri 3 5 1 5 5 3.8 5 3 

124 Rabikh Munawar 5 5 3 5 3 4.2 3 2 

125 M Sholeh Ridho 5 3 3 4 3 3.6 2 1 

126 Edi Purnomo 3 5 4 4 3 3.8 1 4 

127 Arum Puspita R 4 4 5 4 4 4.2 1 1 

128 Pengku Rajo K 5 4 4 3 4 4 5 3.5 

129 Dani Fattkhi 4 5 3 3 4 3.8 4 3 

130 Andik Hermawan 4 5 5 2 5 4.2 2 1 

131 Vauzi Okta FN 4 3 4 4 4 3.8 3 3 

132 Akhdiyat DM 3 3 3 2 3 2.8 3 4 

133 Elvia W 5 5 4 4 4 4.4 5 2 

134 Kesowo Sidi 5 4 5 4 4 4.4 2 1 

135 Mhd 5 5 3 4 4 4.2 5 3 
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1 Arif Wirawan M 2 4 4 3.33 3 5 

2 Awan P Wardhani 5 4 4 4.333 4 2.5 

3 Ginong P 5 5 5 5 3 3 

4 Hafa L 4 3 4 3.6667 3 3 

5 iriyanta 4 4 4 4 3 3 

6 Mellyana C 5 5 5 5 4 2 

7 M Iqbal Anugrah T 3 2 5 3.33 2 4 

8 Novita Praci 5 5 5 5 2 2 

9 Nurul Hidayati 4 3 5 4 4 5 

10 Septiani Putri 3 4 5 4 3 2 

11 Yusuf M 3 4 3 3.3333 3 4.5 

12 Yenni Azanti S 4 4 3 3.6667 5 4 

13 Yuli Rahayu 4 4 4 4 2 3 

14  Yanuarista Dwi R 5 5 5 5 5 1 

15 Ummi Athiyah 5 3 5 4.33333 5 2 

16 Siti Yuraida 5 4 4 4.33333 3 2 

17 Tanti Yanuar W 3 5 5 4.3333 2 4.5 

18 R. Karu Unggara 4 4 5 4.3333 4 4 

19 Rifni Ika Sari S 3 4 5 4 4 4 

20 M. Andestoni 3 3 3 3 3 4 

21 M. Dicky Effendi 5 5 5 5 2 1.5 

22 Nita Astuti  2 4 4 3.3333 4 4 

23 Karina P 5 5 5 5 3 1.5 

24 Lady Farhana 3 2 5 3.3333 2 5 

25 Aviva Ismi N 4 4 5 4.333 3 3.5 

26 A. Rifqi Bahtiar 5 5 4 4.6667 5 2 

27 Aniq  4 4 5 4.3333 5 2 

28 Deddy Gunawan 3 4 5 4 4 3 

29 Efi Laila Latifah 4 4 5 4.3333 3 2.5 

30 Eka Farizqi M 3 4 4 3.6667 3 3.5 

31 Ellya Noor Parida 5 5 3 4.33 3 1 

32 Satria 4 5 5 4.66667 3 1 

33 Tri Siska Akmalia 4 4 4 4 3 2 
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34 Rizki Anggara  3 5 5 4.3333 2 3 

35 Rachel Immana 4 4 4 4 3 1.5 

36 Putri Tunggal Dewi 4 5 5 4.6667 3 1 

37 Hikmah Islamiati 4 3 2 3 5 3.5 

38 M. Dika Perkasa 3 5 2 3.3333 1 4 

39 Evi Dwitianigsih 4 5 3 4 2 4 

40 Faisal 3 3 5 3.66667 3 5 

41 Dwiheni Ratri L 3 5 3 3.6667 4 4 

42 Ari Jati Faithkah 5 4 5 4.6667 1 2 

43 Asih Widanarti 4 4 5 4.3333 1 5 

44 Nuraini Alfiah 3 1 4 2.66667 3 4 

45 Cantik Meta S 5 4 3 4 2 4 

46 Basuki Rahmat 5 5 5 5 5 1.5 

47 Akbar Linggawati 4 4 3 3.6667 5 4 

48 Pambayun Setio P 4 5 5 4.6667 4 3.5 

49 Ahmad 4 4 4 4 5 2.5 

50 Yani 4 5 5 4.66667 4 1 

51 Ryan Afranata 5 5 5 5 2 2 

52 Yudi Faisal 5 3 4 4 2 4.5 

53 R. Gunawan 4 4 4 4 4 3 

54 Pramajar Rahmadi 4 5 5 4.6667 3 1.5 

55 Mahargiyo 3 5 4 4 3 4.5 

56 Dewi Maryam 5 5 4 4.6667 3 1.5 

57 Abdul Rahman 3 4 1 2.6667 4 5 

58 Tri Wiji Lestari R 4 5 4 4.333 5 4 

59 Ahmad Idrus  3 3 5 3.6667 5 5 

60 Hernawati 5 3 2 3.33333 3 4.5 

61 Prima Mardian P 5 4 5 4.66667 3 1 

62 Nunuk Yeniwati 4 5 3 4 5 3 

63 Heri Dumarga 1 4 3 2.6667 4 4 

64 Anton S 3 2 5 3.3333 1 4 

65 Yuli Afanti 3 5 5 4.3333 2 5 

66 Istikomah 5 5 4 4.6667 2 1 

67 Nurhasanah 4 3 5 4 1 3 

68 Lilis Yuliani 5 5 3 4.333 3 2 

69 Padmoko 4 4 5 4.333 2 5 

70 Tata 4 4 5 4.333 5 2.5 

71 Jeri S 4 4 3 3.6667 2 2 

72 Rohman W 4 3 4 3.6667 3 5 

73 Sarifudin 3 4 4 3.6667 5 4 

74 Rosyid Ahmad 5 5 5 5 5 2.5 
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75 Alif  4 4 4 4 4 4.5 

76 Bambang  4 4 4 4 3 4 

77 Faisal 3 4 5 4 2 5 

78 Alexander Palur 5 4 5 4.6667 5 4 

79 Hani 5 3 2 3.3333 4 5 

80 Luthfiah  3 5 4 4 1 4 

81 Lail 3 5 4 4 3 4 

82 Katrin 5 5 5 5 2 1.5 

83 Titin Risyani 3 4 4 3.6667 4 4 

84 Eni Astuti 3 4 4 3.6667 5 3.5 

85 Ihsan Ari Kusuma 3 4 3 3.3333 3 1 

86 Rizki Yunita Sari 3 4 5 4 1 3.5 

87 Tri M H 5 5 5 5 4 1 

88 Uswah 4 4 3 3.6667 1 4 

89 Agus Widiatmoko 2 5 5 4 5 4 

90 Misa Fahris 5 5 5 5 4 2.5 

91 Beni  4 4 4 4 3 4 

92 R. Wijaya Aji 4 5 5 4.67 5 3.5 

93 Candra Saputra 4 5 4 4.33 3 2 

94 Rufana Yulaikah D 4 4 4 4 4 4.5 

95 Suwasti Karini 5 4 5 4.67 2 3.5 

96 Wulan Winarni 4 5 4 4.33 3 3.5 

97 Amin Sujarwo 5 5 5 5 4 3 

98 Marsitoh 2 4 3 3 2 4 

99 Raudhotul Jannah 4 4 4 4 3 4 

100 Nimatul Azizah 4 5 5 4.67 3 2 

101 Rina Setyaningsih 4 2 4 3.33 3 4 

102 Hani Lestari 4 4 4 4 5 4 

103 Nida Maulina 4 5 5 4.67 4 1 

104 Dinda Putriana 5 5 5 5 5 1.5 

105 Yuli Salis H 5 4 5 4.67 2 1.5 

106 Dian 4 4 4 4 3 3.5 

107 Ummu Salamah 5 5 5 5 4 2.5 

108 Nourma Mulichah 5 4 4 4.33 3 2 

109 Aprilia Safitri 5 5 3 4.33 3 2 

110 Rizki Setiawati 5 5 4 4.67 3 1.5 

111 Siti Nurbauti 3 5 4 4 2 2.5 

112 Riani Pujiana 3 5 4 4 3 4.5 

113 Dwi Imroatus S 3 5 3 3.67 5 3.5 

114 Erhat Zakkiatuaini 3 4 4 3.67 5 3 

115 Haspiatun Amni 3 5 3 3.67 2 3.5 
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116 Siti Nurjannah 2 5 4 3.67 3 4.5 

117 Ari Diah Anggraini 5 4 4 4.33 2 3 

118 Sudiarti Wulandari 5 5 4 4.67 3 1 

119 Annisah Ul M 4 5 5 4.67 2 1 

120 Ina Karlina 2 5 4 3.67 4 1.5 

121 Ummi Sakdiah 4 3 4 3.67 2 5 

122 Masyiana Arifah 4 5 4 4.33 2 2 

123 Fitri 4 5 4 4.33 4 2 

124 Rabikh Munawar 2 2 3 2.33 2 5 

125 M Sholeh Ridho 3 3 3 3 3 5 

126 Edi Purnomo 4 5 3 4 2 3 

127 Arum Puspita R 3 5 4 4 4 2.5 

128 Pengku Rajo K 4 4 4 4 4 3.5 

129 Dani Fattkhi 3 4 4 3.67 2 4.5 

130 Andik Hermawan 2 4 1 2.33 1 4 

131 Vauzi Okta FN 5 5 4 4.67 1 1 

132 Akhdiyat DM 4 2 4 3.33 1 2 

133 Elvia W 4 4 5 4.33 4 3 

134 Kesowo Sidi 4 4 2 3.33 3 4 

135 Mhd 2 3 4 3 2 5 
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1 Arif Wirawan M 3 5 5 4.329 5 2 

2 Awan P Wardhani 4 5 4 4.333 2 2.5 

3 Ginong P 5 5 5 5 5 3 

4 Hafa L 5 4 5 4.667 4 1 

5 iriyanta 4 4 5 4.333 1 1 

6 Mellyana C 5 5 5 5 1 2 

7 M Iqbal Anugrah T 4 3 2 2.997 5 5 

8 Novita Praci 5 5 5 5 5 2 

9 Nurul Hidayati 4 4 5 4.333 3 3.5 

10 Septiani Putri 4 4 4 4 5 2 

11 Yusuf M 4 4 3 3.667 4 1 

12 Yenni Azanti S 4 5 4 4.333 2 2 

13 Yuli Rahayu 4 4 4 4 4 3 

14  Yanuarista Dwi R 5 4 4 4.33 1 2 

15 Ummi Athiyah 3 4 5 4 2 3 

16 Siti Yuraida 4 5 5 4.667 5 1 

17 Tanti Yanuar W 5 5 4 4.66667 4 2 

18 R. Karu Unggara 4 5 5 4.66667 5 2 

19 Rifni Ika Sari S 4 5 4 4.3333 2 2.5 

20 M. Andestoni 4 4 4 4 4 1 

21 M. Dicky Effendi 4 5 5 4.66667 5 3.5 

22 Nita Astuti  4 5 5 4.66667 1 1 

23 Karina P 4 4 4 4 4 3 

24 Lady Farhana 4 4 5 4.33333 1 3 

25 Aviva Ismi N 5 5 5 5 5 1 

26 A. Rifqi Bahtiar 5 5 5 5 2 1 

27 Aniq  4 4 4 4 3 3 

28 Deddy Gunawan 4 5 5 4.6667 2 2 

29 Efi Laila Latifah 4 4 4 4 5 4 

30 Eka Farizqi M 2 4 3 3 4 5 

31 Ellya Noor Parida 3 5 4 4 4 3 

32 Satria 4 5 4 4.33333 5 3.5 

33 Tri Siska Akmalia 4 4 5 4.3333 5 1 

34 Rizki Anggara  5 5 4 4.6666 5 1 

35 Rachel Immana 4 4 3 3.66667 2 3 
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36 Putri Tunggal Dewi 4 4 5 4.3333 5 3 

37 Hikmah Islamiati 5 3 5 4.3333 2 1 

38 M. Dika Perkasa 4 5 4 4.3333 3 1 

39 Evi Dwitianigsih 4 5 5 4.6667 1 1 

40 Faisal 4 4 5 4.333 1 1.5 

41 Dwiheni Ratri L 4 4 5 4.3333 2 2 

42 Ari Jati Faithkah 5 5 3 4.3333 4 3 

43 Asih Widanarti 5 5 5 5 2 2 

44 Nuraini Alfiah 4 4 5 4.3333 5 2 

45 Cantik Meta S 4 5 5 4.6667 5 1 

46 Basuki Rahmat 4 4 5 4.3333 4 4.5 

47 Akbar Linggawati 4 4 5 4.3333 1 1.5 

48 Pambayun Setio P 4 5 4 4.3333 5 5 

49 Ahmad 4 4 4 4 4 2.5 

50 Yani 3 3 5 3.6667 2 5 

51 Ryan Afranata 5 5 5 5 5 2 

52 Yudi Faisal 5 5 5 5 4 1 

53 R. Gunawan 4 4 5 4.3333 5 1 

54 Pramajar Rahmadi 4 5 5 4.6667 2 1.5 

55 Mahargiyo 4 5 4 4.3333 5 2 

56 Dewi Maryam 5 4 5 4.66667 2 1.5 

57 Abdul Rahman 4 4 4 4 2 1 

58 Tri Wiji Lestari R 4 5 5 4.66667 4 1.5 

59 Ahmad Idrus  4 3 5 4 2 4 

60 Hernawati 4 4 3 3.66667 4 3 

61 Prima Mardian P 4 5 4 4.3333 4 3 

62 Nunuk Yeniwati 3 4 4 3.6666 4 4 

63 Heri Dumarga 3 1 5 3 3 3 

64 Anton S 5 1 3 3 5 5 

65 Yuli Afanti 5 5 4 4.66667 5 2.5 

66 Istikomah 3 4 5 4 3 4.5 

67 Nurhasanah 4 4 3 3.6667 3 5 

68 Lilis Yuliani 5 4 2 3.6667 5 4 

69 Padmoko 5 5 4 4.6667 5 4 

70 Tata 5 4 4 4.333 4 2.5 

71 Jeri S 5 4 4 4.3333 5 1 

72 Rohman W 3 5 4 4 2 3 

73 Sarifudin 4 5 5 4.6667 2 1 

74 Rosyid Ahmad 5 5 4 4.6667 2 5 

75 Alif  4 5 5 4.6667 2 1.5 

76 Bambang  5 4 4 4.333 5 1 
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77 Faisal 4 5 4 4.3333 3 3.5 

78 Alexander Palur 5 5 5 5 4 2.5 

79 Hani 4 5 4 4.333 3 1 

80 Luthfiah  4 2 4 3.333 4 5 

81 Lail 5 4 5 4.6667 4 1 

82 Katrin 4 4 3 3.6666 3 5 

83 Titin Risyani 5 5 4 4.6667 5 1 

84 Eni Astuti 4 5 2 3.6667 4 3.5 

85 Ihsan Ari Kusuma 3 2 4 3 2 3 

86 Rizki Yunita Sari 3 3 4 3.333 3 5 

87 Tri M H 4 5 4 4.3333 3 3 

88 Uswah 4 4 3 3.6667 3 4 

89 Agus Widiatmoko 5 4 5 4.6667 4 1 

90 Misa Fahris 4 5 4 4.3333 2 5 

91 Beni  4 4 4 4 5 4 

92 R. Wijaya Aji 4 4 5 4.33 2 5 

93 Candra Saputra 4 4 4 4 4 3 

94 Rufana Yulaikah D 5 5 4 4.67 3 1 

95 Suwasti Karini 5 4 5 4.67 5 3.5 

96 Wulan Winarni 5 4 4 4.33 5 3.5 

97 Amin Sujarwo 5 5 5 5 1 3 

98 Marsitoh 2 5 2 3 4 4 

99 Raudhotul Jannah 4 4 5 4.33 4 3 

100 Nimatul Azizah 4 4 5 4.33 4 3 

101 Rina Setyaningsih 3 2 4 3 4 5 

102 Hani Lestari 4 4 4 4 3 4 

103 Nida Maulina 4 3 5 4 5 4.5 

104 Dinda Putriana 5 4 5 4.67 2 4.5 

105 Yuli Salis H 4 5 5 4.67 3 1.5 

106 Dian 4 4 4 4 1 3.5 

107 Ummu Salamah 5 5 5 5 3 2.5 

108 Nourma Mulichah 1 4 2 2.33 5 5 

109 Aprilia Safitri 5 5 5 5 2 1 

110 Rizki Setiawati 5 5 4 4.67 4 1.5 

111 Siti Nurbauti 4 5 4 4.33 5 1 

112 Riani Pujiana 5 4 4 4.33 5 2 

113 Dwi Imroatus S 4 5 4 4.33 4 1 

114 Erhat Zakkiatuaini 2 4 3 3 3 4.5 

115 Haspiatun Amni 4 4 4 4 3 1.5 

116 Siti Nurjannah 5 4 5 4.67 4 1 

117 Ari Diah Anggraini 4 5 2 3.67 5 5 
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118 Sudiarti Wulandari 3 5 4 4 2 4 

119 Annisah Ul M 4 4 5 4.33 3 3 

120 Ina Karlina 4 3 4 3.67 5 1.5 

121 Ummi Sakdiah 4 4 4 4 3 3 

122 Masyiana Arifah 4 5 3 4 5 3.5 

123 Fitri 2 5 2 3 3 4.5 

124 Rabikh Munawar 3 4 4 3.67 1 3 

125 M Sholeh Ridho 3 3 4 3.33 5 3.5 

126 Edi Purnomo 5 5 3 4.33 4 2 

127 Arum Puspita R 3 5 3 3.67 3 4 

128 Pengku Rajo K 4 5 4 4.33 3 1.5 

129 Dani Fattkhi 4 4 3 3.67 5 4.5 

130 Andik Hermawan 3 4 3 3.33 5 2 

131 Vauzi Okta FN 4 4 3 3.67 5 4.5 

132 Akhdiyat DM 4 3 2 3 4 3 

133 Elvia W 4 2 4 3.33 3 5 

134 Kesowo Sidi 2 5 4 3.67 5 3 

135 Mhd 3 4 4 3.67 4 4 
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1 Arif Wirawan M 4 5 4.5 1 1 

2 Awan P Wardhani 4 4 4 5 4.5 

3 Ginong P 5 5 5 1 3 

4 Hafa L 4 3 3.5 1 4 

5 iriyanta 4 3 3.5 5 5 

6 Mellyana C 5 5 5 3 2 

7 M Iqbal Anugrah T 5 5 5 1 1 

8 Novita Praci 5 5 5 4 2 

9 Nurul Hidayati 5 4 4.5 1 1 

10 Septiani Putri 5 3 4 4 2 

11 Yusuf M 3 4 3.5 2 3 

12 Yenni Azanti S 3 4 3.5 4 5 

13 Yuli Rahayu 4 4 4 3 3 

14  Yanuarista Dwi R 5 3 4 3 4 

15 Ummi Athiyah 5 4 4.5 4 1 

16 Siti Yuraida 4 4 4 1 4 

17 Tanti Yanuar W 5 4 4.5 3 3 

18 R. Karu Unggara 5 5 5 1 1 

19 Rifni Ika Sari S 5 5 5 1 1 

20 M. Andestoni 3 4 3.5 5 2 

21 M. Dicky Effendi 5 5 5 1 1.5 

22 Nita Astuti  4 5 4.5 2 2 

23 Karina P 5 5 5 5 1.5 

24 Lady Farhana 5 5 5 4 1 

25 Aviva Ismi N 5 4 4.5 4 2 

26 A. Rifqi Bahtiar 4 4 4 4 5 

27 Aniq  5 4 4.5 1 1 

28 Deddy Gunawan 5 5 5 1 1 

29 Efi Laila Latifah 5 5 5 2 1 

30 Eka Farizqi M 4 4 4 5 1 

31 Ellya Noor Parida 3 2 2.5 5 5 

32 Satria 5 4 4.5 1 2 

33 Tri Siska Akmalia 4 3 3.5 2 4 

34 Rizki Anggara  5 4 4.5 3 2 

35 Rachel Immana 4 2 3 1 5 
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36 Putri Tunggal Dewi 5 4 4.5 1 2 

37 Hikmah Islamiati 2 3 2.5 3 5 

38 M. Dika Perkasa 2 4 3 5 5 

39 Evi Dwitianigsih 3 3 3 4 5 

40 Faisal 5 3 4 5 4 

41 Dwiheni Ratri L 3 2 2.5 3 5 

42 Ari Jati Faithkah 5 5 5 5 1 

43 Asih Widanarti 5 5 5 3 2 

44 Nuraini Alfiah 4 5 4.5 4 1 

45 Cantik Meta S 3 5 4 4 4 

46 Basuki Rahmat 5 5 5 2 1.5 

47 Akbar Linggawati 3 4 3.5 2 5 

48 Pambayun Setio P 5 5 5 1 1.5 

49 Ahmad 4 4 4 1 2.5 

50 Yani 5 3 4 1 4 

51 Ryan Afranata 5 5 5 4 2 

52 Yudi Faisal 4 4 4 5 4.5 

53 R. Gunawan 4 4 4 2 3 

54 Pramajar Rahmadi 5 4 4.5 1 3 

55 Mahargiyo 4 5 4.5 2 1 

56 Dewi Maryam 4 5 4.5 4 3 

57 Abdul Rahman 1 5 3 1 4 

58 Tri Wiji Lestari R 4 4 4 3 5 

59 Ahmad Idrus  5 4 4.5 1 1 

60 Hernawati 4 4 4 1 1.5 

61 Prima Mardian P 5 4 4.5 1 2 

62 Nunuk Yeniwati 3 4 3.5 3 5 

63 Heri Dumarga 3 2 2.5 5 5 

64 Anton S 5 5 5 4 1 

65 Yuli Afanti 5 5 5 1 1 

66 Istikomah 4 4 4 1 4.5 

67 Nurhasanah 5 3 4 2 3 

68 Lilis Yuliani 3 3 3 1 5 

69 Padmoko 5 5 5 3 1.5 

70 Tata 5 4 4.5 2 1 

71 Jeri S 3 4 3.5 3 3 

72 Rohman W 4 4 4 4 3 

73 Sarifudin 4 3 3.5 4 5 

74 Rosyid Ahmad 5 5 5 3 2.5 

75 Alif  4 4 4 5 4.5 

76 Bambang  4 4 4 2 4 
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77 Faisal 5 4 4.5 1 2 

78 Alexander Palur 5 5 5 3 2.5 

79 Hani 2 5 3.5 5 3 

80 Luthfiah  4 5 4.5 5 2 

81 Lail 4 5 4.5 1 3 

82 Katrin 5 5 5 1 1.5 

83 Titin Risyani 4 3 3.5 2 5 

84 Eni Astuti 4 5 4.5 1 1 

85 Ihsan Ari Kusuma 3 3 3 5 3 

86 Rizki Yunita Sari 5 5 5 2 1 

87 Tri M H 5 4 4.5 5 2 

88 Uswah 4 4 4 5 1 

89 Agus Widiatmoko 5 4 4.5 3 2 

90 Misa Fahris 5 5 5 5 2.5 

91 Beni  4 4 4 4 4 

92 R. Wijaya Aji 5 5 5 1 1 

93 Candra Saputra 4 5 4.5 1 1 

94 Rufana Yulaikah D 4 5 4.5 1 2 

95 Suwasti Karini 5 5 5 1 1.5 

96 Wulan Winarni 4 4 2 2 5 

97 Amin Sujarwo 5 5 5 2 3 

98 Marsitoh 3 3 3 3 4 

99 Raudhotul Jannah 4 5 4.5 2 1 

100 Nimatul Azizah 5 5 5 2 1 

101 Rina Setyaningsih 4 4 4 2 2 

102 Hani Lestari 4 4 4 2 4 

103 Nida Maulina 5 3 4 1 4.5 

104 Dinda Putriana 5 5 5 4 1.5 

105 Yuli Salis H 5 4 4.5 5 3 

106 Dian 4 4 4 2 3.5 

107 Ummu Salamah 5 2 3.5 2 5 

108 Nourma Mulichah 4 5 4.5 2 1 

109 Aprilia Safitri 3 4 3.5 5 4 

110 Rizki Setiawati 4 5 4.5 5 3 

111 Siti Nurbauti 4 4 4 3 2.5 

112 Riani Pujiana 4 5 4.5 4 1 

113 Dwi Imroatus S 3 3 3 1 5 

114 Erhat Zakkiatuaini 4 4 4 4 1.5 

115 Haspiatun Amni 3 4 3.5 5 5 

116 Siti Nurjannah 3 5 4 5 3 

117 Ari Diah Anggraini 4 4 4 3 4 
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118 Sudiarti Wulandari 4 5 4.5 4 2 

119 Annisah Ul M 5 4 4.5 1 2 

120 Ina Karlina 4 3 3.5 3 3 

121 Ummi Sakdiah 4 4 4 4 3 

122 Masyiana Arifah 4 5 4.5 4 1 

123 Fitri 4 2 3 2 4.5 

124 Rabikh Munawar 3 4 3.5 5 4 

125 M Sholeh Ridho 3 4 3.5 4 2 

126 Edi Purnomo 3 3 3 3 5 

127 Arum Puspita R 4 3 3.5 5 5 

128 Pengku Rajo K 4 3 3.5 2 5 

129 Dani Fattkhi 4 4 4 1 2 

130 Andik Hermawan 1 3 2 4 5 

131 Vauzi Okta FN 4 4 4 2 2 

132 Akhdiyat DM 4 4 4 2 1 

133 Elvia W 5 4 4.5 2 1 

134 Kesowo Sidi 2 2 2 4 5 

135 Mhd 4 5 4.5 3 1 
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Source Code Simple Reference Model Checklist Application 

 

 

 

 

 



169 

 

1. Source Code Koneksi PHP ke MySql 

<?php 

 $host = "localhost";  //alamat server 

 $user = "root";       //username untuk koneksi ke 

database 

 $pass = "";   //password koneksi ke database, klo 

tidak ada bisa dikosongkan 

 $db = "sqa";   //nama database yang akan 

diakses/digunakan 

  

 $konek=mysql_connect($host, $user, $pass); 

 if(!$konek){ 

  echo "Koneksi ke database gagal!"; 

 } 

 mysql_select_db($db) or die("Database tidak 

ditemukan!"); 

  

?> 

 

2. Source Code Proyek Baru (pendaftaran.php) 

 

<form class="wizard" name="demo" method="post" 

action="simpanjadwal.php"> 

     <div id="form-content" > 

           <div id="step1"> 

                <fieldset> 

                <legend>Masukan Data Projek</legend> 

       <p> 

                          <div id="contentbox"> 

                           <div id="content"> 

                          </p> 

                          <p> 

                          <label>Nama Ketua Proyek</label> 

                            <input type="text" name="NAMA" 

size="35" class="required">  

                          </p> 

                          <p> 

                          <label>Kode Proyek</label> 

           <input type="text" name="NIM" 

size="35" class="required">  

                       </p> 

<p> 

                        <label>Tanggal Proyek</label> 

                        <select name="tgl" class="required"> 

                         <?php 

                                    for ($i = 1; $i <= 31; 

$i++) { 

                        echo "<option>" . 

sprintf("%02d", $i) . "</option>"; 

                                    } 

?> </select> 
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                       <label>Nama Proyek</label> 

<input type="text" name="judul" size="35" 

class="required"/>  

                        </p> 

</div> 

                            </fieldset> 

                        </div> 

 

                        <div id="step2"> 

<fieldset> 

  <legend>Tahap Analisis</legend> 

  <p>                 

<input type='checkbox' value='1' name='syarat3' 

class="required">  Apakah semua jadwal telah 

ditentukan dalam kalender kerja? 

  </p> 

  <p> 

<input type='checkbox' value='1' name='syarat4' 

class="required">  Apakah pengaturan dan 

pembagian sumber daya (waktu, biaya, manusia) 

telah dilakukan? 

   </p> 

  </fieldset> 

  </div> 

  <div id="step3"> 

  <fieldset> 

  <legend>Tahap Desain</legend> 

  <p>                     

<input type='checkbox' value='1' name='syarat10' 

class="required">  Apakah kebutuhan software 

sudah direfleksikan dalam arsitektur software? 

  </p> 

  </fieldset> 

  </div> 

  <div id="step4"> 

  <fieldset> 

  <legend>Tahap Koding</legend> 

  <p> 

<input type='checkbox' value='1' name='syarat10' 

class="required">  Apakah dokumentasi kode telah 

dilakukan? 

  </p> 

  </fieldset> 

  </div> 

  <div id="step5"> 

  <fieldset> 

  <legend>Tahap Pengujian</legend> 

  <p> 

<input type='checkbox' value='1' name='syarat10' 

class="required">  Apakah tahapan pengujian 

utama telah diidentifikasi dan diurutkan ? 

  </p> 

  </fieldset> 

  </div> 

                        <div id="step6"> 
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                            <fieldset> 

                                <legend>Selesai</legend> 

                                <p> 

Dengan menekan tombol simpan maka data 

akan disimpan dan proses selesai <br><br> 

<input type="submit" name="submit" 

value="Simpan"/> 

                                </p>           

                            </fieldset> 

                        </div> 

                </form> 

            </div>         

 

            <div id="menubox"> 

                <ul class="etabs"> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step1"> 

                            Tahap 1 

                        </a>                         

                    </li> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step2">Tahap 2</a> 

                    </li> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step3">Tahap 3</a> 

                    </li> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step4"> 

                            Tahap 4 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step5"> 

                            Tahap 5 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li class="tab"> 

                        <a href="#step6"> 

                            Selesai 

                        </a> 

                    </li></ul></div></form> 
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Data Pengisian Kuesioner 135 Responden Valid 

 



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

.kf.:utizorz
Anir u't'1uho''rnod
i;r '

la ki - la ki FBeffi 'n$rdrr'(coret p ng tidak perl u)

...U.shs*-":p,

...L|.i............ ...... (xdisi jika pekerjaan mahasisvra)

utH

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian! ,oo, .

I$lah kotak peringkaVrangking di bawah dengan memberilon peringkat fe-t, If,ii-2, ke-3, ke-4
dan ke-S, dari halyang menulut Anda itu merupakan karaKer aflwireyang pa.Mg penUng sampai
pada karalGer sofiwarcyang sangat Udak penting yang harus dimiliki oleh sebuah fuftimre.
Keterangan: a,

Peringkat I : Sangat penting i

Peringkat2:PenUng ;
Peringkat 3 : Netral
Peringkat 4 : Tidak Penting
Peringkat 5 : Sangat r{dak PenUng

rllo l(arakhf'.$firart l:S!:,*. Pe'*t *liEhHnq.
I Fungsi yang ada dalam sebuah sfiware harus sesuai'ddhgan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
penqquna akan membuat atau perlu membuat tabel.

L

2 fuflware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normal bnpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal bnoa ada enor(*oerrd rnt ramndino)-

4

3 fifryvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perinbh yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
mno terdiri dari ribuan halaman. maka orosesn\E ceDat.

3

4 ,fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang Udak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt psword (lata
sandi) pada dokumen yang saya anggap nha$a/penting, sehingga
hanva oihak berwenano saia rano deDat menoaksesnva-

5

5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-sirgbol membuat
pengguna paham kegunaannya, s€Feffi simbol disket'yang berarti
simpan, $mbol huruf U @nderline) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

t



BAGIA]I2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat T'idak

Penting (STP1.

Ilo KaralGer #'brtarc sp P r TP STP
1 Sofiware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respnding,
sehinqoa daoat diketahui bahwa kih salah memasukan file.

2 Sofrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering p*)
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 5ofi'mre memiliki fung$-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awallang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Sofi-nare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresnnfasi-

6 Sofiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (eno| dalam sfiuaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fuftware harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waKu dalam hitunoan detik

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringahn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyatd pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiware lnrus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil mena- dit dokumen.

10 Sofrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Ornnbilitu



fiftvnre harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses )ang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberikan psword
pada dokumen yang kih anggap penting atau rahasia.

fufiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsl-fungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannp, seperti fungsi
mengubah wama huruf.

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peran@ngan
awalnla pitu untuk membuat dokumen pengetilon.

fuftvvare harus dapat nremberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.

F-:rti zorz

{

( Arit- W. nubonoroocl . )
Nann Lengkap



tsl*h
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Peringlot 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5

Sangat penting
Penting
I{etral
Tidak Penting
Sangat Tidak Pen$ng

..3.h.#
laki-laki /pefnrptnn (coret yang tidak perlu)

lrnn"lon.......'.t...........

.....,,.is......g ,r:i'::,.... ;;: ...i'n"t ........::............:... 

t.o*"" pekerjaan mahasisvra)

BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisian!
Isilah kotak peringkaVrangking di bawah dengan memberikan peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-S, dari halyang menurutAnda itu merupakan karalGer softwareyang paling penting sampai
pada karakter nflwarcyang sangat tidak penUng yang harus dimiliki oleh sebuah sftivare.
Keterangan:

llo lforr*WWtu Ps,il|lntk*riDnkinrr
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfrware harus sesuai dengan apa

diperlulon pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat tabel. 3

2 fufrware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus
tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanoa ada enor(*oerti rnt remndirw\.

3 fufrwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
rano terdiri dari ribuan halaman, maka orosesnva ceDat.

4
4 fifrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pssword (lata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva nihak beryvenano saia rano daoat menoaksesnva-

L
5 fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami

fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€pgti simbol disket )ang berarti
simpan, simbol huruf U (undertine) untuk menggarisbawahi dan laln
sebaoainva.

5



BAGIAI{ 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Pentjng (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

l{o Kwafur vate SP P il TP SIP
1 Sofrware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not respnding,
sehinoqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring p*t
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufiware memiliki fung$-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awallang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 $ofrwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softnare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufiware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumenta$ yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftvvare harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kesalahan (eroi dalam sfrimresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angle
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Soflwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I ,fuflware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyatd pengguna betum p6nyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrware harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pnetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 fufrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Orerahilitu



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akes-akses yat'lg

tidak diperkenankan.
&ntoh : dalam Mioosoft word kita dapat nemberikan psword
pada dokumen )rang kita anggap penting atau rahasia.

fuflwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi
mengubah wama huruf.

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft wod telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalrrya pitu untuk membuat dokumen pengetikan.

Softwarc harus dapat nemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progrcm.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.

Yogpkarta, Al.ulizotz

'ilt(^



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Peringkat I
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5

Sangat penting
Penting
l{etral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

.h.. rr,,ro*

laki-laki / per€mpuan (coret png tidak perlu)

....ma..ha:$tl{a

.. (xdisi jika pekerjaan mahasis.vra)

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisian!
Isilah kotak peringkat/rangking di bawah dengan memberikan peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-S, dari hal yang menurut Anda itu merupakan karaKer sofrwareyarg paling penting sampai
pada karakter sofiwareyang sangat Udak penUng yang harus dimiliki oleh sebuah sfiimre.
Keterangan:

tlo ',|(ildffi,ffit*lri PEriitroktriErildno
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfrware harus sesuai dengan apa

diperlukan penggrrna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

7
2 fufrware saat gunakan dalam kondi$ yang padaVhban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitebp berjalan
denoan normal tanoa ada error (*oerti not rsmndinol,

I
3 fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah

perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
wno terdiri dari ribuan halaman. maka orosesnva ceoat.

)

4 fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png tidak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, sala dapat membwt passrcrd (kab
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva oihak berwenano saia vano danat menoaksesnva-

5

5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah dipahami
fungsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannya, s€p€ffi simbol disket yang berafti
simpan, simbol huruf U (underline) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

1,



BAGIAI{ 2

Petu4iuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), T'idak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

no I(arerer *lbiletE SP P fi TP srP
1 fufrware harus mudah diperilaa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rupondirE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

/

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuing gfi
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

,/

3 fufrware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bulon untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Softwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrryare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Safuvarc harus dibuat mengacu pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
6vp4p6f2ql-

I
6 Sofrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi

kesalahan (enofl dalam sflware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angle
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareltarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlulon waktu dalam hitunoan detik

I Sofrware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun temyati pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrra sambil meno- dit dokumen.

10 Sofrvva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak dipedukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Omnhilitu



Sofiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenlan pswond
pada dokumen lang kita anggap penting atau rahasia.

fuftware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C.ontoh : Microsoft word memlliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnenggunakanqa, sepefti fungsi
mengubah wama huruf.

FungsFfungsi1nng dimiliki sebuah sofuvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
C,ontoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan percncangan
awalnya )raitu untuk membuat dokumen pengetikan.

Software harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan prognm.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.

Yogptorta, Lt :rlizorz



ffi
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringlot ke,4
Peringkat ke,S

Sangat penting
PenUng
NeUal
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

...t1... September 2012

Hqto

90

lald-laki / perempuan (coret png tidak perlu)

lvlavraglsori

...J..tqth...lfi-".:::IiF3..... ....... (*disi jika pekerjaan mahasisra)

BAGIAN 1
PeEnjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S. dalam kotak peringkaVrangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sfrware yang paling penting sampai pada

karaKer eftwarcWtg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sftware.
Keterangan: Contoh

ilo Karakter/rankino oerinokat/rankins
1 lGraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 1
4 KaraKer 4 3
5 lGraKer 5 4

I{o ffaffi:M 9erimt6
I Fungsi yang ada dalam sebuah sfiimre harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

v

2 fuftware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normal bnpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagi tetap berjalan
denoan normal tanoa ada enor(xoerfi not rsoondina).

L

3 fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microso,ft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiri dari ribuan halaman. maka orosesnva ceDat.

9

4 fifiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png tidak
berwenang.
Contoh : dalam Mkyosoft Word, saya dapat membwt Hsword (kata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanra oihak beruvenano saia vano danat menoaksesnva.

\

5 fiftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, *p€ffi simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U (underline) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

t



BAGIAT{ 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP). 
,.

I{o I(eretEr uHte sp ,.P [, TP srp
1 Sofrware harus mudah diperiksa kesezuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not r*ponding,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
&ntoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atd numfuing p*
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
mema$kan oambar.

3 fufrware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sezuai), bukan untuk membuat qambar (Udak sesuai).

4 Softwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang rlngan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

5 Sofiuare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nrecFntasi

5 fufiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala han (enor) dalam sfiwa re saat d ija la nka n.
Contoh : dalam Microsoft exoel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofiuarelarus dapat menjalanlon perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum mepyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrw;are harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Mhrosoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edr?dokumen.

10 Sofrware harus mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fuftwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-aKes 1arg
tidak diperkenankan.
Gontoh : dalam Mioosoft word kita dapat membenY,an psword

fuftware harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word ncmiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirqga murdah menggunakanntp, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimlliki sebmh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mioosoft word telah dibuat sesuai dengan percncangan

fufrvvarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.

: dalam Microsoft word terdaoat manml
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BAGIAI{ 1

Petunjuk pengisian!
Isilah kotak peringkat/rangking di bawah dengan memberilon peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-5, dari halyang menurut Anda itu merupakan karakter soflwareyang paling penting sampai
pada karakter nfrwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sfiware.
Keterangan r

No l(arakhr Srifr*E E h**iokatrrenldno
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sftware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denqquna akan membuat abu perlu membuat tabel.

V.Z
2 fuftware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal bnoa ada enor(srloeftt not rspondina).

w41
3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
6ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiri dari ilbuan halaman. maka orosesn\ra ceDat.

Ve4
4 fufuvare harus dapat mencegah alaes oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwl p*cword (lata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanra nihak beruvenano saia rano daoat menoaksesnra-

w-7

5 fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsi4bol-membuat
pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket.'yang berarti
simpan, simbol huruf U (undertine) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

\ve s ''



BAGIAN 2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak PenUng (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

I{o (araKrg' wara gP P t{ TP grp
1 Sofiware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap slandar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format videq
maka program akan memberikan peringatan not respondng,
sehinooa daDat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbeing p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memazukan qambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Sofrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Soflwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erroD dalam sftware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan anglo
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Softwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memedukan waktu dalam hitunoan detik.

8 Soflware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata irengguna belum melyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq-edff dokumen.

10 fufrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Orerabilitv



fiflware harus dapat menjaga keamanan dari akes-akes farE
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan psword
pada dokumen yang kita anggap penting atau rahasia.

fuftwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki furq$-fungsi yarg mudah
dipahami, sehingga mudah nrenggunakannp, seperti fung$
mengubah wama huruf.

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah soflrryare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peranmngan
awalnya pitu untuk membuat dokumen pengetikan.

Sofiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat nnnual penggunaan.
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BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAT{ peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrware yang paling penting sampai pada
karalGer nflwareyang sangat tidak penting yang harus dimitiki oleh sebuah sfiware.
Keterangan:

f{o f,aralrler lirmne tta;iarrkatrranHna
1 Fungsi yanE ada dalam sebuah sfrimre harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, lorena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat bbel.

\

2 fuflware saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanoa ada error(*rerfr not r*mndinol.

,l-

3 fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
&ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiridari ribuan halaman. maka orosesnva ceoat.

q

4 fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang.
C.ontoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pssword (kala
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng, sehingga
hanya pihak berwenano saia vano daoat menoaksesnva.

I

5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-siqbol membuat
pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf lJ @ndertine) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

1



B'TGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (Sf,P).

I{o lGriakr. ffiurarc SP P H TP STP
I Sofiware harus mudah diperilcsa kesesuaiannla terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terryata yang kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah memasukan file.

\1

2 fuflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring pa*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Sofrvvare memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengeUkan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

v

4 Sofiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrryare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan,

5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Sofiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erro| dalam sftware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata lrcngguna belum men}mpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- edit dokumen.

10 Sofrvvare harus mudah dija lankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

I\



fufiware harus dapat menlaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberilan pasword

tuflware harus mtdah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Mioosoft word nremiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

FungsFfung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan percncangan

9oflwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
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BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisianl
Isilah kotak peringkat/rangking di bawah dengan memberikan peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-5, dari hal yang menurut Anda itu merupakan karaKer nflwareyarg pating penting sampai
pada karaKer *ftvuareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sfiimre.
Keterangan:
Peringkat I : Sangat penting
Peringkat 2: Penting
Peringkat 3 : I{etral
Peringkat 4 : Tidak Penting
Peringlot 5 : Sangat Tidak Penting

I{o l(eraktrr ffi*wtz Pet*lffitftan
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sflivare harus sesuai dergan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna alon membuat atau perlu membuat tabel.

7

2 fiftware saat gunakan dalam kondi$ yang padat/beban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka tagitetap berjalan
denoan normal bnoa ada error(*oerti not rsoondina\.

I
3 fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memprcses sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiridari ribuan halaman. maka orosesnva eoat.

L

4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pssword (l<ata
sandi) pada dokunren yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva nihak berwenano saia vano daoat menoaksesnva-

5

5 fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€F€ff simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U @ndedirc) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

t{o KarakEr,ffhrare SP P ]{ TP srP
1 Sofrware harus mudah diperilsa kesesuaiannya terhadap s&ndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respndng,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuingp*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuflware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Softwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrlnre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufiware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

t/

5 Sofrvyare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enol) dalam sflware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sftvvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sa mbil merg- dit dokumen.

10 fifryvare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Otprahililv



fuftwarc harus dapat menjaga keamanan dari akes-akes yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an pssword
pada dokumen yang kita anggap penting atau rahasia.

fufrvvarc harus mudah dipatnmi sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word rnemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirpga mudah nnnggunakannla, seperti fungsi
mengubah wama huruf.

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya pitu untuk membuat dokumen pengetikan,

ffiware harus dapat memberilon petunjuk kepada pengguna
hru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft wod terdapat manual penggunaan.
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BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
Isilah kotak peringkaVrangking di bawah dengan memberilon peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-5, dari hal yang menurut Anda itu merupakan karakter soflwareyang paling penting sampai
pada karaKer wfiwareyang sangat Udak penUng yang harus dimiliki oleh sebuah sfrvvare.
Keterangan:
Peringkat I : Sangat penting
Peringkat 2 : Penting
Peringkat 3 : Netral
Peringkat 4 : Tidak Penting
Peringkat 5 : SangatTidak PenUng

Ilo llarukei,Sa{lii Ps'imketrrerrldire
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfrware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

3

2 fuftware saat gunakan dalam kondisi yarg padaVbeban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
C.ontoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanna ada eror(*rettn not rsmndina).

3 fuflware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokurnen
vano terdiri dari ribuan halaman. maka orosesnva ceDat-

L
4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt password (l<ata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva oihak berwenano saia vano danat menoaksesnva.

b
5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami

fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol membuat
pengguna paham kegunaannya, s€F€ffi simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

4



BAGIAI{ 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang tercedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SITP).

I{o lf€lra'r.&,' ffiihrc SP P It tp STP
1 Sofrware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rupnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pfi
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuflware memiliki fungsi-fung$ yang sezuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Softwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

v
5 Softuvare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Micosoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fiftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala han (erroi dalam sfrware saat dijala nkan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 Softwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

8 Sofiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrware harvs memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tehp
melakukannva sambil mern- dit dokumen.

s./

10 Sofrwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan progfttm yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Orprahilitu



Sofurare harus dapat menjaga keamanan dari akes.akses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membeikan Nsword
pada dokurnen )Eng kita anggap penting atau rahasia.

fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalcnnya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, sepert fungsi
mengubah wama huruf.

Fungsi-fungsi1ang dimiliki sebuah softurare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya yaitu untuk membmt dokumen pengetikan.

Sofiuare harus dapat nremberikan petunjuk kepda pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.

Yogrckarh,l[.. Juli 2012
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BAGIAT{ 1
Petuniuk pengisian!
URUTKAT{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan kamKer sfiware yang paling penUng sampai pada
karaKer nflwareyarp sangat tidak penUng yang harus dimiliki oleh sebuah sftvvare.
Keterangan:
Peringkat ke-l : Sangat penUng
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke-3 : I{etral
Peringkat ke'4 : Tidak Penting
Peringkat ke-5 : SangatTidak Pentiry

:I{6 ,,''Nati*k&i' gafrr\w Pgriiulgat ttnkifia
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sftvnre harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat abu oerlu membuat tabel.

*
2 fiftware saat gunakan dalam kondi$ yang padaVbeban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanoa ada enor (*oerti tnt rsoondinol.

f
3 fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiridari ribuan halaman, maka orosesn\E ceoat.

\
4 &ftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt psword (lata
sandi) pada dokumen yang saya anggap raha$a/penting, sehingga
hanva oihak berwenano saia yano daoat menoaksesnva-

3
5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan 66n 6rr_clah dipahami

fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€F€d simbol disket fang berarti
simpan, $mbol huruf U Qnderlirc) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

L



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yarg tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (STP).

to 'Kara}.irr. , sp p It TP giru

1 *flinrc harus mr.rdah diperilsa kese*aiannya terhadap sbndar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ter0Bta yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan perirgatan not r6pnd@,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numberingp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Safiware memiliki fungsi-fungsi yang ssuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Softwarelnns dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran flle yang ringan
sehinooa Udak berat saat diooera$kan.

5 fiflware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUlcn, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftaare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoi dalam sfrware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwarelarw dapat menjalankan perintah dengan cepat.
&ntoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringahn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata bengguna belum menyimpan
dokurnen.

9 Komponen-komponen sfuvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergnntung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil menq-edif dokumen.

10 Sofiware harus mudah dijalankan.
&ntoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fifttnrc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akes yarg
tidak dlperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kib dapat rnembenl<an psword

fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah nerggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah softwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
6ntoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiivare harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, k.. SeptemUe r 20L2
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BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda rnerupakan karaKer sfrvvare yang pating penting sampai pada
karakter nfiwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sflware.
Keterangnn:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat pentng
Penting
I{etral
Tidak Penting
SangatTidak Pen$ng

,Ilo,, l(erat er5i Perftril tlrari*illg
I Fungsi yang ada dalam rbuah sfiware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
renqquna akan membuat atau perlu membuat tabel.

*-

2 fufrware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanoa ada enorkererfi not rsondindt.

t

3 hflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiridari ribuan halaman. maka Drosesnva ceDat.

&

4 tufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pssword $afa
sandi) pada dokunen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva oihak benrenano saia vano daoat menoaksesnva.

g

5 fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan m$ah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€p€d simbol disket yang berarti
simpan, $mbol huruf U @ndedine) unhrk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

A
T



BAGIA]T 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( r' ) pada kolom yang tersedia png

paling sesuai dengan pendapat anda,

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (StrP).

h l(arafu #tLmrc. SP, p il TP :srp
1 ffiware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respnding,
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbering p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar,

3 Sofrware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifihs pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

"/

4 Softwarefiarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C,ontoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

J
5 Sofrwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fufrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoi dalam sflwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Sofrwarelarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlulon waKu dalam hitunqan detik

8 Sofrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata' pengguna belum nlgnyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflimre harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edrtdokumen.

10 fufrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufrware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memben)<an psurud

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah merggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fufuwrc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat merggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual

Vog)ral6ft,l*..
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisianl
Isilah kotak peringkat/rangking di bawah dengan memberikan peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-5, dari halyang menurut Anda itu merupakan karaKer sofrwareyang palirg penfirg sampai
pada karaKer softwareyang sangat tidak penUng yang harus dimilik oleh sebuah sftware.
Keterangan:

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

f,o ,l(htCHtgrr':#'fur*i PerJlr.Ik*lieiddna
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfrware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqguna akan membuat atau perlu membuat tabel.

t
2 fufryvare saat gunakan dalam kondi$ yang pada{beban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap hrjalan
denoan normal bnoa ada error(xoerti not rspondinol.

T
3 &fiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
&ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiri dari ribuan halaman, maka orosesnrra ceoat.

j
4 fiflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psword (}<ata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanw oihak berwenano saia vano danat menoaksesnva.

/l

5 fiftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€F€ffi simbol disket I'yang berarti
simpan, simbol huruf U (underline) untuk menggarisbawahi dan lain
sehaoainva-

2



BAGIAil 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), T'idak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

,I{o l$ral6gr ffirzate SP P il TP STP
1 Software harus mudah diperilaa kesesuaiannla terhadap sEndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respMing,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fu ng$nya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring g:lti
unfuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasrkan oambar.

3 Sofiinre memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai),

4 Sofiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 Sofiware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumenBsi png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof1 dalam sflware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel alcn ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofiwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fuftwarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyat6 pengguna belum penyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq- dit dokumen.

10 9ofrvva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.
Orerabilitv



fufiuare harus dapat menjaga keamanan dari akses-akes yarg
tidak diperkenanlon.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberil<an pastwrd
pada dokumen yang kib arggap penting atau rahasia.

fufrvvarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnenggunakannla, seperti fungsi
mengubah wama huruf.

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya pitu untuk membuat dokumen peryetikan.

Soflware harus dapat memberikan pettlnjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progmm.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penggunaan.

Yogyatorta, ..lJ :uli zotz
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Peringlot ke2
Peringkat ke-3
Perirgkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
PenUng
Iletral
Tldak PenUng
SangatTidak Penting
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BAGIAII l
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringloVrangkirg
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda nrerupakan karaKer sftwarc !,ang paling
penting sampai pada karakter *ftwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Contofir:
NO XaralGer

sfrunrc
peringkat/
ranHna

1 KaraKer 1 5
2 lGraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiwarcharus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufruvare saat gunakan dalam kondisi )ang padaflbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word keUl<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (ryrfr rnt

ffiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimazukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

fuflware harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yang
tidak benarenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saia yarg dapat

fufrvvare Farus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, $F€ffi $mbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (uderlirc) untuk



BAGIAII2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberlkan tanda oentang ( { ) Wda kolom yarg

tersedia png paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUrg (P), NeUal (II), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak Penting ($n1.

1 fufiwarc harus mudah diperilca kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Cortoh : saat kita hendak nremasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yarg kr:ta masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not rrynding,
sehinqqa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

2 fu flwa re harus memil i ki ketepatan untuk fungsi nya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbering oellr.j
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufitmre memiliki fung$-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pergetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sestni).

4 ffiimreharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrware harus dibuat mengacu pada teknik perancargan dan
dofumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sftwaresaat diBlankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

v

7 fuftwarcharus dapat menjalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mioosoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

I fufuvare harus dapat mengenali kesalahan prg dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirpatan untuk
menyimpan dokumen kepada pergguna, ketika pengguna keluar
dari program, namuri temyata pengguna.. belum menyimpan
dokumen.

,/

9 Komponen-komponen sfiwarc harus memiliki furg$ yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil rneno-adrtdokumen.

10 fufrwarc harus mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlulon pelatihan khusus untuk dapat
rnenjalankannya.



ffiuarc harus dapat menjaga keamanan dari aksesalaes yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan pstwtd

fiftwate harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Oontoh : Microsoft word memilik fungsi-furqsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannla, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebmh softwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Misosoft word telah dibuat sesuai dengan perancangEn

ffiuare harus dapat memberikan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan $ogmm.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat rnanual
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Keteraqgnn:
Peringkat ke-l
Perirgkat ke-2
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Peringkat ke-4
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Sangat penUng
Penting
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Tidak Penting
SangatTidak Penting
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MGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kobk peilngkat/rangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karakter sfuvarc yang paling
penting sampai pada karakter nfiwareyang sangat Udak penting lnng harus dimiliki oleh
sebuah sftware,

Contoh:
ITo KaralGer

slttvarc
peringkat/
tankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sftwareharus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu nrembtnt tabel, karena

akan membuat atau oerlu rnembuat tabel.
$fuuare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Miomoft Word ketika perpguna herdak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*peri not

fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen )ang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya

&ftvvarc harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yang
tidak benrvenang.
Contoh : dalam Mloosoft Word, saya dapi membuat pstvord
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak benrvenang saia yang dapat

fufiware ftc,rus mudah dipelaiari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsiqn.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mbol-$mboi
nembuat pergguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarg berarti simpan, $mbol huruf U @rfudine) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat pentiryt (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

.,11 . . :,,P! ,,If,,. ,..T=P :,'31?

I fufrvvarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya tefiadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bul@ and numberingp*
untuk membuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fiftwarc rnemiliki fungsFfungsi yang sesuai dengn kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetilon
(sesuaD, bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

i

4 *fuiare harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fiftiarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fufiware harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfrvvare sr,at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringntan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangnn dengn angka
0 (nol) karcna bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (noD.

7 ffivmreharus dapat menjalanlon perintah dengan cepat.
&ntoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberilon peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftvvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terhlu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakulonnva sambi! meno-edif dokumen.

10 fufiwarc harus mudah diJalankan.
C.ontoh : Microsoft word merupakan progftlm yang mudah
dljalankan, tidak diperlulon pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fuftware harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan psvtrord

fuftwarc harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mloosoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dlpahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsl

FungsFfungBiyang dimiliki sebuah softtruare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mlcrosoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fifrwarc harus dapat memberikan petuniuk kepada Pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Conbh : dalam Microsoft word terdapat manml
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BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking di bawah
ini, Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sflware yang paling penUng sampai pada

karaKer nfuvarcyarg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sftware,
Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penHng
PenUng
Netral
Tidak Penting
SangatTidak Fenting

fi'l a,

1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfiware harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat bbel.

L

2 fuftiare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanDa ada enor(xoerli not ramndinol.

I
3 fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam mempross sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vano terdiridari ribuan halaman, maka orosesnva ceoat.

6

4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, sala dapat membuat psword (Yata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng, sehingga
hanva oihak berwenano saia vano daoat menoaksesnva.

5 fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan 66n 6tfiah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannya, ppeffi simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U (underline) untuk menggarisbawahi dan lain
seheoainva-

\



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

,,I&i ,,X ,-ffib sp P il ,?p SfP':
1 fifrware harus mudah diperiksa keesuaiannla terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rqonding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah memasukan file.

V

2 Sffiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinla.
C.ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numfuring p*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Software memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sezuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuftwarcharus dibuat dengan padat (dibud seminimal mungkin).
Contoh : sofluire harus memiliki ukuran file yang rirgan
sehinqoa tidak berat saat dioperasikan.

5 Safrware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftvvare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (eno) dalam sofrware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel alcn ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofiwarclarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik

8 fufuvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringahn untr.rk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata 'pengguna belum menvimpan
dokumen.

t/

9 Komponen-komponen sfruvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 ,Sofrware harus mudah diBlankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalanlonnya.



fufiyarc harus dapat menjaga keamanan dari akesaKes yarq
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkn pssword

dokrmen vano kita anooaD oentino ahu rahasia.
fufuvare harus mrdah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirEga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Sofuiare harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
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BAGIAIII l
Petunjuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-?" ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringleVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftivarc yarg paling
penting sampai pada karakter *fitmreyang sangat tidak penUng yang harus dimlliki oleh
sebuah ffiTrnrc.

Keterangan:
Peringkat ke-l : Sangat penUng
Peringkat ke.2 : Penfing
Peringkat ke.3 : Iletral
Perirgkat ke-4 : Tidak Penting
Peringkat ke-5 : Sangat Tidak PenUng

Contdr:
llo l(arakter

sftunte
peringkatl
nnldno

I KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGrakter 4 3
5 lGrakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfrware?arus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fuftvnrc saat gunalon dalam lordisi rcng padaVbeban berat
harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word lctil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal hnpa ada enor (*prfr rnt

fufrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokrrnen )rang terdiri dari ribtnn halaman, malo prosesnya

fufiware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat psword
(lota sandi) pada dokumen )€ng sala anggap rahasia/penUng,
sehingga hanla pihak berwenang saja ),arE dapat

fufrware lnrus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adarya $mboFslmbol
membuat pengguna paham kegunaannya, s€F€ffi simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @Nerfire) untuk



BAGIAil 2

Petufiuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( y' ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netnl (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

1 fufiware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rqondirg,
sehinooa danat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Softwa re harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fung$ bullet and numfurlngp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fulbwre memiliki fung$-fung$ png suai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifttas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

v
4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

C.ontoh : sofhruare harus memiliki ukuran ftle yang ringan
sehinooaildakberatsaatdiooerasikan. \

t/
5 ffiware harus dibuat mengactr pada teknik perancargan dan

dokumentasi )rarq standar.
Contoh : Microsoft word dlbuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

\r

6 fufrvyare harus dapat memhrikan peringabn saat terjadi
kesalahan (enu) dalam sflimrc saat diBlanlon.
Conbh : dalam Microsoft o<el alon ada peringatan apabila
pergguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fufiwareharus dapat nnnjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoftword harna memerlukan waKu dalam hihnoan detik.

(
8 ffitmre harus dapat mengenali kesalahan )ang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft nord selalu memberikan peringaEn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun'ternyata pengguna .Num menyimpan
dokumen.

/

9 Komponen-komponen ffiwarc harus memilild fungsi )rang
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edrtdokumen.

t!

10 fiftware harus mudah dijalankan.
Oontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.

J



ffiware harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft wonl kita dapat membenlan psword

fufiuare harus mudah dlpahami sehingga mudah
rnenggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsl yarg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti furgsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah softanre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peranengan

iltware harus dapat rnemberlkan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progriam.

Contoh : dalam Misosoft word terdaoat mantnl
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BAGIA]I l
PetunJuk pengisianl
URUTKAI{ peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupalon karakter sfuvare yang paling
penUng sampai pada karakter nfiwareyang sargat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contolr:
ilo KarakEr

sltwrc
peringkat/
nnklna

1 lGrakter 1 5
2 Karalder 2 2
3 KaraKer 3 L
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah pfryvareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu rnembuat tabel, karena

fiftware saat gunalon dalam kondi$ yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanp kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word ketilo pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*peril rut

fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribtan halaman, maka prosesnya

hfrvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat'membuat psword
(kata sandi) pada dokumen )ang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja ),iang dapat

fufrwarc harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami fungsi-fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat peryEuna paham kegunaannla, sep€ffi $mbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U @Merline) untuk



BAGI.AI{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( ,/ ) We kobm yarg

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). PenUng (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenHng (SfP).

1 fuflware harus mudah diperiksa lesesraiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Conbh : saat kib hendak memazukan gambar ke dalam
Misosoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan mt repnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah memasukan ftle.

2 Softwarc harus memiliki ketepatan untuk fung$nya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbrtngp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bulon untuk
memasukan qambar.

{

3 fufuwrc memiliki fungsi-fung$ png sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuftwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dioperasikan.

5 hftware harus dibuat mengaqJ pada teknik perancangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
perqetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftware harus dapat memberikan peringabn saat terBdi
kesalahan (error) dalam sfiryare saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinbh membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
t4icrosoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik

I fufiwarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen.kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna. "belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflware harus memiliki furgsi yang
mardiri (tidak tedalu tergantung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannw sambil nxenq-edif dokumen.

t \,/

10 fufiivare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannla.

V



ffiware harw dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarp
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an psymd

fufiwarc harus 'mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsofr word memiliki fungsi-furg$ yarg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti furgsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebtnh sofiyvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Misosoft word telah dibut sesuai dergan percnongan

fufuwrc harus dapat memberikan petun uk kepada percguna
baru agar dapat menggunakan program.
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BAGIAN 1
PetunJuk penglsian!
URUTXAII peringkat ke-I, ke2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupalon karaKer sftyyare yang paling
penHng sampai pada karakter nfiwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrvvare.

C,ontoh:
llo Karalfter

*finnrc
peringkat/
nnkina

1 lGralder 1 5
2 lGraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebmh softwarcharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membtnt tabel, karena

fufuvarc saat gunakan dalam kondi$ yang padaVbeban berat
harus tetap dapat befiahn dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eftor (seryti not

fuftware harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Gontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunen yang terdiri dari ribuan halaman, malo prosesnya

fuflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yarg
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapd"Inembuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanla pihak berwenang saja yang dapat

fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
membuat perylguna paham kegunaannya, sepetti simbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U @rderline\ untuk



BAGIAI'I2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada lolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), ndak Penting OP), Sangat

T1dak Fenting (Sf,P).

1 fufuwre harus mudah diperlksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kib hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rnt repndirE,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

z fufiwarc han s memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet arfr numfuring p*
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufrware memlliki furpsi-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifttas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Soflwareharus dibuat dengan padat (dibtat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak bent saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat mengao't pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fifiwarc harus dapat memberilon peringabn saat terjadi
kesalahan (errur) dalam sftwarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel alon ada peringatan apabila
pergguna melakukan perinhh membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fuftuarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Gontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik

8 fiftwarc harus dapat mengenali kesalahan prp dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirqatan untuk
menyimpan dokumen kepada perpguna, keUka pengguna keltpr
dari program, namuh ternyata penggunA "belum menyimpan
dokumen.

t/

9 Komponen-komponen sfttmre harus memiliki fungsi yang
mardiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tebp
melakukannva sambil meno-adif dokumen.

10 fuftvuare hans mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalanlonnla.



F

Soflware harus dapat menjaga keamanan dari alaerakses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word klta dapat memberilan Hsword

fufurare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Oontoh : Microsoft word memiliki fungsi-fung$ yaqg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuai dengan peran@ngan

ffiware harus dapat rnemberikan pehrnjuk kepada perpguna
baru agar dapat menggunakan prcgram.
Conbh : dalam Microsoft word terdaoat manual

Yogryakarb, fi s"penrO"r zOfZ
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BAGIATT 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karakter sfiware )rang palirg
penting sampai pada karakter oflwareyang sangat tidak penHng yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Contoh:
Ilo KarakEr

sfiunta
peringkat/
ranklna

1 lGrakter I 5
2 lGraKer 2 2
3 lGraKer 3 1
4 lGraKer 4 3
5 lGraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfuvareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

ffiwarc saat gunakan dalam kondisi 1ang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan rprmal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika perqguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan normal tanpa ada enor (*prt rct

fufiware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimazukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yarE terdiri dari ribuan halaman, malo prosesnp

fifrvvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word saya dap*"rnembwt psaaord
(kata sandi) pada dokumen )ang sa),a anggap rahasia/penting,
sehinEga hanp pihak benruenang saja )ang dapat

fufirarc harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tungsFfungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€ffi $mbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U @tfutlirc) untuk



BAGIAII2

Pe&nJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup membedkan tanda centang ( t/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUrg (SIP).

1 fuftware harus mudah diperiksa kesesuaiannp terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, temlata )ang kita masukan adalah format video,
maka prognm akan memberikan peringatan not repnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memazukan file.

2 Sofrvvare harus memiliki ketepatan untuk fu nE$nya.
C,ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numH--------------ringp*i

untuk rnembuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffitmre memiliki fung$-furq$ yang sesuai dengan kebutuhan
awallang diminta.
Contoh : Micrrosoft word dibuat untuk aldifiAs pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Softwarcharus dibuat dengan padat (dibtnt seminimal mungkin).
Contoh : sofrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat mengae pada teknik perancangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Mioosoft word dlbuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresenbsi.

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terBdi
kesalahan (efioD dalam sfiitnre saat dijalanlon.
Contoh : dalam Microsoft e><el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilargan dengan argka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perinhh penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word harrya memerlukan wakfu dalam hitunqan detik

I ffitvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namuri ternyata pengguna_." belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflware harus memiliki fungsi yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen !ain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil nrcrrc-edlf dokumen.

10 ffiva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fuflware harus dapat menjaga keamanan darl akses.akses png
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kib dapat memberil<an psword

ffiinre harus mudah dipahami sehingga murdah
merqgunakannya.
Contoh : Mioosoft wod memiliki fung$-furys yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannla, seperti furg$

Fungsi-fungsi Wng dimiliki sebuah software harus mudah dilaek
kekebutuhan awalnla.
Gontoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peran@ngan

ffiinrc harus dapat memberikan petuniuk kepada pergguna
baru agar dapat merggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word

yo$Ekarb,?3 
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BAGIAil 1

Petunjuk pengisian!
URUTKAI1 peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking di bawah

ini. Dari hat yang menurut Anda merupakan karaKer sflware yang paling penting sampai pada

karaper nfiwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sftware.
Keterangan:
Peringkat ke.l : Sangat penUng
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke-3 : t{etral
Peringkat ke-4: Tidak Pentirq
Peringkat ke'5 : SangatTidak hnting

Contoh
No Karakter oerinskat/ranking
1 lGraKer t 5
2 lGraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

nt ta Wrc' Seriieket/raddns
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sftware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

Denoouna akan membuat abu perlu membuat tabel.

:?

2 &fiware saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denoan normal tanoa ada etmr (xoerti not rgmndinol.

Z

3 fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
yanq terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya cepat.

7

4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang Udak

berwenang.
C-ontoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membmt P#word (lata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva nihak beruenano saia vano daDat menoaksesnva.

?/

5 fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan ru;dah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannya, sPeff simbol disket yang berafti
simpan, simbol huruf U @nderline\ untuk menggarisbawahi dan lain
sehaoainva.

t



BAGIAH 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat pentng (SP), Penting (P), Netral (lt), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SITP).

,tlo lfgltiat 'fufr*are 8p .,P il .TP. srP,
I fuftware harus mudah diperilsa kesezuaiannp terhadap standar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kita masukan adalah format Mdeo,
maka program akan memberikan peringabn not rxpondr'ng,
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan flle.

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering g*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memazukan oambar.

3 Soflware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Sofrwaretarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C,ontoh : softnare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa Udak berat saat diooerasikan.

5 fufrware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
doku mentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Sofiuare harus dapat memberikan peringatan saat brjadi
kesalahan (errofl dalam sftyvare saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinbh membagi bilangan dengan anglc
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareharus dapat menjalankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I Sofiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata 'pengguna belum mgrryimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalGn dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- edit dokumen.

10 Soflware harus mudah d'ljalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya,

./



fufrwarc harus dapat menjaga keamanan dari a|ses.akses yarg
tidak diperkenankan.
&ntoh : dalam Miaosoft word kita dapat memberilcan psword

fufitmre harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Conbh : Microsoft word telah dibuat seulai dengan perancangan

9ofrwarc harus dapat memberikan pefirnjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Migosoft word terdaoat manuat
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ffi
.?J. s"pt"rber20t2Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat-ke-l : Sangat P€n6ng
Peringkat ke-2: Pen$ng
Peringkat ke3 : iletral
Peringkat ke'4: Tldak Pentrry
Peringkat ke-5 : SangatTidak Penting

BAGIA]I l
PetunJuk penglslan!
URUTkT{-peringl6t ke-L ke-2, ke-3, ke4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking

di bawah irii. OJri hal lang rnenurut Anda merupakan karaltter slbrarc )ang palirg

penting sampai pada karakter ofrwareyang sargat Udak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah sffuare.
Contoh:

.llehsr***... ..M**::
...??......f*.Ls
laki-laki / peremAlan (coret yarg tidak perlu)

...Y*Wxr..ry.*...............
--r" I ta

. U lhtr Su it4

Ilo Karakter
ffiuerc

peringkat/
rankirm

1 KaraRer 1 5
2 lGralder 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

fungsi yang ada dalam sebuah sofiwareharus sesuai dengan apa

diperlukan per€guna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu nrembuat tabel, karena

nrembmt atau oerlu membuattabel.
fufumre saat gunakan dalam kondi$ yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.

Contoh : dalam Microsoft Word ketika perpguna hendak

mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka

lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada errur (srlperti not

bflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perinbh png dimasukan pengguna.

Contotr : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunen yang terdiri dari ribtran halaman, maka prosesnya

harus dapat nrenegah al<ses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapt membuat paswtd
(kab sandi) pada dokumen ),ang sala anggap rahasia/penting,

sehingga hanp pihak berwenang saia )rang dapat

fuftware harus mudah dipelaiari, dioperasikan dan mudah

dipahami tungsi-turgsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp simbot-$mbol

membuat per€guna paham kegunaannya, sepelti $mbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @derlirc) untuk



BAGIAN 2

P€tt|niuk perigFian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom yang

temedia yarg paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting CIP), Sangat

Tidak Penting (SIP;.

1 fuflware harus mtdah diperiksa kesesraiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kib hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terryata yarg kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rrynditE,
sehinooa daoat diketahui bahwa lita salah memasukan file.

2 fufiware Frrrus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuring g*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
rnemasukan qambar.

3 fufumre memiliki fuitgsi-fungsi png sesuai deqgan kebutuhan
awal lang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pengetilon
(sesuai). bukan urrtuk membuat aambar (tidak sestni).

4 fifrwarelarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : soflvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasilon.

5 fuftunre hans dibuat mengao pada teknik perarrcargan dan
dokumenb$ yang standar.
Contoh : Mloosoft word dibmt untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufiwarc harus dapat memberikan peringabn saat terj,adi
kesalahan (enofl dalam sfitmresaat difilankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada perirgahn apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (noD.

7 fuftwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
C.ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hifunqan detilc

\/

I ffitmrc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
perypuna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan periqgatan untuk
menyimpan dokumen kepada p€nggum, ketika pengguna keluar
dari program, namuil tenryata pengguna- "telum menyimpan
dokumen.

9 Komporren-komponen sftuare hans memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakulon
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-#r?dokumen.

10 fufrnare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan progmm yang mudah
dijalankaq Udak diperlukan pelatihan khusus unh;k dapat
menjalankannp.



fufurarc harus dapat nenJaga keamanan dari akses-akes yang
tidakdiperkenankan. r'

Contoh : dalam Microsoft word kiE dapat memben?,an psword

fufrwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conbh : Microsoft word rnemiliki fungsi.fungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannp, seperti fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah softnare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dergan perancangan

ffilwarc harus dapat memberlkan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Mioosoft word
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l : Sangat penting
Peringkat ke-2 : PenUng
Peringlot ke-3 : I{etral
Peringkat ke-4 : Tidak Penting
Peringkat ke.S : SangatTidak Penting

: laki-laki/ porempa* (coret png tidak perlu)

, .tkl#.ixq0,s,.......ds n ....hgn.*o y e n. :..........

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftware )rang palirp
penting sampai pada karaKer nfiwareyang sangat tidak penung png harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Gontoh:
ilo Karalfrer

ofimte
peringkat/
ranklna

1 KaraKer 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGraKer 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfuvare harus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufiwarc saat gunalon dalam kondisi rcng padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keEka peng!,una hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada effor (*rrl,ti rwt

fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimazukan pengguna.
Conbh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp

fufrware harus dapat menegah akse oleh pihak-pihak yang

Contoh : dalaniMicrosoft Word, saya dapai membuat pstuord
(lota sandi) pada dokumen )rang s.t),ia anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pthak berwenang saja yang dapat

,fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dlpahami fung$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat per'lgguna paham kegunaannla, speff simbol disket
yang benrti simpan, simbol huruf U @tt&rline) untuk



BAGIAil 2

Peilunjuk pengislan!

Pada bagian ini anda cukup membedkan tanda oentang ( V ) pada kolom yang tersedia )rang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Kefterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (STP).

.,[16. SF p i,fl.::, .,f.t: ,5
I fifiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kitn masukan adalah format video,
maka prcgram akan memberilon peringatan not tespnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fufrwarcharus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numhn'ng p*i
untuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 bflwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh r Microsoft word dibuat untuk akifitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufrvuarc harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C.ontoh : software harus memiliki ukuran file png ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasilon.

5 fufiyvarc harus dibuat mengacu pada teknik petttn@ngan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mkrosoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

/

6 fufrvvarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enofl dalam sfii,mrc*at diialankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apablla
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilansan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

l
7 fufuvareharus dapat menjalankan perintah dengan oepat.

Contoh : saat rnelakukan perintah penympanan dokumen dalam
Microsoft wold hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

8 fufiwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microooft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketllta pengguna keluar
dari prcgram, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sofiyvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu teryantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pen@lon dokurnen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukann\ra sambil menq- dit dokumen.

/

t0 fufrwa rc harus mldah d$alankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

I



fuftware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
6ntoh : dalam Mhrosoft word kl'ta dapat memberikan pssword

fifrwarc harus mtdah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mhrosoft word rnemiliki fungsi-fungsi yaryg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softlvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fifiwarc harus dapat mernberikan petunjuk kepda pen!,guna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Misosoft word terdapat manml
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan;
Peringlet ke-l
Peringkat ke.2
Peringlot ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
Penting
lletral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting

: .?7.... September 2012
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BAGIAil T
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/nngking
di bawah ini. Dari hal png menurut Arda nrerupalon karakter sfuvarc yang paling
penting sampai pada karakter nftwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sftvvare.

Contoh:
llo l(aralfier

#'lware
peringkat/
rankina

1 Karalder 1 5
2 Karal(er 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfrwareharus sesuai dengan apa
dlperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufiware saat gunakan dalam kondisi png padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan derqan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketilG pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprfi not

hfuvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuftwarc harus dapat merrcegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrrcnang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat'membwt psswud
(lota sandi) pada dokumen )rang salra anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saia yang dapat

fiflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ng$-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @Mertine) untuk



BAGIATII2

Petuniuk pengisian!

Pada bagian ini anda ankup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yarg paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

T'idak Penting (SfP;.

1 Sofiware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temlata yang kta masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rnt rryndirp,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kib salah memasukan ftle.

r/

2 fu frwa re harus memili ki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring p*l
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
mernasukan qambar.

\/

3 fufumre rnemiliki tung$-fung$ yang se*ni dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bulon untuk membuat oambar (tidak ses.ni).

V

4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqoa tidak berat saat diooera$kan.

(

5 ffiwarc harus dibuat rnengaot pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Mioosoft word dlbuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orsenbsi.

6 ffiware harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kedahan (enol dalam sfryyarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pergguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mioosoftword hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

J
8 fuftwarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
rnenyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna". belum menyimpan
dokumen.

(

9 Komponen-komponen softuare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada l@mponen lain).
Contoh : dalam Microsorft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrc sambil nrenq-edrtdokumen.

10 $ofruva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalanlon, Udak diperlukan pelatihan khusrs unh.rk dapat
menjalankannlra.

l-....-



Soflware harus dapat menjaga keamanan dari akesakses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft word kita clapat memberlkan pstwrd

fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perunengan

ffirmrc harus dapat memberikan peBnjuk kepada peryEuna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word
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Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringlot ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
PenUng
iletral
Tidak Penting
SangatTidak Penting
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BAGIAil 1
Petunjuk pengician!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sfiwarc yang palirg
penting sampai pada karakter nfiwareyang sangat Udak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Gontolr:
l{o Karalfter

frtvarc
peringkat/
nnkina

1 Karakter 1 5
2 lGralGer 2 2
3 KaraKer 3 1
4 lGrakter 4 3
5 lGral<ter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofrware harus sesuai dengan apa
diperlukan peng6luna.
&ntoh : Microsoft Word harus mampu nrembuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu ncmbuat tabel.
fufrware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal hnpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr;pefi rnt

ffiware harus dapat berjalan dengan cept dalam mempross
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren )Eng terdiri dari ribuan halaman, maka prcsesnya

fifrvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psword
(lota sandi) pada dokumen )6ng saya anggap rahasia/pentirq,
sehingga hanp pihak berwenang saja )rang dapat

fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Contofr : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang benrti simpan, simbol hurtrf U @rfurlirc) untuk



BAGIAN 2

Petun uk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SIP).

.,tffi ii8Pri :,iF:'; :,I!ti: iPs ,,$ r,

1 fufrwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : silat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat dikehhul bahwa kita salah memasulcan file.

2 fufiwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbringp*o
untuk membuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fufrwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengnn kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak ssuail.

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringnn
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrware harus dibuat mengacu pada teknik perancangnn dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mlcrosoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesa laha n (eno f) da lam softiva re sat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
O (nol\ karena hilanoan tirlak hisa dihaoi O fnol\-

7 ffiwarcharus dapat menjalankan perintah dengan epat.
C"ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fufrvyarc harus dapat mengenali kealahan yang dibuat oleh
pengguna.
Conbfr : Mkrosoft word selalu memberikan'peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari prcgram, namun ternyata penigguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrvvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu teqantung pada kornponen hin).
Oontoh : dahm Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil mens- dlt dokumen.

10 fufiware harus mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan progftm yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fifrvvare harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak dlperkenanlon.
Contoh : dalam Microsoft wod kita dapat mernberikan paswotd

fifiwarc harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat seuai dengan perancangan

fufrvuarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft rlvord terdapat manual Denqqunaan.

Yogyakarta, 27. Se*ember 2012
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BAGIAT{ 1
PeEnjuk pengisian!
URT TKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrware yarg paling penting sampai pada

karakter ofrvuarcyarg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sflware.
Keterangnn:
Peringkat ke-l : Sangat perfing
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke-3 : l{etral
Peringkat ke-4 : Tidak Penting
Peringkat ke-5 : SangntTidak Fen:ing

Conbh
No Karakter,' oerimkat/rankina
1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

filr Saral(terlSilllr.a ir: Pefiarilffil]'Erikiiii*,
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfurare harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

3

2 fufiuare saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat harus
tehp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka lagitehp berplan
denqan normal tanpa ada errur (*wrti not rwndindl"

q

3 fifrwate harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasulcn pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
vanc terdiri dari ribuan halaman. maka orosesnva ceoat

2

4 fufiware harus dapat mencegah akes oleh pihak-plhak yang tidak
Uenrvenarg.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt psword (l<a6
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanya pihak benryenang saia yang dapat mengakesnya,

t

5 ,fuflimre harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U (undeilindy unhrk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

I



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom png tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tldak Penting (TP), Sangat Tldak

Penting (SITP).

',ilO sp P 'tll,' TP gfP
1 fufrware harus mudah diperiksa ksesuaiannya tefiadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn nat rxpording,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

V

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring p*i
untuk nrembuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Sofiware memiliki fungsFfungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Sofrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softnvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dioperasikan.

5 fuflware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentas.i yang standar.
6ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufiware trarus dapat memberikan peringahn saat tedadi
kesalahan (erroD dalam sflware saat dijalankan.
C.ontoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pertsguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqarl tidak bisa dibaqi 0 (nol).

J

7 Sofiwareharus dapat menialankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunqan detik

I fuflware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun temyata pengguna belum mgn$mpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiware larus merniliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Mioosoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-adrf dokumen.

10 Sofluarc hans mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Sofiuare harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan,
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat rnemberil<an pswrd

fufrware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnya.
Cnntoh : Microsoft rlord rnemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperU fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah sofrware harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan percncangan

fuftware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menrggunakan program.

: dalam Microsoft wotd terdaoat manual

Yogplorta, {7. SeptemOe r 20LZ
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Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringlot ke-3
Perirqkat ke-4
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Sangat panting
PenHng
I{etral
Tidak PenUng
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BAGIAil 1
FelunJuk pengldan!
URUTKAN peringlot ke-l, ke-& ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda rnerupakan karaker sftwarc png paling
penting sampai pada karakter *flwarcyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Contoh:
Ito Karalfier,

t
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 t(aralfrer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

iffi.: .r

1 Fungsiyang ada dalam sebuah sfrwarc harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu rnembuat tabel, karcna
Dencnuna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

2

2 $fiuare saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word ketilc perqguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprfr not
recmndino\-

3 ffiwarc harus dapat berjalan dengnn cepat dalam memprcses
sebuah perintah png dimasulon pengguna.
C-ontoh : dalam Microsoft urerd, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
eoat.

1

4 tuftwarc harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak png
Udak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pswotd
(lota sandi) pada dokunen yang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dlpahami fungsFfu ngsinya.
6ntoh : dalam Mioosoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sp€d simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nMirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

4



BAGIA]T 2

PdunJuk pengidan!

Pada bagian ini anda cukup memberikan bnda entang ( I ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tldak PenUng (Sf,P).

rtffE $P. ..#j ,Il= :i::IIt: ,,$L[
1 fufiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan rnernberikan peringatan not tesponding,
sehinooa daoat diketahuibahwa kita salah memasukan file.

2 fufiimre harus memiliki ketepatan unfu k fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulld and numk--------------ringp#

untuk membuat dafur bullet dan penornercn, bukan unfuk
memasukan oambar.

3 fuflwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifttas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 fift,vareharus dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memilild ukuran file yang ringnn
sehinooa Udak berat saat diooerasikan.

5 fufiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokurnentasi yang standar.
Contoh : Mhrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mhrosoft pourer point dibuat unfuk membuat
nresentasi-

5 ffiware harus dapat rnernberikan peringabn saat terjadi
kesalahan (enol dalam sfrwarcsat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft oce! akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi0 (noD.

7 ffivuarcharus dapat menjalankan perinEh dengan aepd.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Micrmoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

8 fufiware harus dapat mengenali ksalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada per€guna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrvvare lans memiliki fungsi yang
rnandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Oontoh : dalam Micrcoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukannya sambil meno- dit dokumen.

l0 hfiua re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word rnerupakan pogram yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menJalankannya.



ffiwarc harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang
tidak dipedcenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan psswotd

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
&ntoh : Mioosoft word memiliki furqsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Conbh : Mhroeoft word tehh dibuat sesuai dengan penncangan

ffiwarc harus dapat rnemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, 3.J. Seprember 2012
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BAGIATI T
Petunfuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yanE menurut Anda merupakan loraKer sfrware yang paling
penting sampai pada karakter softvuarcyang sangat tidak penting yang lnrus dimiliki oleh
sebuah sofrware.

Keterangan:
Feringkat ke'1 : Sangat penting
Peringkat ke-2 : PenUng
Peringlot ke-3 : iletral
Peringkat ke4 : Tidak Pentng
Peringkat ke-5: Sangat Tldak Pen$ng

Contoh:
ITo l(arakter/

nnkino
pedngkat/
rankino

1 lGrakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGraKer 5 4

.,f,k!. ..lffi
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sofryvare harus seuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqtuna akan membuat atau perlu membuat tabel.

2 fufiware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat befialan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pergfluna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
fagi tetap berjalan dengnn normal tanpa ada error (se,prti not
tsmndinol.

3 ffivvarc harus dapat berjalan dengnn epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
eoat.

5
4 fuftware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pmrcd
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak benruenang saja yang dapat
menoaksesnva.

T
5 bfrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fungsFtungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nder{ine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.



\

BAGXAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberiftan tanda entang ( r' ) pada kolom yang

tersedla yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Saryat penting (SP), PenUng (P), Netral (ll), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak PenUng (SrP).

..tld., :SP ,Fi.i ..ff,: .tf. S[.P.

1 fuftwarc harus mudah diperiksa keseuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not rapnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

/

2 fufiware harus memillki ketepatan untuk fungsinya.
&ntoh : dalam Microsoft word fungsi bullCt and numbering$tt
untuk membuat daftar bullet dan penoreran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuftwarc memiliki fungsi-fungsi )rang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bulon untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 bfiware ttarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : soflyvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa Udak berat saat diooerasikan,

5 fufiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam sftwarc srat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

v
7 ffiwareharus dapat menJalankan perintah dengan epat.

Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoftword hanva memerlukan waKu dalam hitunoan deUk.

I fifrvvarc harus dapat mengenali kesalahan yang difuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu rnemberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen soflwarc hrirus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakulon
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil mena- dit dokumen.

V

10 fufrwa rc harus mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.

V



7

fuflwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
C.onbh : dalam Microsoft word klta dapat memberikan psword

ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah softwarc harus mudah dilaek
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dihrat sesuai dengan perancrytan

ffiurare harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, 2.}. **.rber 2012
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Contoh:
ITo Karclter

sltnnrc
peringkat/
rankina

1 lGraKer 1 5
2 lGrakter 2 2
3 lGrakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

. Uttl lurBr hli'ir..,r""e'u"

BAGIAI{ 1
Petunjuk penglsianl
URUTKAII peringkat ke-!, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karakter sfuvarc )ang paling
penting sampai pada karaKer nfitmrcyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Sangat penUng
Penting
Itetral
Tidak PenUng
Sangat Tidak Penting

Fungsiyang ada dalam sebmh sfrwarelarus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

hftyvare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berJalan dengan normal tanpa ada enor (srlprlr rot

ffiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dolarmen yang terdiri dari ribuan halaman, mdo prosesnya

fifrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya daffi rtrembwt psword
(kata sandi) pada dokumen )ang sa),a anggap raha$a/penting,
sehingga hanp pihak benruenang saia yang dapat

fifiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannla, sep€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndeilire) untuk



BAGIATII2

PeilunJuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Fenfing (P), Nebal (Il), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak PenUrg (SfP).

1 fuflware harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temlata yarg kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan mt rqonding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan ftle.

2 Sofrwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C.ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbfingp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

v

3 fufiwarc memiliki fung$-fungsi yang sesuai derqan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Mioosoft word dih.pt untuk aktifitas pengeUkan
(sesuai), bulon untuk membuat oambar (tidak sesmi).

/

4 fufiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Crntoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

t/

5 fufiware harus dibuat mengacu pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Misosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
oresentasi.

/

6 fuflwarc harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kesalahan (enor) &lam sfiuarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Mioosoft excel akan ada peringatan apabila
pergguna rnetakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

v

7 fufrwareharus dapat menjalankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan wakhr dalam hihnqan detik

/

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirpatan untuk
menyimpan dokumen kepaG penggum, ketilo pengguna keluar
dari program, namun' ternyata pengguna _.belum menyimpan
dokumen.

/

9 Komponen-komponen sftimre trrns memiliki fungsi yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq-edif dokumen.

r/

10 fufrwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Misosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannlB.

tl



fuflware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarg
tidak diperkenankan.
Crntoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkan pstwrd

fufitmrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C.ontoh : Microsoft wod memiliki fungsi-furpsi yang mudah
dlpahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fulpsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah soflrrvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesmi dengan perancangan

fufuwre harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

vogtplorta, .1.J.. ber 2012
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Petunfuk pengisianl
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangkirg
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karakter sfiware yang paling
penting sampai pada karakter otuvareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Sangat penUng
PenUng
Itetral
T'ldak Penting
SangatTidak Pentng

Fungsi yang ada dalam sebuah soflwarelnrus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

hfitmre saat gunakan dalam kondisi yarg @aflbeban berat
harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tehp berjalan dengan normal tanpa ada errcr (*prfr rot

ffiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yarg dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )ang terdiri dari ribuan halaman, mdo prosesnp

fifiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Contoh : dalam Misosoft Word, saya dapat-.rflembuat password
(kata sandi) pada dokumen )aryl sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )€ng dapat

fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ng$-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pergguna paham kegunaannya, s€p€ffi simbol disket
)ang berartl simpan, simbol huruf U @Merlirc) untuk



t"

BAGIAN 2

Pe&nfuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yarg

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netnl (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

1 fuftware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap sbndar
yang diwajibkan.
Conbh : saat kib hendak memasukan gambar ke dalam
Miffosoft Word, ternlata lrang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct rapnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

V

2 fuftwa re larus memiliki ketepatan untuk fu ng$nya.
Contoh : dalam Microsoft word furg$ bullet and numfurtngga*
untuk membtnt daftar bullet dan penomenn, bukan untuk
mernasukan qambar.

V
3 &lfuwre memlllld fung$-fuqgsl ),ang sesual dengan kebuhrhan

awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengretikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sestni).

t/

4 fufrwareharus dibuat dengan padat (dibut seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran ffle yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

V
5 fufuwrc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dohlmentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibmt untuk membuat dokumen
pengetilGn, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

V

6 $flwarc harus dapat memberikan peringabn saat Erjadi
kesalahan (enu) dalam stttmre saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pertsguna melakukan perintah membagi bilangnn dengan arpka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fuftyvarchans dapat 
'menjalankan 

perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dolomen dalam
Mioosoft word harrya memerlukan waKu dalam hihrnoan detik

V
8 fufuvarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna Sdlum menyimpan
dokumen.

t,

9 Komporen-komponen sflware harus memiliki fung$ fang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komporren lain).
Contoh : dalam Misosoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (fint) maka kih masih dapat tetap
melakukannrra sambil meno-adrtdokurrcn.

U

10 fuftware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatitan khusus untuk dapat
menjalankannp.

V



fufrwarc harus dapat menJaga keamanan dari akses,akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kiH dapat memberikan paxword

fufrwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microooft word memiliki fung$tfurgsi yarg mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannp, seperU fungsi

Fung$-fungsi yarq dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

iltware harus dapat nemberlkan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat menggunalon program.



Tanggal

Nama

Umur

lenis lelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat kel
Peringkat ke-2
Peringlct ke-3
Peringlot ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUqg
Penting
I{etral
Tidak Pefiing
SangatTidak PenUng

.llL.. septem&r 2012

.Ef:..!. S).:.....1'gglr :h
go th

tat<i-tatti/ perempuan (coret yarg tidak perlu)

.1^*h.*ssv.i

BAGIAil 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda merupalon karakter sfiyyare yang paling
penting sampai pada karakter ofuvareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Contoh:
No Karalrter

sfrmta
peringkat/
tenkina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu rnembtnt tabel, karena

akan nembwt atau oerlu membuat tabel.
fufrwarc saat gunakan dalam kondisi !,ang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada anor (*prti rnt

bflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png d[maslen pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna rnenyimpan
dokumen yarg terdiri dari ribmn halaman, malo prosesnya

fufrvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psword
(kata sandi) pada dokumen ),ang sityia anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat

fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbot
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAX 2

Petunjuk pengisian!

hda bagian ini anda cukup nrenrhrikan Hnda oentang ( y' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

Komponen-komponen sflware llarus memilih fungsi yang
rnandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap

dokumen.
Softwarc lnrvs mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word rnerupakan program
dijalanlen, tidak, difnrlrrkan pdatihan khusus
menjalankannya.

yang mudah
unhrk dapat

fifrware harus mudah diperilsa kesesuaiannya tefiadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not ruponding,

diketahui bahwa kita salah memasukan file.
Soft+vare tarus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C-ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring p*i
untuk membmt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk

Sofiware memiliki fungsi-fungsi png sesuai dengnn kebutuhan
awalyang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aktifibs pengetikan

bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai
fuftwarelunn dibtnt dergan padat (dibuat serninimal mungkin).
Contoh : softrnrare harus memiliki ukuran file ./arq ringan

fufiware harus dibuat rnengacu @a teknik perancangan dan
dokurnentasi yang standar,
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat unfuk membuat

Sofuinre harus dapat memberikarl peringatan saat terFdi
kesalahan (effCIn ddam sftimresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringntan apabila
penggurla rnelakukan ffintah membagi bilangan dengan angka

ffiwarelarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.
fifrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, narnun ternyata bengguna bdum nqryimpan
dokumen.



ffiuarc harus dapat menjaga keamanan dari akes-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsorft word kita dapat membertkarn p*wrd

ffiware harus mrdah diphami sehingga mudah
menggunakannla.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mtdah rnenggunakannp, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah sofiranre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalrrya.
&ntoh : Mictosft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

fuftnare harus dapat memberikan petuniuk kepada perqguna
baru agardapat menggunakan ffiIram.
C-ontoh : dalam Microsoftword Erdaoat nmrrud

Yogryalerta, .$ Septernte r 20L2
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BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal rcng menurut Anda rnenrpakan karakter sftwarc yaqg palirE
penting sampai pada karakter xftuuareyang sangat tidak penUng lpng harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Sangat penUng
PenUng
Iletral
fidak Penting
SangatTidak PenUng

Conbh:
tlo Karalfter

sltwate
peringkatl
nnklna

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 l€rakter 3 I
4 lGralcter 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah soflwarelarus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufrware saat gunakan dalam kordisi yang padaflbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka
lagi tetap berjalan derqan normal tanpa ada aror (sr;peril not

fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat peryEuna menyimpan
dokurnen )rang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuflwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Conbh ; dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap raha$a/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )rang dapat

hfrware harus mudah <lipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbot-simbot
membuat perqguna paham kegunaannla, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

PfirnJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup rnemtedkan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Pentirg (P), Netral (N), Tidak PenUng (TP), Sangat

lldak Penting (SfP).

:,:Gllii .SFo ,,,.F,t 1::fi,1,.. ,i. ,t :3[F.
1 fufrwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah fonnat video,
maka program akan memberikan peringatan not twponditg,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kiE salah memasulon ffle.

2 fuftware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulbt and numbefingq*
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffiwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuail. bukan unfuk membuat oambar (tidak sesuail.

4 ffivvare harus dihrat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softirare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik percncangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Mlcrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft pourer point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam eftwarc sr.at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft ocel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (noD.

7 ffiwareharus dapat menJalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyrmpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fufrvvarc harus dapat rnengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
rnenyimpan dokumen kepada pengguna, ketile pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sofiware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) malo kiEa masih dapat tetap
melakukannva sambil nrena- dit dokumen.

10 fuftvvare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diJalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unhik dapat
menjalankannya.



hfrwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Mhrocoft word kita dapat memberikan paswotd

fiftwarc harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunalonnya.
Contoh : Microsoft wod memiliki fur1gsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepertl fungsi

FungsFfungslyang dimiliki sebuah softanre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft word telah dibuat sesuai derqan perancangan

fifrvvarc harus dapat nemberikan petunjuk kepada pengguna

baru agnr dapat menggunakan program.

Yogyakarta, .7.. s.*"rber 2012
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BAGIATII l
PeUnjuk pengislanl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaflrangking
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda merupakan karakter sfiimre )ang palirg
penUng sampai pada karakter nfrvvareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Gontoh:
llo l(arakter

iltrnrc
peringkat/
nnkina

1 KaraKer I 5
2 lGrakter 2 2
3 KaraKer 3 1
4 lGraKer 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sflwarcharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Cnntoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufiwarc saat gunakan dalam kondi$ yarg padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalah dengan normat tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketka pengguna hendak
mengetik puluhan iibu halaman, kemudian saat program dibuka
tagi tetap berjatan dengan normal tanpa ada enor (sepefti nof

bfiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufrwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang..
Contoh : datam Mioosoft Word, saya dapit membwt pssword
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )Eng dapat

&fuyarc harus rnudah dipelaBri, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinla.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbot
membuat peryguna paham kegunaannya, s€F€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @n&ilirp) untuk



BAGIAil 2

PetunJuk penglsian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

:tr :i is ,.+ a:::lll:: ::*F. ,,f,ilfi
1 fufrvuarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fufrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulbt and numbringp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufiwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mhrosoft word dibuat untuk aktifftas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufrvuarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofruare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrware harus dibuat mengncu pada teknik pemncangan dan
dokumentasi yang shndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufrvvare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfrvvarcsat dijalankan.
Contoh : dalam Mkrosoft o(ael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (nol) karcna bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwareharus dapat menJalankan perintah dengan cpat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

8 fufiaare harus dapat mengenali kealahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unhrk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrvvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penoetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-dit dokumen.

10 fifiware harus mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
d$alankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.



fufryvarc harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dahm Micxosoft word kita dapat memberikan psarcrd

fuflwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannla.
Oontoh : Microsoft uord memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahaml, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah software harus mudah dilaek
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuaidengan perancangan

*frwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.
Contoh : dalam Microeoftwod terdaoat manual

Yoglalorta, .?2 s"*.rber 2012
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Umur
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Peke{aan

Jurusan*

Nama inshnsi

Ketemngnn;
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
Penting
tletrat
Tldak Penfrng
SangatTidak PenUng
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PehrnJuk pengisian!
BAGIAII l

URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/r:angking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfryyare )ang paling
penting sampai pada kanlGer nfiwareyang sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Gontoh:
No Karakter

ffiwara
peringkat/
rankino

1 l(arakter I 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 IGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

hfuuarc saat gunakan dalam kondisi yarg padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada tror (*prtr rct

fufirmre harus dapat berjalan dengan cept dalam memproses
sebuah perintah yang dimasulen pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang t€rdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya

fufuvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrvenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word saya dapd hembuat psword
(lota sandi) pada dokumen )ang sala anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanla pihak benrenang saia yatg dapat

fuftware lu,rus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fungsi nya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€ffi simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @tfurline) untuk



BAGU\N 2

ktunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda @ntang ( r' ) pada kolom png

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

ir;f,trE:: ',SD,r ,..,IllI L![F,, .'gf.?
1 ffiwarc harus mudah diperika kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respdirE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffiwarcharus memilik ketepatan untuk fungsinya.
Contoh': dalam Microsoft word fungsi bullet and numbertngp#
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bulon untuk
memasukan oambar.

3 fufrvvare memiliki fuqgsi-fungsi yang seuai dengnn kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microaoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuaD.

4 ffiware?arus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang sEndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fifiwarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfiunrc srrat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o(ael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan Udak bisa dibaoi0 (nol).

7 ffivvareharus dapat menjalankan perlntah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlulon waktu dalam hitunoan detik.

I ffiwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contofr : Microsoft word selalu nremberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, l<etilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftvvare hans memiliki fungsi yang
mandiri (tidak Erlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Mioosoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-adff dokumen.

10 fuftvvarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
rnenJalankannya.



Nama Lengkap

fufrvvarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenanlon.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan psword

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
mengEunakannya.
C.ontoh : Microsoft wod memlliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsi yarg dimiliki sebuah software harus mudah dila@k
kekebutuhan awalnya.
6ntoh : Miqosoft wod telah dibuat sesuai dengnn perancangan

hftvvarc harus dapat rnemberikan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan prcgram.
Contoh : dalam Mlcrosoft word
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BAGIAIT l
Pehmiuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-?" ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menunrt Anda merupakan karaKer sflware yang paling
penting sampai pada kanlder g/ftvvareyarg sangat tidak penung png harus dimiliki oleh
sebuah sfrvare.

Contoh:
llo KarakEr

slhnn
peringkat/
tznkitm

1 Karalder 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGralder 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

flo pEi kriltn*fitu,
1 Fungsi yang ada dalam sebuah ffiwarcharus sesuaidengan apa

diperlukan penggqna.
Cofltfi : Microsoft Word harus mampu membut tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

1

2 ,fuftvvare saat gunalcn dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word letil€ pengguna hendak
mengetik pululnn ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada mor (srlprti not
rewtdind.

4
3 $ftyyare harus dapat berjalan dengan cepat dalam rrnmproses

sebtnh perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen png terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya
c€Dat-

J
4 hfttmre harus dapat mencegah alses 0let1'pihak-pihak'png

tidak berwenang.
Contofr : dalam Mioosoft Word, saya dapat''membuat pswad
(kata.sandi) pada dokumen yang s3)ra anggap rahasia/penting,
sehingga tunla pthak berwenang saJa yarq dapat
menoaksesnrra.

9"

5 $fiwarc harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Gontoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepeni simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfurtine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

2



BAGIAII2

Petunjuk pengidan!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang pa{ing sesuai dengan pndapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), l,letral (ll), T]dak Penting (TP), Sangat

Tidak FenUng (Sf,P).

t{o ,Kat*Ir.,*iIIrEir€ SP P il TP srP
1 fufumre harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct raputdirE,
sehinqga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

J

2 fufiwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numhringpil
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar. '

3 fufuwre memlliki fungsi-fungsi png sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifrtas pergetikan
(sesuai). bukan untuk rnembuat oambar (tidak sesuai).

4 tuftwareharvs dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dionerasikan.

5 fufttyarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Mlcrosoft word dibr0t untuk membuat dokumen
pengetilon, Mkrosoft power point dibuat untuk membuat
Dresenbsi.

6 fufuwre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (emfl dalam sfitnresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

7 fufrwareharus dapat menialankan perintah dengan cepat.
Conbh : saat rnelakukan perintah penyimpanan dol(|Jfr-len dplam
Miclosoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unhrk
menyimpan dokumen. kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata perEguna "belum nrenyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfuyare harus memiliki fungsi yang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) rnaka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-ed/dokumen.

10 fiflwa re hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unh.rk dapat
menjalanlonnya.
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fuftware harus dapat menjaga keamanan dari akses.akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft vrcrd kita dapat mernberlkan Nsrwrd

Sofiiwre harus mudah dipahami sehingga murdah

menggunakannya.
Cnntoh : Microsoft word memiliki fung:il-fungsi yarq mtdah
dipahami, sehirgga mudah merggunakannya, sepefi fungsi

Furg$-furgsi yarq dimiliH sebuah softrare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsft word telah dibtnt ssmi dengan pemncargan

fufiwarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.

IEFA A .
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BAGlAil 1
Petunjuk pengislan!
URUTKAT{ peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal png rnenurut Anda merupakan karakter sfryyare yang paling
pentirg sampai pada karakter nfiwareyarg sangat tidak penUng lang harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Contoh:
ilo Karakter

sllwarc
peringkat/
nnkina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaralGer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
diperlukan pergguna.
Gontoh : Mioosoft Word harus mampu nrembuat tabel, karcna

fufrvvare saat gunalon dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (sr;prti rnt

hfrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah prq dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari rifunn halaman, maka prosesnp

fifrwarc harus dapat mencegah alaes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contofr : dalam Misosoft Word, saya dapat membuat @swd
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga haqre pihak berwenang saja )ang dapat

fifrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungslnp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, sped simbol disket
yang berarti simpan, simbol hunrf U (uMerline) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengislanl

Fada baghn ini anda cukup memberikan hnda entang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling seuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Nebal (il), Tidak PenUng (TP), Sargat

'tidak Penting (EIP).

:-ffi.: ::fP.t i:l*jj
=i{!t:'=

,:,ffi ,,SifE,

1 fifiarate harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
€ontdr, : saat kita trendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kiha masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct respodlrg,
sehinooa danat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffiuarc harus merniliki ketepatan untuk fungsinya.
Conbh : dalam Microeoft word fungsi bulW ard numbringpfr
untuk nrembuat dafur bullet dan penometitn, bukan untuk
menrasukan oambar.

3 fufiwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
gwalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dlbuat untuk aldfitas pergetlkan
(sesuail, bukan unhrk membuat oambar (Udak sesuail.

4 ffiwareharus dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Coftoh : 36ftnvil€ hiruS m&hiliki ukurin fiE yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V
5 &fiwarc harus dibuat mengncu pada teknik pennclngan dan

dol0rnentasi yarE standar.
Oontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft por,ver point dibuat untuk membuat
oresenbsi.

V

6 ffiwarc harus dapat rnemberikan perlngatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam efrwarc sarat dijahnkan.
eontoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah nembagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak blsa dibmi0 (noD.

7 ffivvarcharus dapat menJahnkan perintah dengan cpat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft wod hanva memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

I fufttmrc harus dapat mergenali lcesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Cmtoh : Microsoft word selalu memberikan'peringatan untuk
menyimpan dokurnen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata penggluna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen nftvvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tdak teflalu tergantung ffi tomponen lain).
Contoh : dalam Misosoft word apabila kita rnehkukan
pencetalcn dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil rneno-ali.rdokurnen.

V

10 &frwa rc luirus mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft wod merupakan progrm yang mudah
ditslanka& tidak diperlukan pelatihan khwus untuk daBat
menJalankannya.

I



fufiYwe harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak dipArkenankan.
Contoh : dahrn Mcras€ft word ldEa dapat memberikan pswwC

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Micrmoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehinggn mudah menggunakannya, seperti fungsi

FurgsFfungsiyang dimlllki sebuah software harus mudah dlhcak
kekebutuhan awalnya.
C.ontoh : Mkrosoft word tehh dibuat sesuai dengan perarcangan
awainva vaih.r untuk membuat dokumen oenoeflkan.
ffiwarc harus dapat memberlkan pehrnJuk kepda pengguna
baru agnr dapat rnenggunakan program.
Contoh : d6l6m Mierct30ft v{ord t€rl6oit m6nuil rr6nqqunaaf

Yogryakarta, 3.0. September 2012
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Peringkat k+2
Peringkat ke'3
Peringkat k+4
Peringkat ke.S

Sangat penUng
PenUng
te&al
Tidak PenUng
SangatTidak PenUng

........ Septemhr 2012

..Boslp.u....trnflprs

: tafiHamT perempuan (coret png Udak qedu)

, 11H1........... ...;:;=,,,-../-.
,.T.:hil-..... ...... (*disijika pekerpan mahasis,va)

,D

BAGIAN 1
PeUnJuk pengisianl
URUTKAII peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sfuyare yang paling
penting sampai pada karakter aflwarcyang sartsat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Contoh:
TTo Karakter

sltmrc
peringkat/
rankino

1 Karaker 1 5
2 Karalder 2 2
3 l(aralGer 3 1
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufuvarc saat gunakan dalam kordisi yarq padavbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word l<et ka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srrrr;ft not

ffiware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokumen rcng terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat*iiembuat psyvord
(kata sandi) pada dokumen )6ng sa)6 anggap raha$a/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yarg dapat

fufrware harus mudah dipelaJari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yarq berarti simpan, simbol huruf U @Nerlirc) untuk



BAGIAI{ 2

PebnJuk pengislan!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centarlg ( r/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting OP), Sangat

Tidak Penting (STP).

1 fufitmre harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memaslkan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yang kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct rryrdirg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan ftle.

2 fufiwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numMlngp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasuhn oambar.

3 fufiwarc memiliki fung$-fungsi yang sestni dengan kebutuhan
awalpng diminb.
Contoh : Misosoft word dibuat untuk aKifitas peryetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Softwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrruare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasilon.

5 fufrwarc harus dibuat mergaot pada teknik perancangan dan
dokurnenbsi png standar.
Conbh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Mlcrosoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

v

5 fiflwarc harus dapat memberikan peringaEn saat terjadi
kedahan (ero| dalam sfrivaresaat dijalankan.
6ntoh : dalam Microsoft ocel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan argka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

v

7 fuflwareharus dapat menjalanlon perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah perryimpanan dokumen dalam
Mimsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

{

8 ,ffivyare harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft r,vord selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika. pengguna keluar
dari prcgram, namun ternyata pengguna Selum menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komponen sfluare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganhlng pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukannra sambil neno-adr? dokumen.

U

10 tufiwarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mr.rdah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khuzus unh.rk dapat
menjalankannp.

U



ffirnrc harus dapat menjaga keamanan dari alaesalses yang
Udak diperkenankan.
contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkan pM

fuftwarc harus mrdah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conbh : Microsoft wod memiliki furg$-furpil yang mudah
dipahami, sehingga mudah merggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsiyarq dimiliki sebulah softrruare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dlbmt sesuai dengan pemncangan

ffiuarc harus dapat nremberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat rnanml

Yogrynkarb, ...... September 2012

@'4, (r f , ,
Nama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-1 : Sangat penffng
Peringkat ke-2 : PenUng
Perirgkat ke3 : Netral
Peringkat ke-4: Tidak Penting
Peringkat ke-s : Sangatfidak FenUng

, .A9...September 2012
. PutRt aun$a; 9*i
. g1 lahun

:-la*i{akF/ perempuan (coret rcng tidak pedu)

. Mahastsuri

,...f.99.i4i.tfl ...qi.*93.i.... . (*disi iika pekerBan nnhasisrra)

. utU Sunan lcaltlaQa

Contoh:
No |(arakEr

sfiunrc
peringkat/
nnklna

1 lGraKer I 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

BAGIAil I
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di hwah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sfiware yang palirq
penting sampai pada karakter nftwarcyang sangat tidak pentiqg yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrvvare,

rilo ,,llirffidr * .Darlnaketliiri*fi*i
I Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

7

2 tufuvare saat gunalcn dalam kondisi yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
merEetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berialan dengan normal tanpa ada enor (sriprfr not
resmndinol-

I
3 fufutare harus dapt berjalan dengnn cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnp
ceoat.

3

4 fuftvvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat inembuat psswud
(lota sandi) pada dokurnen yang saya anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanya pihak berwenang saJa yaryl dapat
menoakesnraa.

,

5 fufrvyare harus mudah dipelajafl diopera$kan dan mudah
dipahami tung$-tungsinp.
Contoh : dalam Mioosoft Word dengan adanla simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperu simbol disket
yary berafti simpan, simbol huruf U @rdedire) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainrra.

L



BAGIAII2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memDerlkan tanda oontang ( ,/ ) Waa kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). Pentirq (P), l,letral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (StrP).

rrNO. ,:t(g , twrc, SD, ? ,tff, TP sfP
1 ffirmre harus nrudah diperilca kesesraiannp brhadap sbndar

yarg diwajibkan,
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata )rang kib masukan adalah format video,
malc pogram akan memberikan peringatan mt rapndrTg,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftwa re harus nemiliki ketepatan untuk fungsinp.
Conbh : dalam Microsoft word fungsl bullet ard numfuringp*i
untuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan unfuk
memazukan qambar.

3 ,fuftuare memiliki fungsFfungsi yang sesmi dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membmt oambar (tidak sesuai).

4 ffivnreharus dibmt dengan padat (dibmt seminimal mungkin).
Contoh : sofuivare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufuwre hams dibuat mer€ao, pada teknik perarcarqan dan
dokumenb$ 16rp standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membtnt
orsentasi.

6 fiftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoD dalam sflurare saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exoel akan ada peringatan apabila
pergguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuflwareharus dapat menjalankan perintah dergan cepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan deUk

I ffiware harus dapat rnengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Misosoft word selalu memberikan peringahn untr.rk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namuh ternyata perpguna" "belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiwarc hans memiliki fung$ yaryl
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft wsrd apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnva sambil meno- dit dakumen.

10 Soflitm re harus mudah diialankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program )rang mudah
diBlankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannp.



ffiirarc harus dapat menjaga keamanan dari alwakses 1arg
Udak dipskenankan.
Contoh : dalam Microsoft nord kita dapat nremboil<an pstwrd

dokumen larc kita arxaaD oentino atau rahasia.
fuftw;arc harus mudah dipahami sehingga mr.rdah
menggunakannp.
Conbh : Micnosoft word memiliki fung$.firng$ yarg mudah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, seperH fungrsi

Fung$-furgrsi yang dimiliki sebuah softrrare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Gontoh : Microsoft uord telah dibuat sesmi dengan percnongan

ffiuarc harus dapat memberikan peemjuk lcpada pengguna
baru agar dapat nrerqgunakan prognm.
Contoh : dalam Microsoft word

Yogyakarta, .*. SeptemUe r 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Kefterangan:
hringkat ke.l
Peringlot ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S;

Sangnt penUng
Pentng
il€tlal
THd( Pen$ng
SangatTldak Pen6ng

, .l{,,. September 2012

: ...Hikmah.. t.tLr.nnLU.*.ti

, .......t.?.....lh

:{akFlaki'/ perempuan (corct yang tidak perlu)

r ....il.1*.h*.erJ.t^11..........

r.....It.i!t9.1.q.il............... (,rdisi jika percrjaan mah*iwa)

:.....x11"0.

BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda rnerupakan karakter sfiimrc yang paling
penting sampai pada lorakter nflwareyang sangnt tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sftvvare,

Contoh:
No Karakter peringkat/

ranklna
1 Karakter I 5
2 Karalder 2 2
3 lGrakter 3 I
I Karakter 4 3
5 Karaker 5 1

Fqngsj.y.ang ada dalam sehuah sqfranrcta:rus sesuai dengnn apa
diperlulon pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufrvvare saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Wod ketilc pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berJalan dengan normal tanpa ada erur (*prn rct

ffiware harus dapat berjahn dergan oepat dalam rnemproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
iiokuinen yang Geldiri (ari ribuan habrnan, maka prosesnya

ffivuarc harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
Udak benrvenang.
Contoh : dalam Mkrosoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahash/penting,
sehingga hanya pihak benrenang sala y.ang daffi

fufryuare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsFfu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol*imbo!
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
)Eng berarti simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk



BAGIAX E

PetunJuk penglsianl

Fada bagiiln ini anda cukup memberlftan tanda oentang ( / ) pada kolom yang_

tersedia yang paling sesuaidengnn pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (fP), San$t

Tidak PenUng (SITP).

,, ,; ,,S ..jll: ..t*,.: ,,-Tfj. ffi
1 fifrwarc harus mudah diperiksa kesesuai,annya terhadap standar

yang dlwajibkan.
Contoh : sailt kita herdak meculsukan gambar ke &hm
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah fiormat video,
maka program akan mernberikan peringatan rct r6potd@,
sehinooa danat diketahui bahwa kfta salah rnernasukan file.

2 ffiware harus memilaki ketepatan untuk fungsinya.
C-onbh : dalam Microsoft word fungsi bulld ard numbringp*i
untuk membuat dafur bullet dan penomenn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuflwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Crntoh : Microsoft wod dibuat untuk aktifitas pengefikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

/

4 fufiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat serninimal mungkin).
Contoh : software harus memlffki ukuran fib yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

t/
5 fufrware harus dibuat rnengacu pada teknik peran@ngnn dan

dokunentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mi(rcsoft power point dibuat untuk membuat
DresentesL

6 fufiwarc lvrus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kealahan (enofl dalam sfuvarcsat dijalankan.
Contoh : dalam t'licrmoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan argka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibmi 0 (noD.

7 @tvareM$Lr da-pa-! menlalqd€O perinta"h dsnga.n aepa!.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hihrnoan detik.

I fu'twarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
@ntoh : Microsoft word selalu memberikan ircringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrvvare harus memiliki fungsi yang
mandhi (tilak t€rlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pemetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
mdak*aee\ra sambit mefia-dlf dokurnen.

t/

10 fufiwarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon prcS,ram yang mudah
dUahnkan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.



fuftwarc harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenanlon.
Cgr|nh : dalam trticrmft word kita dapat nemhrikan Wrd
fiflwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
EEtrg{Unalenn},ia.
Contoh : Mkrosoft word memiliki fungsFfurgsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Furgsi-fungsa)rarE dimiliki sebuah softrvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft wod telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada peruguna
baru agar dapat rnenggunakan program.

Yseyat<arta. ?.{- sere*ur zal2

, y'+141' ,

Nama Lengkap

Ui tr rnnatn tl ta rvrrU6t'



Tanggal

wama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat ke-1
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
P.erir€kat ks4
Peringlot ke-S

*?... s"o**ber 2012

il, .?itx. ?srk.qr.ft

.zL...t \"

laki{aki / perernpmn-@reilang Udak perlu)

.Ke.nlu.tm.n....?stgr.nh.q.en....r-...Hu.1nrg

BAGIATII l
Peturn ut pengisianl
URUTKAII peringkat ke-L ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karakter sfiware yaru paliryl
penting samFi pada kanlter sftwarcyaw sargat Udak penting yang harusdimiliki olefi
sebuah sflware,

Sangat penUng
PenUng
I{etral
Tldd(P6i{rrlg
SangatTidak knting

Contdr:
llo Karalctcr

aftnatc
peringkat/
rznkino

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Kcralder 5 4

:',ilE' l(r*ter *frtne Dasitna L
1 Furgsi yang ada dalam sebuah ffiuarelrrrus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
neffrnrna akan rnemhrni atarr nerftr memhrnt tahel-

v
2 fufuuare saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat

hdrl$ *et50 dmiat +,erjddn dengan r€r#r# t'rrpa kerdah.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
laE t@p Ferlatan @nggn nor.llql trrlpo q@ e!1?r (*ffi tpt
rewndindt-

4
3 fifiwarc harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurren yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

t
4 bflwad hants dapat menegah al<s6 aleh dhak-pihak )rang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, sala dapat"inembuat psM
(kata sandi) pada dokumen )rang saya anggip rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat
menoaksesnrra.

x
5 fufryvarc .lurus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tung$-furq$np.
Contoh : dalam Mioosoft Word dengan adan1re simboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti sinpan, drrbol hufl.f U {u@rllrc) .urttr.k
menqqarisbawahi dan lain sebaqainva.

s



EAGIATII2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( / ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), PenUng (p), Netnl (N), Tidak Penting (TP). Sangat

riOakPenting (S*").

.,m. $p P r'I rP 3f.,s
I ffiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberilon peringatan not reqondiry,
s€hi$qqa daoat diketahi bafxva kita sddr r$emasrrkan fih.

,)

z Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringp*
unfuk membtmt daflar bullet dan penomeran, bukan unhrk
memasukan qambar,

v
3 fufryvare memiliki fung$-fung$ png seuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contotr : Microsoft wod dibuat untuk aktlfitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

J

4 fufltmre harvs dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Cor$oh : softsa:e ha-fus npmiliki ulqlren file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

J
5 &fitmre harus dibuat mengncil pada teknik perancangnn dan

dokurnenhsi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat unfuk membuat
oresenbsi.

)

6 fufunrc harus dapat mernberilon perlngatan saat terJadi
kesalahan (ffor) dalam sfuvaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft el<el al<an ada peringatan apabila
pengguna meJakukan perintah manhgi bilargar den$n angl<a
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

'/

7 fufrvvareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokr-rrnen dalam
Mkrosoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fuftware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contd : flicrosoft word selalu mernberikan peringdan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna" belum menyimpan
dolarmen.

9 Komponen-komponen sflware hans memiliki fungsi yarg
mandiri (Udak terlalu terganturg pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukanma sambil mern- dit dokumen.

10 ffiwarchanss mudph dqialan@n. . _ffioh : lt{ierosffi word merupakan progtram .yang mud#t
diBlankan, Udak diperlukan pehUhan khusJs untuk dapat
menrtrhnkannya.

J



ffiinre harus dapat menjaga keamanan dari akserakses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan @
ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
fi #Ekdmta
Contoh : Microsoft word memlliki furgsl-fung$ yarg mudah
dipahami, sehirEga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah soflware harus muldah dilrcak
kekebutuhan awalnla,
Contoh : Microsoft word telah dibtat sesuai dengan penncrngan

ffirnre harus dapat memberilon peilnjuk kepada pergguna
baru agar dapat nnrggunakan program.
Oormdr : ddarn Mkrosoft r+ord terdaoat rn

vogl6lerta?P- September 2012
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Tanggal
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Umur

Jenis lalamin

Pekeflaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke-1
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat pen$ng
Penting
Ilctlal
Tidak PenUng
SangatTidak Pentlng

..t9. September 2012
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.r8-.

1.....u./9J.:HnsS!.19S1h..........

laki-{aki / perempuan (corct }ang Udak perlu)

-Ygh+$g,ps....................
r..*.H*nft4n.S.'t................ ....(*dlriijit€pekerjaanrnahasiswa).IA YFPU

BAGIATI l
PetunJuk penglslan!
URUTKAII peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak perirUkaVrangkirU
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Arda menrpakan karakter sfryyare lang paling
penting sampai pada karakter nflwarcyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Gontoh:
No Karakter

sl|varc
peringkat/
nnkino

1 Karalder 1 5
2 l€raKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGraRer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi png ada dalam sebuah sofiwarelurus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fifuvarc saat gunalon dalam kondisi yarg padaVbehn berat
harus tetap dapat berjalan dengan rormal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulG
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr.lpert rut

ffiware harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )arg tediri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

fuflware harus dapat mencegah akss oleh pihak-pihak yang
Udak benrvenang.
Contoh : dalam Microsoft Wor4 saya dapat membwt psraord
(kata sandi) pada dokumen )6ng saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang saja !,ang dapat

fiftwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, sepetti simbol disket
yaryl berarti simpan, $mbol huruf U @n&rlirc) untuk



BAGIAN 2

Pe&niuk pengislan!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), l.letral (N), Tidak Penting CfP), Sangat Tidak

Penting (SiTP).

:;j ,Sr, t','F..- -:,:fi:,; .,.ift. :,Sl.D=

1 fufrware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not r6pond@,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan ftle.

2 fufuvarc Farus rnemiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numbertng plti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

J

3 fufiimrc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat unfuk aKifttas pengetilon
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (Udak sesuai).

J

4 fufrware harus dibuat dengan @at (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

J
5 fufrware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokunrentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

V

6 fufrvuare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enai dalam sftwaresat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

J

7 fufrvuareharus dapat menJalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan deilk.

I fufivuare harus dapat rnengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Mhrosoft wod selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketka pengguna keluar
dari program, namun terrryata pengguna belum menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komponen sofrvvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu Ergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

V

10 tufiwa rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.



fufiwarc harus dapat menJaga keamanan dari akss-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Macrosoft word kita dapat memberikan psuwtd

fifiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnya.
C.ontoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehirEga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dergan peffilcangan

fufltmrc harus dapat mernberikan petunjuk kepada pengguna
baru agnr dapat merqgunakan program.

Yogryakarta, ?9.. supt rber 2012

, t t flutttt:}rn\rnt\rqs\h
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat kel
Peringkat ke'2
Peringlot ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
PenUng
tletral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

.VM

.3.9. s"pt"rber Z}LZ

...4.4..

laki-laki / peremgnn (coret 1ang tidak perlu)

...tWh**rum.

MGIAII l
PetunJuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfryvare yang palirg
penting sampai pada karakter *ftwareyang sangat tidak penUng yang harus dimilih oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
IIo KaralGer

afunnrc
peringkat/
renkina

t lGrakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofuvare harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu membuat
hfrwarc saat gunakan dalam kondisi 1arp padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan nonnal tanpa kendala.
Contotr : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat plogram dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (srlpert rnt

ffiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yaqg terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

fuflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psrword
(lota sandi) pada dokumen )6ng saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )ang dapat

hfryvarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbot
membuat pengguna paham kegunaannp, sF€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Neilirc) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) paaa kolom yang tersedia yang

palirg sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (5P), Penting (P), Netral (il), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

,,116,. ,,,S. lip;:; :::;lif.t: ...T,lF' l11${'.-!F:

1 fufiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwaJibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternpta yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not tesponding,
sehingga dapat diketahui bahwa kfta salah memasulen file.

,/

2 fuftvvarc larus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering p*t
untuk membuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan Eambar.

,/

3 hfrwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat unhrk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuail.

,/

4 fifrwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
&ntoh : softrruare harus memiliki ukuran ffh yang ringan
sehinqEa tidak berat saat dioperasikan.

\/
5 fuftwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dlbuat untuk membuat
presentasi.

(

6 fifiware harus dapat memberikan peringatan saat tefadi
kesalahan (erruf) dalam softwarcsat dijalanlon.
@ntoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengnn angka
0 (nol) karena bilangan tidak bisa dibaqi0 (noD.

,/

7 fufrwarclarus dapat menjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlulon waktu dalam hitunoan detik. {

q fiftwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
@ntoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari plogram, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

(

9 Komponen-komponen sftwarc lrrlrus memilik fungsi yang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada konrponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil meno- dit dokumen.

\/

10 ffiimrc harus mudah dijalankan.
C.ontoh : Mhrosoft word merupakan program yang mudah
diJalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

t{



fuflwarc harus dapat menjqa keamanan dari akse-akse yang
Udak diperkenanlon.
Contoh : dalam Micrcsoft uord kita dapat memberikan pasword

fifiwarc harus mudah dipahami sehlngga mudah
menggunalonnya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahaml, sehingga mudah menggunakannya, seper$ furgsi

FungsFfungsircng dimilikl sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mictosoft word telah dibuat sesuai dengan peftlncangan

fuflware harus dapat nremberilon pehrnjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

: &lam Microsoft rryord terdaoat mantnl

YoEyakarta, 9..9. s"pturber 2012

Nama Lengkap
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ffi
Tanggal z .2fi.,.5eptember 2012

Nama , D.wiheni....Ralr.r....l=g:tec1............

umur t ).$.Lh......

Jenis kelamin : {a{d.{clr*/ perempuan (coret yang tidak perlu)

Pekerjaan :..!$gkfiF.S.*

Nama instansi : ..UAD.

BAGIAN 1
Pfirnjukpengisianl
URT II(AI{ peringkat ke-l, ke-& ke-3, ke-4 dan keS, dalam kotak peringkaVrangklng

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrvvare yang paling
penting sampai pada karakter nfiwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki ohh
sebuah gfrvuarc.

Keterangan r
Peringkat-ke-l : Sangat penUng
Peringlot ke-2 : Penting
Perirlgkat ke-3 : NeBal
Perkgld ke,4 : Tkld( Pen$ng
Peringkat ke-S; Sangnt Tldak Penting

Gontoh:
No Karakter' pednglat/

ranHno
1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

ffi ti
L Fungsi yang da dalam. sebuah ffirv-archarus guai dengan a&

dlperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, lorena
Dendouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

5

2 fifiunrc saat gunakan dalam kondisi yarg padaVbeban berat
harus Etap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Conbh : dalam Microooft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*perli not
rcsmrdino\.

1
.1.

3 fufuiarc harus dapat befiahn dengan aepat dahm memprc]ses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Cormh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang tetdir* dar* ribtnn halaman, malo prceesrq6
mnat-

/l
4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tldak berwenang.
Contoh : dalam Mkrosoft Word, saya dapat membuat psswotd
(lota sandi) pada dokumen ),ang sa!,a anggap rahasia/penting,
seh.ingga hanya. pihak berwenang sala yang dapat
menoaksesnva-

q

5 fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsFfu ngsinya.
C.ontoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
mernbuat pengguna paham kegunaannya, sp€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaqainva,

7



EAGTAT{- 2
PetrmJuk pengisian!

Pada bagiirn ini anda cukup memberlkan hnda oentang ( V ) pada kolom yang

tersdia yang paling sesuai dengnn pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), N€tral (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

ffi a]s .jF., :iifi:,ii m: E
I fuflwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak menusukan gambar ke dahm
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rapndirg,
sehinooa danat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fifrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Mictosoft word fungsi bulbt aN numbnhgp*i
untuk membuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fifrwarc memiliki fungsFfurgsi yang seuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibmt untuk aKifitas pengetikan
(sesuail, bukan untuk membtnt oambar (tidak sesuail.

4 fufrwarcharus dibuat dengan @at (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softnare harus memiliki ukuran fib yang ringan
sehinqqa tHak berat saat diooerasikan.

5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik pemncangan dan
dokumentasi yang shndar.
Contoh : Microsoft word dlbuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresmtasi.

6 fufrware harus dapat mernberilon peringatan saat terJadi
kealahan (qpn dahm sfitmrc sprat dUalankan.
Contoh : dalam Mi,crosoft exael akan ada peringa&an apbita
pengguna melakukan perintah membagi bilangnn dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Wvelq@,rqg d_epq! [Enialanlen Beri.1!Ah. deOgan ae_E?t*

Contoh : saat melakukan perinbh pengmpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

8 ffiware harus dapat meng_enali ksdahan yang dibuat oleh
pengguna.
@ntoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfuyarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Conbh : dalam Mkrosoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq-d#dokumen.

10 ffiwa rc larus mudah dijillanlon.
Contoh : Microsoft word merupalon prcgftm yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pehtihan khusus untuk dapat
rnenjalankannya.

n



fifiware harus dapat menlagn keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microooft word kih dapat rsnberikan psstwrd

fuflivarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggu-nakannya.
Contoh : Microsoft word merniliki fungsi-fungsi yang mtdah
dipahami, sehingg mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsiyang dimillki sebuah sffiware harus mudah dllacak
kekebutuhan awalnya.
Contotr : Microeoft urcrd telah dibuat sesuai dergan perancangan

ffivvarc harus dapat memberikan petunJuk kepada perypuna
baru agar dapat mergg,unakan program.
Contoh : dalam Microsoft word bdaoat rnanual

Y.ogyabrb, .?.fl. september 2012

Nama tengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke-2
Perirgkat ke3
Peringlot ke.4
Peringkat ke.S

Sangat penting
PenUng
Netral
Tidak PenUng
SangatTidak Pentng

, *v. *h
: {aki{aki/ perempuan (coret }6ng tidak pedu)

,..6q.*.u

MGIAIT T
Petunjuk pengisian!
URUTKAIT peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringlot/rangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Anda merupakan karaKer sfiware )arc paling
penting sampai pada karakter nfrwarcyang sangat Udak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah ffiuare.

Contoh:
ilo Karalcbr

ffiuate
peringkat/
rankina

1 l(araKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaralCer 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karaker 5 4

ilo lhr.a ffilry.Eri, Peritxrldl.ttiildt 0
L Fung$ png ada dalam sebmh sfiwarclarus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
6ntoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

b
2 fufumre saat gunalon dalam kondisi yang padaVbeban berat

harus tebp dapat berjalan derpan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna herdak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal hnpa ada enor (sr:rr-rtfr not
rcsondindl.

L

3 fufrware harus dapat berjalan dengnn cepat dalam memproses
sebuh perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceoat.

4 fufrvvarc harus dapt mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tldak berwenang.
Conbh : dalam Mioosoft Word, saya dapat nrembuat Fsstyqd
(lota sandi) pada dokumen )ang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang sara yang dapat
menqaksesnla.

4

5 fufrwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-tungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
rnembuat per4;guna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarg berafti simpan, simbol huruf U @rdedine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

V



BAGIAN 2

Petuniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup membedkan tanda ent ng ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sauai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat pentirg (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak PentirE OP), Sangat

Tidak PenUng (SrP).

1{b l(f;ett& *tfiwnre 3p P IT TP sTp
1 fufiuarc harus mudah diperilca kese*aiannya terhadap standar

1ang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata )€ng kita mazukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan rct rrynding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah rnemasukan file.

\/

2 fufrwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Micrmft word fungsi bullet atd num0e;rirgrnrit,
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasukan oambar.

V

3 fufuvarc memiliki fungsi-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifibs pengetikan
(sesuaD. bukan untuk membmt qambar (tidak sesuai).

4 Softurarelarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softuare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffitnre harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokrmentasi yang shndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
oresentasi.

6 ffitmre harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (enoi dalam sftwarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Micrcsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
O fnol'l karena hilanoan fidak hisa rlihaoi O (nol)

7 Sofiimrchans dapat nrenjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dahm
Mfu:rnsoft word hanva memerlrrkan wakhr rlalam hihrnoan defik-

8 ffiuarc harus dapt mengenali kesalahan yarg dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada perqguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namdn temyata perqgunq'belum menyimpan
dolqJmen.

v
9 Komponen-komponen sflware harus memiliki fungsi )rang

mandiri (Udak terlalu teryantung pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-edif dokumen.

10 Soflua re harus mudah d'ljalankan.
Contoh : Mioosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusrs untuk dapat
menjalankannla.



ffiiwe harus dapat menjaga keamanan dari aksesalses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberik,an paswd

futumrc harus mtdah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti furgsl

Furg$-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalqa.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuaidengan perancangan

&funre harus dapat memberikan petJniuk kepada perqguna
baru agar dapat rrcnggunakan prognm.
Conbh : dalam Mioosoft word

Yogrpkarta, *2. September 2012
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L4hr
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangnn:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Perhgkat ke3
Perirpkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat p€ntiqg
Penting
l{etral
Tidak Pen$ng
SangatTidak PenUng

.*f. S"pte*ber 2012

e al' \rqJidts,oa-{"Li

laki"ffi I percmpuan (oret yang Udak perlu)

K.ff .t*:.ux.{*.... .wii.rl Isif:l.Lf ....

BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringlot/rangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Arda merupakan karaKer sflware yang palirq
penting sampai pada karakter *fiwareyang sangat Udak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah ffiwzrre.

Contoh:
No KarakEr

ntluarc
peringkat/
ranklna

1 tGrakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 lGrakter 3 1
4 lGrakter 4 3
5 lGrakter 5 4

Ila: l(mkter ffitrare *itiftr*lk,ftlie**n
I Fung$ png ada dalam sebmh sfiwareharus sestnidengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu nembuat tabel, karena
pengguna akan membuat atau perlu membuat tabel.

,7
/-1

I
2 fuftvvare saat gunalon dalam koMisi yang padaVbeban berat

harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilG pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprlj rnt
rwtdind.

{____

3 fufuvare harus dapat berjalan dengan epat dalam memprcses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen png terdirl dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDart.

4 fuflware harus dapat mryah akses oleh pihak-pihak yarg
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat-membuat pasrord
(kata sandi) pada dokumen )ang sa)E anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja )ang dapat
menoaksesnra.

2
5 hfuvare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami turgsi-tung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-Smbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainrc.

3



BAGIATII2

Pebniuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). PenUng (P), Netral (N). Tldak Penting (fP), Sangat

Tidak Penting (STP).

to KafafGer firlT?re s P :l{,,, ff.:: :$ff
1 ffiuare harus mudah diperiksa keesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan rnemberllen perlngaEn tpt rwndw,
sehimqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

"/

2 fufrwarc harus memiliki ketepahn untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furqsi bullet and numfuringpfi
untuk nembmt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ,futuvare memiliki fungsi-furgsi png sesuai dengan kebutuhan
awallang diminb.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membu,at oambar (tidak sesuai).

i/

4 fifrwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softivare harus memiliki ukunn file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufivvare harus dibuat mengnar pada teknik perarrcarEan dan
dokumenta$ yarg standar.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membr.rat
Dresenbsi.

V

6 fifrwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala han (enofl dalam sfr wa re saat dija la nka n.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada perirgatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan anglo
0 (mD karena bilanoan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 ffiwarcharus dapat menjalankan perintah dergan cepat.
Gontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunren dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitr.rnoan detik.

8 fuflware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
perEguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna kelmr
dari program, namun ternyata pengguna helum menyimpan
dokrmen.

9 Komponen-komponen sfiwarc harus memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu terganhJng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil merv- dit dokumen.

t'
10 hfiwa rc harus mudah dijalankan.

Contoh : Misosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus unhrk dapat
menjahnkannya.



ffitnrc harus dapat menjaga keamanan dari alses.alses yang
Udak diperkenankan.
6ntoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an pM
bfuwrc harus mudah dlpahami sehirgga mudah
meqggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-furgsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Furg$-fung$ yarg dimiliki sebuah softvyare harus mudah dilacak
kekebufuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuai dengan pemncar{Fn

fuflwarc tnrus dapat nrcmberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar thpat menggunakan program.
Contoh : dalam Mimsftword Maoat rnanml

Yogryakarta, .?? s.pt *U" r 2oL2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan :
Peringkat ke-1
Peringkat ke-2
Perlngkat ke.3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.5

i0.. g€r*^ber 2012

furr-rsini .dlfiqh....
2..l..rfa\v.n

: )e|a#fl perempuan (coret yang tidak perlu)

BAGIAN 1

URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringkat/rangkingdi bawah ini. Dari har yang menurut inou *urrpakan karakte r sftware yang paringpenting sampai pada karakter nftwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki olehsebuah sfrware.

Sangat penting
PenHng
Netral
Tidak Penting
Sangat fidak penting

Contoh:
No Karakter

sfitwarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

lGrakter fufityarc
Fungsi r"nn 

"Oudiperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
@at atau perlu n1embuat tabel.fiftware *., rrnu,,.
!111s.teAO dapat berjatan dengan nomjt-tu'np. kendala.contoh : datam uicrosoft -word 

k"tih E;;giiJ nunour
i::,"::.tt o.llh?n ribu hataman, kemudian saar program dibuka,:tj:g 

^f 
rja tan densa n norma I t", p 

" 

j" -u#IGil,"";
tufw?re narus Oapa

Tbyu.h 
perintah yang dimJsuf.an penggunal-

Contoh : datam I,tcr.oqn *iil, ;;; lunsgrn, menlmpandokumen yang terdiri dari ribuan n"f"rirn, maka prosesnya

?.Yl* harus ctapat men
tidak berwenang.
&ntoh : datam Microsoft Word, saya dapat memb uat passtuord(kata sandi) pada dokqphinnar rrra.^ ^:TT,:, 

yang saya anggab rahasia/penting,

fg:n?:^"^n."* pihak 'oertening- *6 lffi'""jd;[
fuftware harus m
dipahami fu ng$-fungsinp.
Contoh : dalam Urcroson Word dengan adanya simbol_simbolmembuat pengguna paham tegunaaniya, *p"* simbor disketyang ber.afti simpan,. simboi huruf il irrra"iiZi iiiimenggarisbawahi dan lain sebaoainye



I

BAGIAN 2

PehrnJuk Pengisianl

Padabagianiniandacukupmembcrikantandaccntang(r')mdakolomyang
tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan:Sangatpenting(SP),Penting(P)'Netral(N)'ndakPentinS(TP)'Sangat

lldak PenUng (STP).

lGralcter hfivq,e
iannYa terhadaP standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video'

*ur, piogr.m alcn ,dm#r1ron perlngatan not rnrynding'

.orri.r.,.,, iaDat diketahui bahwa kita salah memasukan file'

ffi ketepatan untuk tungsi nYa'

C-ontoh : dalam Microsoft woiO tungs butlet and numbering pasidt

ffiil";;;;;i;;ft", bullet dan penorneran, bukan untuk

sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas.. pengetikan

r"*uil, bukan u
minimal mungkin)'

Conion- 
-, 

software haru-s memiliki ukuran ftte yang ringan

ik Perancangan dan

dokumentasi Yang standar.

d6h : Uicrobft worO dibuat untuk membuat dokumen

ilng&k n, Microsoft power point dibuat untuk membuat

b fnoil karena bilangan tidak bisa dibagi o (nol)'

tan saat terjadi

i"*nh"n (errol dalam sftwaresaat dualankan'. ----- -^^L;,-
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

p"nggunu melakukan perinhf membagi bilangan dengan angka

iffireharus dapat menjatanran perintah dengan cepat'

Onion : saat melakukan per.intaf' penlmpanan dokumen dalam

Mioosoft word hanya me;edukan waKu dal@
han Yang dibuat oleh

pengguna.
6niin : Microsoft word selalu memberikan peringatan .u1tuk
i""Virpr" aofumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan

mharus m€nitiki fung$ yang
Komponen-komPonen
*uniiri itiouk terlalu tergantung pada kompon"n. I'l)' - ^,^,..,,-^^
6;ton ', dalam Miciosoft 

-woro apabila kita melakukan

p"rilaf..^ dokumen (print)-. malo kita masih dapat tetap

fioflwa rc narus muoan oqalanKar r'

conion , Microsoft word menrpakan program yang. mudah

;ijalJnLn, tioar diperlukan pelatihan khusus untuk dapat

menjalankannYa.

Sonwa te narus mudah dijalankan'



IIo KarakE ffiuare SP P t TP STP
11 fufiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarg

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkan psanord
oada dokumen yanq kita angqap penUng atau rahasia.

72 Sofiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah merEgunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

V

13 Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah softtrvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
@ntoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

awalnva vaitu unfuk membuat dokumen pengetikan'
v

t4 fuftware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
C.ontoh : dalam Misosoft word terdapat manual perEgunaan. \/

2012Yogya karta, B& SeptemOer
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ffi
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

.$.?.9rrr*enber 2012

C$5:k...\$e.P^.S
..H....r\"
lakl=Ek1./ perempuan (coret lang tidak perlu)

s\Nct sha

BAGIAI{ 1
Petrtnjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Anda merupakan karaKer sftyvare yang paling
penting sampai pada karaKer oflwareyang sargat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Keterangon:
Peringkat ke.1 : Sangat penUng
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke.3 : lleilral
Peringkat ke-4 : Tidak PenUng
Peringkat ke.5 : SangatTidak Penting

Contoh:
No l(arakter

dltware
peringkat/
nnklna

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 KaraKer 5 4

llo l(amhs trane Pet'lriwffi,lnn*itn.
1 Fungsi yang ada dalam sebmh ffiwarclarus sestni derqan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membmt tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

2 fufiuare saat gunal€n dalam koMisi yang pada(beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word keUle pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berBlan dengan normal tanpa ada enor (*prfi mt
rwndindt.

4

3 hfiimre harus dapat berBlan dengan aepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

L

4 fufitmrc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak prg
tidak benruenag
Contofr : dalanl Mlcrosoft Word, saya dapal.membuat passwud
(kab sandi) pado dokumen yang sa)E anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja lrang dapat
menoaksesnva.

E

5 fuftvvarc harus mudah di@ajari, dioperasikan dan mudah
dipafiami tung$-tungsinp.
Contoh : dalam Mioosoft Word dengan adanya simboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
mencoarisbawahi dan lain sebaoaima.

\



BAGHN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( V ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SIP).

.a ,.$F,. + i:il[+ ..,Ifl,i ra

I fufrwarc harus mudah diperika kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat dikeftahui bahwa kita salah memasukan file.

,/

2 fifuvarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering psti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

\./

3 fufrwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengn kebutuhan
awalyang diminta.
C.ontoh : Mhrosoft word dibuat untuk aKifttas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

\-/

4 fufiwarclurus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffivvarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang s-tandar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufrvyare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enol dalam sftwaresat dijalankan.
C.ontoh : dalam Microsoft o<cel alon ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karcna bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 ffiwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft uord hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fuftwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Mhrosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUlo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftwarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tegantung pada komporren lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) rnaka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-dit dokumen.

10 fufrvuarc harus mudah diJalankan.
C,ontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.



{

fufuwrc harus dapat menjaga kemanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Conbh : dalam Microsoft word klta dapat memberikan pssword

fifiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungniyarg dimiliki sebuah sofiware harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mkrosoft word blah dibuat sesuai dengnn perancangan

ffiuarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agnr dapat rnenggunakan program.



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Perhgkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

.3..o- September 2012

. .E.+:.yhi. .
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laki-laki /+rencpuen- (mret yang tidak perlu)
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BAGIAN 1

URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringkat/rangkingdi bawah ini. Dari har yang mehurur nnoa merupakan karaKer sfiware yang paringpenting sampai pada karaKer nftwareyang sangat tidak penting lang harus dimiliki olehsebuah sfrware.

Sangat penting
Penting
t{etral
Tidak PenUng
Sangat Tidak penting

Contoh:
No Karakter

sfiwarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada Oa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
q9lqggl1-egn rngllDuat atau perlu membuat tabet.fuftware *r, rrnu*u
Py:jq, dapat berjatan dengan norr.tt"'np. kendata.Contoh : dalam Mloosoft 

*Word 
ketika pengguna hendak

iTl?:.:l| 
p1t]lh?n ribu hataman, kemudian saat prosftlm dibuka,::::*y^ 
Prjatan 

densan norma I t"np. 
"a, 

-rrtIGilffi,
tu\ryre 

^urut 
Or*

=byul 

perintah yang dimasut n punggrnil-
Contoh : datam lficroryn 

rygrd; i-ui" p"nggrna menyimpandokumen yang terdiri dari ribuan f,if"rirn, maka prosesnya

p.ftware harus dapat men
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat memb uat passtuord(kata sandi) pada dokqehinaa: lr:n.- ^l,T,"n 

yjTg sya angga} rahasia/penting,

=l1nsg" 
hanya pihak 'b"fu;;s- # '''ffi*i]l3i

fufuyare harus mu
dipahami fu ngsi-fung$nya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
IlTbr:!rygguna paham tegunaaniyi, *** simbot disketyang ryf,t simpan,. simboi huruf' U iumertiny ;;i;imenggarisbawahi dan lain sebaoainva



BAGIAX 2

PehrnJuk Pengisianl

Padabagianiniandacukupmemberikantandaoentang(r')mdakolomyang
tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan : Sangat penting (SP)' Penting (P)' Netral (N)' lldak PentinS (TP)' Sanqat

Tldak Penting (SfP).

lGrakter tufiwqp

yang diwajibkan.
C-ontoh : saat kita hendak memasukan gambal fe fp1
Microsoft Word, ternyaa Vung kita masukan.adalah format video'

maka prosram alon ,.i*ring.1 p"lis1!:- y:-:Y*'*'

terhadaP standar

aileanuibahwa@
ffipatan untuktungsinya'

C.ontoh : dalam laicroson woiO fungs butlet atd numfuring Pa*t

;;ffi"##il';;ft;t bullet dan penomeran' bukan untuk

ffisi-fungsi yang sesuar dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat unry.f . ?ktif!tu:,. 

pengetikan

ir. uufon untuk membuat qambar (Udak sesud
seminimal mungkin)'

c";;;h : softtryare narui memiliki ukuran file yang ringan

ik Perancangan dan

dokumentasi Yang standar'

ildh , mioofon woro dibuat untuk membuat dokumen

ilng;k n, rtliiio*ft po*"' point dibuat untuk membuat

b fnotl karena bilangan tidak bisa d

atan saat terjadi

l"Junun Gnofl dalam sftware saat dijalankan 
.- -^.-- ^^-,..i,a

Contoh : dalam r'ricroson exel akan ada peringatan apabila

ilngsrnu melakut<an Oeri.np1r. *"I99'^bjlTPan densan anska

;ffi n perintah dengan cePat.

C";i;h : saat metaturan perintah penyrmpanan !orum91{1!m
Nicrosot word hanva memerlukan waKu dalam hitung.q_n.dgtiK.

g dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan .untuk
;;;;il Jor.utn"n kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun iernyata pengguna belum menyimpan

KompoGn*omponen-ffire harus Rlerniliki fungsi yang

*i,l5iri f tio.k terlal u terganhlng pada komporren. lain)' 
- ^, ^ rz. r,za n

c-ontoh : dalam ffi;;;ft'"woro apaoita kita melakukan

p"n*tuf.rn dokumen (OrinQ...qra.!1--$a masih dapat tetap

fioflwa rc harus muoan ol;alanrcrl r'

a;;i;-h 
-' 

Microsoft word merupakan program va1o. my!11

&ffi;;, iid;k diperlukan petatinan khusus untuk dapat

menjalankannYa.

SffiteffiG mudah dijalankan'



I{o Karalrter ffiwarc SP P il TP STP

11 fuftware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pstaord
oada dokumen vano kta angqap pentinq atau rahasia.

J
12 Software harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah

dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

V

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softtvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnva vaitu unfuk membuat dokumen penqeUkan.

J

14 Sofrware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat merggunakan progcm.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual perEgunaan.

\/

Yogyakarta, k *gtember 20LZ

( EAgvhr RA tMf,Tr
Nama lergkap



#)ffiw
#... s"pt"rber 2012Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Perlngkat ke.l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Perirgkat ke-5

Contoh:
tlo l(arakter

*lbvarc
peringkat/
rankirm

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 Karal(er 5 4

ry/ perempuan *#
...... (*did jil<a pekerJaan mahasiswa)

BAGIAII l
Fetuniuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal png rnenurut Anda menrpakan karakter sftware )rang paling
penting sampai pada karaKer nflwareyang sarqat tidak pedng yang harus dimiliki oleh
sebuah sftware,

Sangat penting
Penting
Iletral
Tidak Pentlng
SangatTidak PenUng

Fungsiyang ada dalam sebuah sofiwarelarus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

$fiwarc saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan rprmal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada errur (ryrt not

ffiware harus dapat berjalan dengan aept dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen lraqg terdid dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufiware harus dapat menegah akes oleh pihak-pihak yang
Udak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat Fstord
(kata sandi) pada dokumen yang s.l!E anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pthak berwenang saja )ang dapat

fufiware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tung$-fungsinp.
Contofr : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pergguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengl$an!

Pada bagian ini anda cukup memDerikan tanda entang ( r' ) pada kolom png

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (!l), Tidak PentirE (TP), Sangat

lidak Penting (Srn).

No Karakbr ffiwarc SP P il TP STP
1 fuflvnrc harus mudah diperiksa kescuaiannya terhadap standar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kib hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program alon rnemberikan peringatan not rupding,
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fiftwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbenhg p*)
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fiflware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuail, hukan unhrk memhuat oambar (tidak sesuai).

'/

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminima! mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

\/

5 fufrvvare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yarq standar.
Conbh : Mhrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

,f

6 fufrwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sftwarc sr,at dijalanlcan.
Contoh : dalam Microsoft e:<cel akan ada peringatan apabila
pergguna melakulon perintah membagi bilangnn dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 fuflwarcharus dapat menjalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

I fufiware harus dapat nrengenali kesalahan yqng dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringabn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sofiwarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu teryantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva samhil meno- dlt dokumen-

10 fufrvva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan progrcm yang mudah
dijalankan, tidak diperlulon pelatihan khusus unhrk dapat
menjalankannya.



Ito ,,:,l(ifid&rt,,8lifr b:;' 3pl 'B:' trr- , TP.: ,grF,,

11 &fiwrc harus dapat men aga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft urcnd kita daBat memberikan FssvW
oada dokumen vanq kih anqqao oentinq atau rahasia.

'/
12 ffiunrc harus mudah dipahami sehirgga mudah

menggunalonnya.
Contoh : Micrcsoft word memilikl fungsFfungsi yang mudah
diphami, sehlngga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

13 Fungsi-fungsiyang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awaln)&,
Contoh : Microsoft word telah dlbuat sesuai dengan perancangan
awalnva vaitu untuk membuat dokumen oenqetikan.

E

L4 fufiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat nenggunakan prognm.
Contoh : dalam Microeoft word tedaoat manual Denoounaan.

Yogyakarta, .?.9 Sept rber 2012

Nama Lengkap



(coret png tidak pedu)

BAGIAI{ 1
Petunluk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Anda merupakan karakter sfrivare yang palirq
penting sampai pada karakter oflimreyang sangat Udak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfitmre

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke.l : Sangat penting
Peringkat ke-2 : Penting
Perlngkat ke-3 : tletral
Peringkat ke4 : Tidak PenUng
Peringkat ke.S : SangatTidak FenUng

Contoh:
llo Karakter

slhnarc
peringkat/
nnkino

1 lGraKer 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 l(araKer 5 4

to, ,_, Ferifiat(srAr*iiiw
1 Fungsiyang ada dalam sebmh ffiuraretarus ssuaidengan apa

diperlukan perpguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, lorern
Denoouna akan membuat abu oerlu rnembuat tabel.

a1b
2 ,tufiimre saat gunakan dalam kondlsi yang padat/beban berat

harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word kefika pengguna herdak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan derEan normal tanpa ada enor (ryrfr rnt
resmndinol-

Z

3 fuftvvare harus dapat befilan dengan epat dalam memproses
sebuah perinbh yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari fibmn halaman, maka prosesn)a
ceDat.

q

4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yarg
Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat pswqd
(kata sandi) pada dokumen )ang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak benrvenang saja yang dapat
menoaksesnrra.

t
5 hfiware ttanls mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tungsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepeff simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @n#rline) untuk
menqqarisbawahi dan laln sebaoainrc.

\



BAGIATI2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan hnda entang ( t/ ) Waa kolom yarg

tersedla yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P), Nefal (N). Tidak Penting (TP). Sangat

Tidak Penting (SrP).

I{o f,itr : r SP P lt TP srP
1 fufivrare harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terq1ab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberllon perlngatan Nt rapndltg1
qehinaoa rlarnf rlikefahrd hahwa kita salah memasrrkan file-

2 ffiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN num&ringp*i
unfuk membrnt daftar bullet dan penoneran, bukan untuk
memasukan oambar.

J

3 hftware memiliki fungsi-furg$ )ang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Soflwareharus dibuat dengan padat (dibtnt seminimal mungkin).
Corftoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat mengncu pada teknik perancargan dan
dokumentasi yang stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi,

6 fufiuare hans dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala han (enof l dalam sfirm re saat dijala nka n.
Conbh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan aqgka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (noD.

7 fufruarchans dapat menialankan perintah dengan epat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik

I fuflunre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna lelum menyimpan
dokrmen.

r/

9 Komporren-komponen sfrtnre harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergnntung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencehkan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edif dokumen.

i/

10 fufiwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan kiusus untuk dapat
menjalankannlaa.



7'

ffiuarc hans dapat rneqjaga keamanan dari aksesakses yang
tidak diperkenankan.
&ntoh : dalam Microsoft wsd kita dapat memberikan pstwrd

fufuwre harus mtdah dlpahami sehingga mrdah
menggunakannla.
Contoh : Mioosoft word memiliki fuirg$-furpsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah nrenggunakannya, seperti furgsi

Furqi-funEtiyang dimiliki sebmh softmre hans mudah dilaok
lckebutuhan awalnla.
Contoh : Miaosoft word telah dibtnt sesuai dengan perancaryBn

ffivnrc hans dapat memberikan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat ncrrygunakan progmm.



r'

Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

KeErangan:
Peringkat kel
Peringkat ke-2
Perirpkat ke-3
Perlngkat ke4
Poingkat ke-S

.20-. s"oerber 2012

AV,"--)
7A

laki-laki / peseryan (corctpng tidak perlu)

...ulr.!:*.:l * 3-.L.............

Contdr:
No KarakEr

sfiuza
peringkat/
tank*m

1 lGrakter I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakler 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

\IN

BAGIAil T
Petunluk penglelanl
URUTfAil penngkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfiware )rar€ paling
penfing sampai pada karakter nfunreyarE sangat tdak penting png harus dimiliki oleh
sebuh sfiware.

Sangat penUrg
Penttng
tlc[ral
Tidak Pendng
SangatTidak EnUng

Fungsi ),arE ada dalam sehtah ffiwareturus se*ni dengan apa
diperlukan perpguna.
Contoh : Mkrosoft Word harus mamtrJ nembr"rat tabel, karena

membtnt atau oerlu membtnt bbel.
fuftinrc *tat gunakan dalam kondisi )6rE @a{beban berat
harus tebp dapat berjalan dergan rprmal tanpa kendala.
Conbh : dalam Microsoft Word ketile pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berplan derEan nonnal tanpa ada enor (ryrfr rct

hfuvare hans dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah png dimasrkan pengguna.
Conbh : dalam Mlcrosoft word, saat pengguna nrenyimpan
dokumen yarg Erdiri dari ribuan halaman, maka prosesrp

hfirmrc harus dapat rnenoegah akses oleh pifnk-fitnk prg
Udak berwenang.
Contolt-: dalam Microsoft Word, sap dapat"membuat p$r/vud
(lota sandi) pada ddomen yarp sayd angpp rahasia/penting,
sehingga hanp pthak berwenang saB yarg dapat

fuftyvare lnnls mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami tungS-turgsinla.
Contoh : dalam Mioosoft Word dengan adanp Smbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti $mbol dislcet
yarg berarti simpan, simbd huruf U @neilrc) untuk



BAGIA}I2

PeUnJuk penglsianl

Pada bagian ini anda ctlkup mcnrberlkan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang pallng sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (N). Tidak Penting CTP), Sangat

fidak PenUng (Sfn).

|t6i sP- P il TP srP
1 ffiuarc harus mrdah diperilsa kesesuaiannya brhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, ten\€ta yarg kita masukan adalah fsmat video,
maka program akan nremberikan peringatan not rqondfiUt;
sehinqqa daoat diketahui bahwa klta salah memasukan file.

2 fufiware la rus memiliki ketepatan untuk fu rgslnp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuingp*
untuk rnembtnt daftar bullet dan penorrrcEn, bukan untuk
mernagrkan oambar.

V

3 ffitnrc memiliK fungd-fungsi yang sestni derpan kebutuhan
awalyang diminta.
Conbh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pergetikan
(sezuai), bukan untuk membmt oambar (Udak seonil.

\./

4 .S/traneharus dihrt dengan padat (dibuat seminlmal mungkin).
Conftoh : sffirnare harus memiliki ukuran file yarg rirgan
sehinooa tidak berat saat diooera$kan.

5 ffitnte harus dibuat mengacu pada Eknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibtnt untuk membuat dokumen
pergeUkan, Mioosoft power pont dibmt untuk membuat
oresentasi.

\-/

6 fufitnrc hans dapat memberikan peringatan saat ,:*rFdi

kesalahan ($rw) dalam sfitnrcsaat diialankan.
Conbh : dalam Miffosoft orel akan ada perirgatan apabila
pergguna melakukan perintah nembagi bilangan dengnn argka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

tr'

7 fufiwarchans dapat menjalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dolc.rmen dalam
Micrrosoft rlord harna menrerlukan wakh.r dalam hitunoan detik

\-,
I ffirwe harus dapat nrcrgenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Mioosoft word sdalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keltnr
dari program, namuh ternyata pengguna_ :belum nrenyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflrnrc hoirus memiliki furgsi yang
mandiri (Udak terlalu terganhrrg pada kompornn lain).
Contoh : dalam Mlcrosoft word apabila kita melakukan
penoetakan dokumen (print) maka kjta masih dapat tetap
melakukannra sambil nerto-edft dokumen-

10 ffiua re hans mudah diplankan.
Conbh : Microaoft word merupakan program yang mudah
diplankan, Udak diperlulon pelatihan khusls unhrk dapat
menlrlankannla.

\,/



-,j

Yogrpkarta, 3.9. SeptemUe r 20L2

fufitwre harus dapat menjaga keamanan dari alesakses yang
Udak diperkenankan.
C.ontoh : dalam Mlcrosoft word kita dapat memberilcan psuotd

ffivnre harus mudah dipahami sehlrtsga mtdah
menggunakannya.
Contoh : Mlcrosoft word memiliki furgsFfurgsi yang mtdah
dipahami, sehirgga mudah merggunakannya, seperU fungsi

Fungsi-fung$ yarp dimiliki sebtnh sofuaare harus mudah dilaok
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Mioosoft wod telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiuare harus dapat rnemberikan petunJuk lepada pengguna
baru agar dapat nnnggunakan program.
Conbh : dalam Micttosoftrcrd ErdaDat mantnl



Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama lnstansi

BAGIAIT l
PGtuqfuk penglslanl
URUTKAII peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam lotak peringlot/rangking
di bawah ini. Dari hat yarg menurut Anda menrpakan lonkhr sfiwarc yarg palirp
penfrrE sampai pada kankEr g/fit€ircyang sangat tidak penting png harus dlmiliki oleh
sebtnh sfiware.

K&rangan:
PeringlGt kel
Peringlot ke-2
Peringkat ke-3
FerirUkat k+4
Perirgkat ke5

Sangat penUng
Penting
1l€ilral
Tldak Pendng
SangatTidak En6ng

Contdr:
No KarakEr

oltuarc
peringkat/
rznklna

1 Karakter I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakhr 3 I
4 Karal<ter 4 3
5 Karakter 5 4

i:lfo, frfrtb
1 Fungsi )rang ada dalam sebmh sflwarclarus sestni dengan apa

diperlulon perpguna.
Oonbh : Microsoft Word harus mampu rnembuat tabel, karena
pengguna alon membuat atau perlu nremhst tabel.

b
2 fufuvarc saat gunakan dalam kondlsi 1liang padaflbeban berat

harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kerdala.
Conbh : dalam Micrcoft Word keUlc perpguna hendak
mengetik puluhan riht halaman, kemr.rdian saat program dibuka
lagi Etap berplan derpnn rsnral tanpa ada anor (ryfi nd
twnditdt.

5
3 $frware harus dapat berplan dengn cepat dalam memposes

sebuah perintah yang dimasulon pergguna.
Contoh : dalam Mioosoft word, saat pengguna nrenyimpan
dokumen yarg terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya
ceDal

q
4 $fiwarc harus dapat menegah aksa oleh pihak-pifnk yang

Udak bemrenang.
Contoh-: dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pswwd
(kata sandi) pada dokumen )ang sala anggap nhasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saia yarg dapat
menoaksesnrra.

)

5 fuflwarc tww mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami tungd-turpsinp.
Conbh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
)rarE berarfi simpan, Smbd huruf U @n&dirc) untuk
rnenoqarisbawahi dan lain sebaoaima.

I



BAGIAN 2

PeEnJuk penglslanl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom png

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), NeEal (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

lidak Penfing (SrP).

r,f,tll litirit. l ..SD P ll TP Sf-P..

1 ffiwarc harus mudah Oiperiksa kmlaiannp terhadap standar
rcng diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, tempta yang kita masukan adalah format video,
maka program akan nremberikan peringatan mt rWNW,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffirnrc luirus memiliki keEpatan untuk fu ngslnp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuringp*
unhrk membuat daftar bullet dan penorrcran, bukan unhrk
mernasukan oambar.

3 ffitnre memiliki fungd-fungsi png sesuai dengan kebLrtuhan
awallang diminta.
Crrmh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuail, bukan unfuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 So/tnareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrlare harus memiliki ukuran file png ringan
sehimoa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuflware harus dibuat mengnor pada Eknik perarrcangan dan
dolarmentasi png *andar.
Conbh : Mioosoft word dibmt untuk membmt dokumen
pergeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
oresenbsi-

6 $funre hans dapat memberikan peringotan saat Erlrdi
kesalahan (ffiofi dalam frwarcsaat diplankan.
Conbh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah nembagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

7 $flwarehans dapat menjalankan perintah dengan epaL
Contoh : saat nelakukan perintah perryimpanan dolqrrnen dahm
Mbosoft wond hanva memerlukan walCu dalam hitunoan detik.

8 ffirrarc harus dapat mergenali kesalahan prp dibuat deh
pengguna.
Contoh : Mioosffi word selalu memberikan perirqatan untuk
menyimpan dokumen kepada Fenggum, ketika pengguna kelmr
dari program, namuh ternyata pengruna'belum nrcnyimpan
dolarmen.

9 Komponen-komponen ffiware hans memiliki furg$ )6ng
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
Conbh : dalam Microsoft word apabih kita melakukan
perretakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukanrna sambil nern-edit Mkumen.

10 bfiwa re lnns mudah diplanlon.
Contoh : Mioosffi word merupakan prognm yang mudah
dijalankan, Udak diperlulcn pelatihan khusrs untr.rk dapat
menftilankannya.

V



fufunre harus dapat menjaga keamanan dari alwakses png
ddak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft word kita dapat memberllan pswotd

ffiinrc harus mudah dlpahami sehlngga mudah
menggunakannp.
Contoh : Mlcrosoft wod memilild furgsi-fungsi yang mudah
dlpahami, sehlrgga mrdah rnenggunakannya, sepert furgsi

Furysi-fung$ yarg dimiliki sebuah softrvare harus mudah dllacak
kekebutuhan awalnp.
6ntoh : Microsoft uord telah dibuat sesuai dengan pemnengan

ffirrarc harus dapat memberilon petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat nenggunakan program.

Yogryakarta, 124. Septem ber 20tZ



Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peinglot kel
PerirUlot ke-2
Peringkat ke-3
Perirgkat k+4
Poingkat le5

.fu..9.lpel^ber 2012
(Xan $"rawh"'t """"""""t"""""""""
..19.

BAGIA]I1
Petun uk penglslan!
URUTfAil poingkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yarp npnurut Anda nerupakan karakter sflware lrarE palirE
penurE sampai pada karakEr afutarcytg sangat tdak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfumre.

Sangat penUng
Pentng
1{€iral
Tldak Pendng
SangatTidak PenUng

Conbh:
llo Karakter

*ffivarc
peringkat/
tenMna

1 l(aralder I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 K:arakter 5 4

W,t^)A

.fl6, t'.i.laa+ :t!ffifrffi#,*ffiiktrb
1 Fungsi )rang ada dalam sehrah sfiwarctnrus sesmidengan apa

diperlukan pengguna.
Conbh : Mioosoft Word hans rnampu nrembr.nt tabel, karena
perEguna akan nembmt atau perlu nrembuat tabel.

'lt

2 ,fufiirare saat gunakan dalam kordlsi )rang padaflbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Conbh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
rnengetik puluhan rihr halaman, kemurdian saat program dibuka
lagi tetap berBlan derqnn rpnnal tanpa ada *tor (ryrri rct
twfitdr.

I
3 hfuvare harus dapat berjalan dengan epat dalam firemproses

sebuah perintah yang dimas.rkan pengguna.
Contoh : dalam Mictrosoft word, saat pengguna nrenyimpan
dolarmen yarg hrdiri dari ribtnn halaman, maka prcsesnp
cepat

(tD

4 ffiwarc harus dapat menegnh alses olefr pitnk-pifrak 'Frp
Udak berwenang.
Contolt-: dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat psttud
(lota sandi) pada dokumen yarp sala anggap nhasia/penUng,
sehingga hanla ptftak berwenang saja )rarE dapat
mensaksesnla.

f
5 hfuvarc ltarrus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tung$-tungsinp.
Contfi : dalam Microsoft Word dengan adanya $mbol-simbol
membuat pergguna paham kegunaannya, sep€rti simbol disket
yarg berart simpan, simbd hurtrf U @ndedirc) untuk
rnenoqarisbawahi dan lain sebmainva.

a



BAGIAN 2

PeUnluk penglslanl

Pada bagian ini anda ankup memberlkan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterargan : Sangat pentng (SP), Penting (P), Netral (1{), Tidak PenUrg (TP), Sangat

Tidak FenUrq (SrP).

i;lrflrr' '3P P lt TP SIP
1 ffirnre harus mudah diperilca kesezuaianqn terhadap stardar

yang diwajiblon.
Conbh : saat lota hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Wod, terntata )rang kita masukan adalah format video,
malc program akan memberikan peringabn not @lng,
sehirusa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan ftle.

\-/

2 fufiwarc harus memiliki latepatan unhrk fu ngslnp.
Conbh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuingW*
untuk membtnt daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
mernasukan oambar.

v
3 ffiuarc memiliki fungd-fungsi png sesuai dengan kebrnuhan

awallang diminta.
Conbh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pergetikan
(ses,ED, fukan unfuk membr.nt oambar (tidak sesuai).

4 ffitralrchrins dihrat dengan @at (dibuat seminirnal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file png ringan
sehinqqa tidak bent saat diooerasikan.

5 fufumrc harus dibuat mengEcr, pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi png shndar.
Conbh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
perqeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
oresentasi.

5 fuflwarc hans dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (s?u) dalam sftwatesaat dijalankan.
Conbh : dalam Mimsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuflwarchans dapat menlalankan perintah dergan aepat.
Conbh : saat n lakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mkrosoft wond harna memerlukan waktu dalam hitunoan detik

8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat deh
pengguna.
Conbh : Mioosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, l€tika pengguna keluar
dari program, namuh ternlata pengguna 'belum- menyimpan
dolormen-

J

9 Kompornn-komponen sflwarc Fans memiliki furg$ )lang
mandiri (Hdak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melala*anrva sambil trtcrw- dit hkumen.

v

10 ffiwarc hans mudah dijalankan.
Conbh : Microsoft word menrpakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlulon pelatihan khuss untuk dapat
menBlankannya.

U



Y Wa}clm, k- September 20 12M

fifuwre hans dapat menjaga keamanan dari absdses prp
Udak diperkenankan.
Conbh : dalam Mlcrcsoft word kiDa dapat memberikan psttud

fufumrc harus mudah dlpahami sehlrpga mudah
menggunakannp.
Contoh : Mlcrosoft word memiliki fungsFfurgsi yang mrdah
dlpahami, sehirgga mldah menggunakannya, sepert furg$

Fungsi-fungii yarg dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft wod telah dibut sesui dengan perancangan

ffitnrc tnrus dapat memberikan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat nenggunakan program.
Conbh : dalam Mloosoft word terdaoat manual



Lry&+
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke'2
Peringkat ke-3
Pedrglct ke4
Perirgkat ke-5

Sangat p€nting
Penffng
tletral
TLld( PGr{irlg
SangntTidak Pen$ng

: laki-lakil percmBuan (coret yang tidak perlu)

, ..,a.r\.Un?.H?3.19

!
I

Jurusan* :........,..,...... ............N............ (*dlsi iilo pekerirnn rnahasisvra)

Nama insansi : ...kY.".At a*...W-*.*9....:.......

BAGIAI{ 1
Petunjdt pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlotlrangking
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda merupakan karaKer sfiwarc yang palir1l
penUng sampai fEda karakter *fuuareyarg sangat tidak pentirE yang harus dirnlliki olefr
sebtnh sfrvvare,

Contoh:
No Karalter

ilTTrnne
peringkat/
nnkina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 l(arakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 l(araKer 5 4

t{o, 'xffi*it.*ffiiirg, Pffiril$:t*irr0
1 Furgsi )ang ada dalam sebmh ffiwareharus sestni dengan apa

diperlukan perqguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel. ,

2 tuftvuare saat gurlakan dalam kondisi yang padat/beban berat
harustebp dapat berjahn dengan r'Effrd S@a kendda.
&rtoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi trtrp -ber!!bn de-ngan ns,rmd bnpa ada e-rypr Lsgr=f;g tpt
tesmrdinol.

Y

3 fuflwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perinhh yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
cepat.

>
4 *fliyare harus dapat menaegdt dG6 ohh ghakl#rak yang

tidak benrvenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat nrembuat pswM
(lota sandi) pada dokumen yang sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )€ng dapat
menoaksesnva.

1
5 fufiunre harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipafiami tungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp $mbol-slmbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepe,ti simbol disket
yang hrarti slrnpan, Stunbd huntr U {urdF-rlile) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainrm.

;



BAGIAtil2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dergan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP). Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

T'idak PenUng (SfP).

:,,S SR F fl :Ip: af,p
1 fufi,mre harus mudah diperilca kesemaiannla terhadap Srdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan rut r6pnd@,
sehirreqa daDat clil€tafud bahwa kiih salah memasukan file.

t/

2 fuftwareharus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
C-ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuingg*i
unfuk membtmt daftar bullet dan penorneran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 ,Sotunre memiliki fung$-furgsi png sesui dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk alGifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuflwarehrlrus dibtnt dengan padat (dibuat seminimal mungkn).
Contoh : softiea€ trarus rnemlf*i ulq.ran filc yarg rir€an
sehiruqa tidak berat saat dioperasikan.

v
5 fultwarc harus dibuat mengacu pada teknik perarrcangan dan

dokumenEsi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi.

6 fufrimrc harus dapat mernberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enofi dalam sfiwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguuu rnelalekan perintah memhd brilangandengrot ando
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fuflynretans dapat menjalankan perinEh dengan epat.
Contoh ; saat melakukan perinhh perryimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik-

U

8 fufiware harus dapat mengenali kesalahan yarg dibuat oleh
peruEuna.
Cortoh : l,licrosoft word sdalu mernberikan peringatan urEuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namuh temyata perEguna belum menyimpan
dolumen.

v

9 Komponen-komponen sfiware hans memitik fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergnnturE pada komporren lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kjta masih dapat tetap
melakukannva sambil metw- dit dokumen.

10 fufiwa re hans mudqh dijalankal,
Cortroh : Mierosoft word menryakan program yang nnrd#r
diplankan, tidak diperlukan pelatihan kthusus unUk dapat
menjalankannla.

\-/



fifrwarc hans dapat menjaga keamanan dari aksesakses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikm psword

tultrcrc harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggrunakanfrya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsidrr€si yarp mudah
dipahami, sehirgga mrdah menggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fung$ yarg dimilild sebuah softmre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalrya.
&nbh : Mioosoftwod telah dibrntsesuidengn peranengan

ffiware harus dapat memberikan petun uk kepada per€guna
baru agar dapat menggurnkan progftrm.

Yogpkarta, ]a Septembe r 2012

( YL!9\ STsA\t
tlarna lergkap
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Jenis kelamin

Fekerj,aan

Jurusan*

Nama instansi

E:...fu..mxn.

laki-laki / peremptran (coret yang tidak perlu)

...../.Asttyt*t:

.....'.kri1k (,rdis jlt<a pet€riaan maha$sua)

........ n i.......f..x.. (.nr.b..'.

b8

BAGHil 1
PetunJuk penglsian!
URUTKAil peringkat ke-lr lte& ke-S, ke-4 dan ke-S, dalam lobk peringlot/rangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupahn karakter sfryvare yang paling penting sampai pada
karaKer sofrivarcyang sangattidak penting yang harus dimiliki oleh sebuah sfiwarc.
Keterangan:
Peringkat ke-l : Sangat pen$ng
Peringkat ke-2 : Pentng
Peringkat ke-3 : Netal
Peringkat ke-4.: Tidak Penfing
Peringkat ke-S : Sangatndak Pendng

Contoh
No Karakhr/ranHno perlnskat/rankins
I lGrakter I 5
2 lGrakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

::tfti: .ffi
I Fungsi yang ada dalam sebuah sfiware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

3
2 fufrvuarc saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat harus

tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka lagitehp befialan
denoan normaltanoa ada enor(wrti nat ramndinol-

I

3 fiftware harus dapat berJalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokurnen
vanq terdiri dari ribuan halaman, maka orcscnva coat.

Y

4 tuftyuare harus dapat merregah akes oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword (kata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/per8ng, sehingga
hanya pihak berwenanq saia yanq daDat menqaksesnva.

,f

5 fuftware harus mudah dipelaJari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol membuat
pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

2-



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oenhng ( V ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sargat penting (SP), PenUng (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SfP).

...ffi.,. :SE :,Srri iillll, T.F. ,,!EfF:
1 fuflware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kiDa hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah fonnat video,
maka program akan memberikan peringatan not rwpnd@,
sehinqoa daoat dikefiahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fiftwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulbt and numberingp*i
unhrk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
rnemasukan qambar.

\,/

3 fufrwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mkrosoft word dibuat untuk aKifltas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai)-

,r/

4 ffivvarctarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
&ntoh : softrruare harus memiliki ukuran file yang ringnn
sehinqoa tidak berat saat dioperasikan.

5 fufiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenbsi.

\/

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kealahan (enof) dalam sfiwaresat dijalankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) lorena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrvvaretarus dapat rnenjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fiftyvarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Ontofr : Mhrosoft word selalu memberikan peringahn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiyyarc harus merniliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita maslh dapat tetap
mefakukannya sambil menq-dit dokumen.

10 fufrvuarc harus mudah dijalankan.
C.ontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalanlon, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.



fiftryare harus dapat menjaga keamanan dari akses-akss yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pswotd

fufryvare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Micrmoft word memlliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah menggunakannya, sepefii fungsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft word telah dlbuat sestni dengnn perancangan

fiftwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, .tfl September 2012

J
l" Crr,rp.a \
Narna Lengkap



E}BWW,
........ Septembr 2Ot2Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusant

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
krirgkat ke-2
Peringlot ke'3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-S

Contoh:
llo l(aralrter

dlwarc
peringkat/
rankino

I lGralter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaralGer 3 1
4 KaraKer 4 3
5 lGraKer 5 4

..P.H.n ter lrr. a tlr....f=r*li.r.:{)}P.[..ir,lt!.'r!ltr.trr|..+t\rr.r..rrrrrrrr
r\l

...*3....&h...

laki-laki / perempuan-(coret png Udak perlu)

..Y *Y. a.w A*.... >. rrae.:t*..

MGI,AII l
PeUnjuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVnngking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Arda rnerupakan karakter sfuyarc yang paling
penting sampili pada karalGer nflwareyang sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Sangat pentrng
Penting
IT€traI
Tidak Fenting
Sangat Tidak Penting

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat tabel, karena

fufiwarc saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berJalan dengan rprma! tanpa kendala.
C.ontoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr;perti not

fufrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokurnen tang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

,fufrvvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrvenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapdt membwt pssword
(kata sandi) pada dokumen yang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja lnang dapat

bfiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsi np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @derlirc) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberihn tanda oentang ('t/ ) pada kolom )rang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangnt pentirg (SP), Penting (P), Netrat (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (Sf,P).

!tE::: : ..SP- .::[r,ri i::fii .r,!fP,:: .

1 fufrvvarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap sbndar
yang diwajibkan.
&ntoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyaB yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rwpond@,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kfta salah memasukan file.

V

2 fufrvvarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulW and numberlngpsb
untuk membuat dafur bullet dan penomeftln, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuftwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Oontoh : Microsoft word dibuat untuk aKifttas pengetilon
(sesuail, bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufrwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik pemncirngan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesa laha n (enof) dala m soflwa re sr,at d ija la n kan.
C.ontoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD lorena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 fufiware harus dapat menjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

I &fuyarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada peng6luna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum rnenyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sfrvyare harus memiliki fungsi yarg
rnandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-ad/f dokumen.

10 fuftwa rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft wod merupakan progftlm yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



'flB a:t,tt rli ii : ,f;P- 'iF., .,lll :f,p.:, ,g[F]
11 fuftwarc harus dapat meniaga keamanan dari akses-akse yang

Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Miclosoft rrod kita dapat memberikan pstyord
pada dokumen Enq kita anqqao Dentinq atau rahasia.

t2 fufuvarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnya.
Contoh : Microsoft word memlliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah warna huruf.

V

13 Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah soflyvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
6ntoh : Mkroeoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya yaitu untuk membuat dokumen nenoetikan.

14 fuftware harus dapat rnemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progmm.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual Denoounaan.

Yogyakarb, ...... September 2012

( (?-\ta rt+,?- fi- . I
Namd tengkap



E}BV*,,
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

laki-laki / pcrempuan

PA/S
(coret yang tidak perlu)

Petunjuk pengisian!
BAGIAT{ I

URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal png rnenurut Anda merupakan karakter sfitmre yang paling
penting sampai pada karaKer nfrwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Sangat penUng
Penting
llebal
Tidak Penfing
Sangat Tidak Penting

Contoh:
ilo l(arakEr

nfitnnte
peringkat/
ranklna

1 lGraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraRer 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

,fufryvare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word l<etil<a pengguna herdak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (xperfi not

fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna merryimpan
dokurnen )ang terdiri dari ribuan halarnan, maka prosesnp

fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membwt pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja yang dapat

fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U (uMerlire) untuk



BAGIAil 2

PetunJuk pengisian!

Fada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SfP).

:.ffi: ,SF. ; lt*{ .ifp, r,Sf,E
I fufuwrc harus mudah diperiksa kesesuaiannp terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respoMing,
sehinooa daoat dikeftahui bahwa kita salah memasukan file.

V

2 fufuwrcFarus memiliki ketepatan unUk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbrtng psti
untuk membuat daflar bullet dan penqrneran, bukan untuk
memasukan oambar.

V
3 fufrware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aktifftas pengetikan
(sesuai). bukan unhrk membuat oambar (tldak sesuai).

V
4 bfiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminima! mungkin).

C.ontoh : software harus memillki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V
5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Mhrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenbsi.

v

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sftwarc sr,at dijalanlon.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringahn apabila
pengguna melakukan perinbh membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 fufivuarcharus dapat menJalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft wod hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

v
I fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, kefika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

\/

9 Komponen-komponen sfiware harus rnemiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft wod apabila kfta melakukan
penetalon dokumen (print) malo kita ma$h dapat tetap
melakukannva sambil mena- dit dokumen.

V

10 fufrwarc harus mudah d$alankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tldak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
nrenjalankannya.



fufiware harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
C.ontoh : dalam Microsoft uord kita dapat memberikan psnard

fuftwarc harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi'fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepetti fungsi

Fungsi-funEsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mkrosoft word telah dibuat sesuai dengan peranengan

bftvvarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna

baru agar dapat rnenggunakan progrcm.
Contoh : dalam Microcofturcd terdaoat rnanual



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

z .Zgseptember 2012

, .0.e..il.i..-\*r7*a
,..30.....T.&it*
: HGlaki / peremptnn (coret yang tidak perlu)

,..V).i.t*t.*t*.*
Jurusan* : :.................. ...... (*di*iika pekeriaan rnahmisvra)

Namainstansi, ..C..Y'..4L*.nn..fER.$.e.p.t$.

BAGIAIII l
Petuniuk pengilsianl
URUTKAN peringkat ke-L ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Arda merupakan karakter sftware )rarg palirg
penting sampi pada karaKer ofiiuareyarg sngat tidak pentirg ;ang harusdimiliki oteh
sehrh sfrware.

Keterangan:
Peringkat-kel : Sangat penting
Peringkat ke'2 : Penting
Peringkat ke.3 : lletral
Peringkat ke=4 : fidak Pcr{rrts
Perirgkat ke-S : SangatTidak PenHng

Conbh:
No l(arakEr

sfisntc
peringkat/
nnkina

1 Karakter I 5
2 KaraKer 2 2
3 l(arakter 3 ,.
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

rflO Y *,'#ffi*urt,.. WRI*T1F{##,W.:
1 Fungsi yang ada dalam sebmh sftttulrehrirus smi dengan apa

diperlulon pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

I

2 fufuuare saat gunakan dalam kondhi yang padaVbeban berat
han sta{ap a,trEtterjattti alen1jan non+raltnnpa kerde+e.
Contoh : dalam Microsoft Wod ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
t=qgi tslap lerielqn dqlEa.Ir nEryrd @npa ada wr (-wffi tp=t
rxmndino\-

5

3 fifumrc harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
cDat.

v

4 $fuare haius dapat r* atr akses ol€h phak-prhak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membwt psutord
(kata sardi) pada dokumen ),arE saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )ang dapat
menoaksesnra,

L
5 fuftware lto,nls mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami turg$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepeff simbol disket
yaag Erarti simpan, $rnboil huruf U {urtrnine) untLk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainva.

4



BAGI.ATI2

PebnJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom prg
tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netml (N). Tidak Penting CfP), Sangat

Tidak Penting (SilP).

'fl6' SF p fl IF srP
1 fufiuane harus mrdah diperilca ke*aiannya brhadap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yarq kita masukan adalah format video,
maka program alon memberilcn peringatan rrut rqonding,
sehinasa daDat dik€tahui tidrwa kite salah rneiilasukan fle.

t/

2 fufiwareharus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word furqsi bullet and numfuringpfi
unfuk nrembuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fifiware memiliki furgsi-furgsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contolr : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak ssuai)-

l/
4 *ftwarelarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

@tUr : Sofov?re hdrus mEmifki ut<rrra$ fi16 ],ang ringan
sehinqoa Udak berat saat diooerasikan.

V
5 fufumrc harus dibuat rnerqacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

V

6 ffiuarc harus dapat mernbertlon perlngatan saat terjadi
kesalahan (enu) dalam sftwarc saat diBlankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el alon ada peringatan apabila
Sengguna mehkukan perinEh membag bilangan dengnn angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 ffiwarelarus dapat menjalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokurnen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

l/
I ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : l4icrosoft word seldu mernberikan peringffin unhrk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun' terrryab perqguna _-belum menyimpan
dolarmen.

9 Komporcn-komponen sfiimre harus memiliki fungsi yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pda komporren lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-adr?dokumen.

V

10 bflua re hans mudah d'rjalankan.
C.or,troh : Misosoft word menflakan proffrlm yang mudatr
dijalankan, Udak diperlulon pelatihan ktrusus untuk dapat
menjalankannp.

V



&friyarc hans dapat rrc{riq;a keamanan dari dmalses yarg
tidak diperkenankan
Contoh : dalam Microsoft word kb dapat membertlcan paM

&fiuare harus mudah dipahami sehirgga mudah
merggn:frakafrale.
C.ontoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirEga mrdah rnenggunakanrya, seperti fungsi

Furq$-furgsi yarg dimiliki sehnh sofruare harus mudah dilacak
kelcefutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft wotd telah dibuat sestni dengan pemnongan

fufttmre harus dapat npmberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat nErEgunakan pogGm.
(Hdt : ddam Mir-+eoft {<xd terfuat manml sdtsdrna

Yogryalerta, ?.O SeptemOer 2012

,,M,
N,ama terglop



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringlot ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Peringkat ke'S

Sangat penUng
Penting
lletral
Tidak Penfing
SangatTidak hnting

.....}... oktober 2012

A.lt. r.i :, :. !.......&.r:.h rr.n
qZ t/,

laki-laki / pecmpua* (coret yang tidak perlu)

..W*i t:s:.t:;!*:..k :............

', :;');, ;i;'; .+, J:'.^'i;;::;,::: 
*o*an mahaisura)

BAGIATII l
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngkaflnrpking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sflware )ang palirq
penting sampai pada karaKer nfuuarcyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sfitnra

Contoh:
No Karakhr

slhnnre
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karalder 4 3
5 lGraKer 5 4

t{o :,Kai 7' ff$Fr,
1 Furqsi )rang ada dalam sebmh ffiwarclarus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat bbel.

q-
2 tuftware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berj,alan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada etror (xperti rrut
tesmtdinol.

*J
3 hfuvare harus dapat berjalan derqan oepat dalam memposes

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perlgguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat-

x'l
4 tufrware harus dapat mencegah akss oleh pihak-pihak png

Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat-fiembuat pstwrd
(kata sandi) pada dokumen )rang saya anggap rahasialpentirp,
sehingga hanp pihak berwenang saja !€ng dapat
menoaksesnva.

L

5 fuftvvare Vwrvs mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-tungsinla.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yar1g berafti simpan, simbol huruf U (uMedirc) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainra.

X, I



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Nefal (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

tto- ':,Ketettef, :t*ele 3p P il .T? SfPt,
1 ffiware hans rnudah difrilGa kmniannya terhadap standar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kih masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rwpondirg;
sehinooa daoat dikehhui bahwa kita salah memasukan file.

U

2 Softwa re harus rnemiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word furqsi bullet atd numfuring p*
unhrk nembuat daftar bullet dan penomemn, bukan unfuk
memasukan oambar.

V

3 fufiware memiliki fungsi-furgsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuail.

tJ

4 Soflwarehans dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfrvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak bent saat diooerasikan.

t
G.

5 fufunre harus dibuat mengaor pada teknik perarrcangan dan
dofu mentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

1--"/

6 ffiyvare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enor) dalam sfiwaresaat dflalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fufrvuareharus dapat menjalankan perinhh dengan cepat.
Oontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

t/
8 ffiware harus dapat mengenali kealahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepBda pengguffi, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pergguna bdUm menyimpan
dokumen.

L"'

9 Komponen-komponen sfiuare harw memiliki fung$ yang
mandiri (tklak terlalu terganturg pada komporren lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
perrcetalan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

l-,'

10 Sfimre harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

L-/



ffiuarc harus dapat rneniaga leamanan dari akserakses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat rnembeilan pswrd

ffivtare harus mudah dipahami sehirpga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfung$ yang mudah
dipahami, sehirqga mudah rnerqgunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yarg dimiliki sebuh softvuare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
C.ontoh : Microsoft wod telah dibuat sesuai dengan pemncangan

fufuare harus dapat membedkan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Micrcoft word terdaoat rnanual

Yogr!6karta, ......... Oktober 20t2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Perirgkat ke-l
Peringkat ke'2
Peringkat ke-3
Peringkat k+4
Peringkat ke.S

Sangat penffng
PenUng
iletral
Tidak PenUng
SangatTidak Penting

.-..h.... Oktober 2012

.mi....'4/.u.r.-...t.H]ft|ll ...!*!1*.W.

..4e.y.h

heHaH / perempuan (coret yang tidak perlu)

qw&sl/}

BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngl<atJnngking
di bawah ini. Dari hal yang nrcnurut Arda merupakan karaKer sfrutarc yang paling
penting sampai pada karakter ofiwarcyang sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sftivare.

Gontoh:
No l6rakter

sllureta
peringlot/
nnklna

I lGrakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 lGralGer 5 4

.Ilil l(a rir'llffiiai*r: .:P6rirlri|ffi7lri
1 Fungsi yang ada dalam ehrah sfuwrctarus sesraidengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Micromft Word harus mampu membuat tabel, karena
pengguna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

L

2 fifuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Conbh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat $ogmm dibuka
lagi tetap berlalan dengan nonnal tanpa ada enu (*Wfti rot
regoMinol.

)-

3 fufuvare harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
@ntoh : dalam Mioosoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

;

4 hfiware harus dapat merrcegah akses oleh pihak-pihak yang
Udak benrvenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word saya dapat,membuat paM
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja ),iang dapat
menoaksesnrra.

+
5 ,fufrware lnns mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami furgsi-fungsinp.
6ntoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pergguna paham kegunaannya, sp€ff simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (underlirre) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainva.

?



BAGIA}T 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sanqat penting (SP), PenUng (P), Netnl (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUrg (S|TP).

flo. :l(ait*t*, sP. P t rfP sm
1 ffivvare harus mudah diperil€ kmraiannya Mndap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temph 1ang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not resprding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fufuvareharus memiliki keteptan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringp*
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan unfuk
memasukan oambar.

3 fuflwarc memiliki fungsi-fungsi png sesmi dengan kebr.rtuhan
awalyang diminta.
&ntoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(se$ai), bukan untuk membuat qambar (Udak sesuai).

V

4 fifiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Conbh : sfrimre harus memiliki ufuran file yang rirgan
sehinqqa Udak berat saat diooerasikan.

5 fuftvmre harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi )ang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orsentasi.

v
6 ffiimre harus dapat memberikan peringabn saat terjadi

kesalahan (enoD dalam sftimresaat dijalankan.
Contoh : dalam Mioosoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (rcl) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

tl

7 fifrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepal
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik

il

8 fufuvarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada Fenggum, ketika pengguna keluar
dari program, namun'ternyata penqguna belum rnenyimpan
ddrumen.

9 Komponen-komporrcn sfuvare harus memiliki fung$ yar4l
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil file;nq-eriit dokumen.

10 fufiware hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khuzus untuk dapat
menJalankannya.



fifuwrc harus dapat meqi,aga keananan dari aksesakss yang
tidak diperkenankan.
Conbh : dalam Microsoft word kita dapat nremberilan pM

dokumen yaru kita affnaD oentim abu rahasia.
fufuwre harus mudah dipahami sehingga mudah
nrcnggunalonnya.
Contoh : Mioomft word memiliki furqsi-fungsi yang mr"dah
dipahami, sehingga mudah nrenggunakannya, sepefi fungsi

Furp$-furgsi yang dimiliki sebuh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awaln)n.
Contoh : Microsoft wod telah dibuat esr.ni dengan peancangan

fiftimrc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat nnrpgunakan prognm.

Yogryralorta, ..."7... OftoO" r 2Al2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

PekerJaan

Jurusan*

Nama instansi
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FetunJuk pengisiant 
BAGTAI{ I

URUTKAN peringkat ke-l, ke-& ke3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlot/rangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupalon karaKer sflwarc yang paling genting sampai pada
karakter *ftwareyang sangat tidak penUng yang harus dimiliki oleh sebuah sfryuarc,
Kderangan r

Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangnt penUng
PenUng
ilefral
Tidak Pentng
SangatTidak Penfing

Contoh
ilo Karakter,- oerimkat/rankino
1 lGrakter 1 5
2 Karalcter 2 2
3 lGrakter 3 1
4 tGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

.illll :_

1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfrwarc harus sesuai dengan apa
diperlulon pengguna.
@ntoh : Mncrosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
oenqquna akan rnembuat atau oerlu membuat tabel.

2
2 ffiwarc.saat gunakan dalam kondisi )rang padaVbeban berat harus

tetap dapat berJalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mhrosoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka lagitetap berjalan
denqan nonnaltanpa ada enor(*oqli not rwMind,

4
3 fufiwarc harus dapat berJalan dengan cepat dalam mernpro66 sebuah

perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna rnenyimpan dokumen
vanE terdiri dati rlbuan halaman, maka ormesnva ceoat.

v
4 fifiware harus dapat merregah akse sleh pihak-pihak yang tidak

berwenang,
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat passwtd (kata
sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/pentirtg, sehingga
hanya pihak berwenang saia yano dapat menoaksesnva.

L
5 fifiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami

fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Mictosoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannya, s€p€ff simbol disket yarg berarti
slmpan, simbol huruf U @tr&dine) untuk menggarisbawahl dan hin
sebaoainrra.



BAGIAil 2

PeEnjuk pengiCan!

Fada bagian ini anda cukup memberlkan tanda oentang ( r' ) paAa kolom yang tersedia yang

pallng sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (ltl), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

PenUng (SrP).

.:ISO.: .,SFi iif '. ii[*,. f.F'. rfl?,
1 fufiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not tespnding,
sehinooa danat diketahui bahwa klta salah memasukan file.

V

2 fufrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microaoft word fungsi bullet aN numbring p*i
untuk membuat daftar bullet dan peff)mercn, bukan untuk
memasukan oambar.

w
3 bftwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifttas pengetikan
(seuai). bukan untuk membuat qambar (Udak sesuail.

d
4 fufrwareharus dibuat dengan padat (dibuat serninimal mungkin).

C,ontoh : softnare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

t/
5 fuftwarc harus dibuat rneng.lcu pada teknik perancingan dan

dokunrenEsi yang s.tandar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mhrosoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

,/

6 fufrwarc harus dapat memberikan peringatan saat terJadi
kesalahan (enof) dalam sfluarc*at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD lorena bilanqan tidak bisa dibaoi0 (noD.

t/

7 fufuvarcharus dapat menJalankan perintah dengan aepat.
Gontoh : saat melakukan perintah perryimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

I ffiwate harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Conton : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilc pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sfryvarc hans memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita rnelakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 fufiwarc harus mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJabnkannya.

V



fufrwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan p$rwtd

fifiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
rnenggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfurgsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperU fungsi

FungsFfungslyang dimiliki sebuah software harus mu&h dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Micrcsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiware harus dapat mernberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.

Yogyakarta, .il7S"rr"rber 2012



Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

PekerJaan

Jurusan*

Nama instansi

Kefrerangan:
Peringkat ket
Peringkat ke-2
Perirglot ke3
Peringlot ke4
Paingkat ke'S

Sangat penUng
Penting
t{etrat
Tldak Pentng
SangatTidak PenUng
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BAGIAil T

PetunJuk penglsian!
URUTKAII poinglot ke-I, ke-2n ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yarp mnurut Arda nrerupakan karakhr sflware )arg palirg
penting sampai pada karalGr nfrwarcyang sangat tdak penUng yang harus dimiliki oleh
sebmh sfirmre.

Contolr:
llo Karakter

slfiyarc
peringkat/
tzn*lna

1 Karakter I 5
2 Karakter 2 2
3 Kankier 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

.Toi .t.lifi1iC ,'#tl 
':'

: , ;-.il:lii+ Eil*ahfr*r,
1 Fung$ png ada dalam sehrah sfunretarus seuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosffi Word hanrs mampu rnembrnt tabel, karena
penqguna akan membtnt atau oerlu memhrt tabel.

e
2 $fumrc saat gunakan dalam kondisi )arp padaflbeban berat

harus tetap dapat bejalan dergan normal tanpa kendala.
Conbh : dalam Miamoft Word keUlc pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi Etap berplan derEBn normal tanpa ada aror (ryrn rut
tmtdinol-

oh
3 hfivvare hans dapat berlalan dengan epat dalam memposs

sebuah perintah yang dimasrkan perEguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna rrenyimpan
dokumen )rarg terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya
EDAL

3

4 hfumre harus dapat manegah akses oleh pihak-pitpk 1lang
Udak bemrenang.
Conbh-: dalam Mioosoft Word, saya dapat'nrembwt pstttwd
(lota sandi) pada dokumen )rang sa)ra anggap nhasia/pentirg,
sehingga hanla phak berwenang saja )ang dapat
meruqal<esnya.

Y

5 $fu,varc lwus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ng$-fu ngsinla.
Conbh : dalam Microsoft Word dengan adaqa $mbol-simbol
membuat perqguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, $mbd huruf U @tt&rtlne) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.



BAGIA]I2

PeHnJuk penglslanl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda ccntang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang pallng sesuai dengan pendapat anda.

Ketenngan : Sangat penUng (SP), FenUng (P), NeFal (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Pentirg (StrP).

ffb .,sP P TP snD
1 ffitnre harus mudah diperiksa kesesuaiannya Erhadap staldar

fang diwajibkan.
Conbh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, terqpta yang kita masukan adalah format video,
maka program akan rnemberilon peringatan nd rWndhg,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

L/

2 fuftnrc hcrrus nnmiliki ketepatan unftk fungslnya.
Conbh : dalam Micrmft word fung$ bullet ard numbfingp*
untuk membtnt daftar bullet dan penomefttn, bukan untuk
mernasukan oambar.

\-/

3 hfluarc memiliki fung$-fungsi )6ng sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Corbh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pergetikan
(sesuai), bulon untuk membuat oambar (Udak sesuai).

w
4 ffiwarchains dihlat dengan @at (dibuat seminimal mungkin).

Cofitoh : sofrunrc harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa Udak berat saat diooera$kan.

V
5 fuflwarc harus dibuat mergncu pada teknik perarrcangan dan

dokumenta$ farp standar.
Conbh : Microsoft word dibtnt untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuiat
oresenhsi-

V
6 hfiwarc harus dapat memberikan peringatan saat Erjadi

kealahan (sru) dalam sfirrarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pergguna melakukan perintah membagi bilangan dengan argka
0 (nol) karena bilarxoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

w

7 ffiwarchans dapat menjalankan perintah dengan epaL
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunen dalam
Micl:osoft rword harna memerlukan waktu dalam hitunoan detilc

w
I ffitnre harus dapat mergenali kesalahan yang dihnt deh

perEguna.
Contoh : Mioosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada penggulur, ketika pengguna keluar
dari program, namuh ternyata pen{Euna belum menyimpan
dolormen-

9 Komponen-komponen sfiwarc Fairw memilih furq$ ),iarg
mandiri (Udak terlalu tergnntung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabita kita melakukan
perretakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melalokannva sambil nem-adff dokumen-

\,/

10 ffiwa rc hans mudah ditslankan.
&rmh : Mioosoft wod merupakan program yang mr.dah
diBlankan, tidak dlperlukan pelatihan khusrs untuk dapat
menlrlankannya.



ffiuare harus dapat menjaga keamanan dari alaesalses yang
Udak diperkenanlon.
C.ontoh : dalam Mlcrosoft word kita dapat memberllan psrwrd

fulbnrc harus mudah dipahami sehlrgga mudah
menggurnkannp.
Contoh : Mloosoft word memilild furgsFfungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mrdah menggunakannya, sepefi furgsi

Fungsi-fungsi png dimiliki sebuah software lunrs mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Conbh : Microsoft word telah dibuat smi dengan pemn@ngan

&fitnrc harus dapat rnemberikan petunJuk kepada petgguna
baru agar dapat rnenggunakan program.

Yoglakarta, r{1. September 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke.2
Perlngkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
Penting
t{etral
Tidak Penting
Sangat Tidak penting

laki-laki/€ereflpiep (coret yang tidak perlu)

Petunjuk pengisian! BAGTAN I
uRurKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringka(rangkingdi bawah ini. Dari har yang dilai;a merupakan kara*er snwareyang paring

HJ#;#;rda kara*er sftwarev"ng *ngut tidak pent ng ,ans harus dimiriki ore[

Contoh:
No l(arakter

stlwarc
peringkat/
rankino

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

lGmkter tuftwa6
Fungsi yang ada O
diperlukan pengguna.
Contoh : tvtioosoft Word harus mampu membuat bbel, karena, rriurUu.t tuO"t.*",
::::I"Tp dapat berjatan dengan no*Jr t "np. kendata.Contoh : dalam Mloosoft -WorO 

k"tilJ pengguna hendak
;Hir,:*tl ti:F: ri bu hala man, LemuJia,i.aat prosra m di buka,tr**E*rja tan densan norma I on* r#'rrlolfS[Hiffi
fuftware n",

=*:l 
perintah yans dimjsukan puigsrnii-

Contoh : datam Microlft. *.9^i i'.i'!ung9un" menyimpandokumen yang terdiri dari ribuan h;il;;, maka prosesnya

Contoh : dalam t"ticrol_n Word, saya dapat m-ernb uat pas*uord(kata sandi) pada dok
sehinooa hanm ^;|T:n 

y:P 
:Ya anggaprahasia/penting,

ffg:g,7l"^11"," 
pihak'b"ft#;s-""fi5'"'rl#*Xi'i3i

fuftware naru

{iRahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam t"trcroson Word dengan adanya simbol_simbol
IybflSlss-una _paha, rugrnrin;.,;, ?** simbot disketfry ryTrti simpanl,_ r]Tboi. dil'-il*(;';t;;;, ii;;;;menggarisbawahi dan lain sebaoainva

I



BAGIAil 2

PetunJuk Pengisian!
pada bagian ini anda cukup memberikan tanda ocntang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan:Sangatpenhng(SP),Penting(P)'Netrat(N)'TidakPentins(TP)'Sangat

Tidak PentinS (SIP).

yang diwajibkan.
Contoh:saatkitahendakmemasukangambarkedalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah formal Yt!:ol
,uG- piogom akan mem*nran perlngatan not r6ryndin9'
.orrir,.,.,. iaDat dikebhui bahwa kita salah memasukan file'

nnrP terhadap standar

ffitepatan untuk tungsinYa'

Contoh : dalam Microsoft woid fungS butlet and numbering pa€tt

,nt [ *u*ouat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk

I sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
cont ifr I Microsoft word dibuat untuk aKifitas.- pengetikan

sesuail, bukanun@
inimalmungkin)'

conioh , softtruare harul memiliki ukuran file yang ringan

tidak berat saat Elqpqragll<an.
Perancangan dan

dokumentasi Yang standar.

O"i"n : Nicrosot word dibuat untuk membuat dokumen

ilndtikan, pticroson power point dibuat untuk membuat

b fnoil karena bilangan tidak bisa dibagi

Peringatan saat terjadi

["*Un"n @rroll dalam sftwaresaat dijalankan'. -L-- ---L:,^
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

p"nggunu melakukan perinta!'r membagi^bilangan dengan angka

word hanva memerluk4n-.Waflq :!e!AD

Perintah dengan cepat'

C";i"h : saat melakukan perinan penyimpanan dokumen dalam

n Yang dibuat oleh

pengguna.
Lo"i,in : Microsoft word selalu memberikan peringatan .untuk
i""yrp.^ Joiutn"n kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan

Komponen*omponenffiharus mrliniliki fung$ yang

rninOiti (tidak terlal u terganh"rng pada kompon"n, 9l)' -. -, -, -. .,-^ ^6;ton ', dalam Miciosoft 
-word apabila kita melakukan

p"n 
"t 

tu" dokumen (prinQ ry.ka kita masih dapat tetap

Sofiwa rc harus muoan oqalanrcllr'

C"nton,Microsoftwordmerupakanprogramyang.mudah
;ij;t.JnLn, tio"i diperlukan pelaunan khusus untuk dapat

menjalankannla.



IIo lhralc,ter ffifunrc SP P il TP STP
11 fuftware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memben?'an pstuord
oada dokumen vano kita anqgap pentiru atau rahasia.

t/
t2 Software harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

,/

13 Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnva vaitu unfuk membuat dokumen oenqetikan.

,/

L4 Sofrware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Misosoft word terdapat manual penggunaan.

,/

vogval<afta9.. Septem ber 20 12

Nama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan:
Peringkat ke.1
Peringkat ke-2
Perlngkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penffng
Netral
Tidak PenUng
Sangat Tidak penting

Contoh:
No Karakter

gllwarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 Karaher 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

..H,. S"pt *ber 2012

.,tr.,rr..vk Jr{ g?.!-i.

. .v.fi..y.h .,

tald.ldd / perempuan (coret yang tidak perlu)
. 2 y.n.1:l?....tL. A.Q Y Aw A N

, . .:ii;-.-.i* - - -.-. . 
"""" (*disi jika pekeriaan nrahasisvra)

BAGIAN 1

uRurKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringkat/rangkingdi bawah ini. Dari har yang *"'nu.iinoa merupakan karakter sfiwareyang paring

ffijlf ;#rda karaktel onwarevang sangat tidak penung lans harus dimiriki oreh

lGralcter &frware
Fungsi rrnr uO;
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
ryryru9li_eka!_Oembuat ata u pertu mem buit ta ner.t"l
Py:j"!, dapat berjatan dengan no*Jrtu"np. kendata.Contoh : dalam pticrosoft -WorO 

fetf<a pengguna hendak
il:3_:[ tll!11 ribu hataman, r.emuoin saat prosram dibuka,tr:**?-*rjaran densan normal on* "JJ'|#lf$[ili,#
Software n.rur O"

1e-9y9| 
perintah yang dimjsuhn p"igsrilI-

Contoh : dalam ulcroryn ;;r4 ;1i'!"nggrn" menyimpan

3:,};I"" 
yans terdiri dari ribuan 

-r,iLr[rn, 
maka prosesnya

fuftware n.rt
tidak berwenang.
Contoh ; dalam Microsot Word, saya dapat memb uat password(kata sandi) pada dok
sehinooa h:nra ^,|T""n falg saya anggap rahasia/penting,

ffJl::?L."3^* pihak G,id;;s-"";J:'"rlilX,*Xlili
fufturare

{iOahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsilft Word dengan adanya simbol_simbol

SToT#lss-una,pahal fq-pirrr, ip".ti simbot disketyang bufrti rtmpanl,_r]TOol huruf'-iJ- (udedine) untukmenggarisbawahi dan lain sehaoainve

\\



BAGIAT{ 2

PetunJuk Pengislan!
pada bagian ini anda cukup membcrikan tanda centang ( r' ) mda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan:Sangatpenting(SP),Penting(P)'Netral(N)'lldakPentinS(TP)'Sangat

Tidak Penting (STP).

lGralcter *fiw44
rhadaP standar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kib hendak memazukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yarg kita masukan adatah format video'

,ilG- pr"gtm axan m6m6tkan perlngatan not resrynding'

.or,ir..,^ iaDat diketahui bahwa kita salah memasukan file'

ffi ketepatan untuk tungsinya.

Contoh : dalam Microsoft woiO n'rngS buttet and numbering pa*t

;ffi"##;;i;;ft;|. bullet din penomeran' bukan untuk

sesuai dengan kebutuhan

awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas.. pengetikan

minimal mungkin)'

A;i;h 
-t 

software harui memiliki ukuran file yang ringan

ik Perancangan dan

dokumentasi Yang standar.

Conion : Nicrobt word dibuat untuk membuat dokumen

ilng"Ufun, Microsoft power point dibuat untuk membuat

b fr6if karena bilangan tidak bisa dibagi 0

tan saat terjadi

i"taun"n Gnol) dalam sftwaresaat dijalanka 
^^^L;,-

Contoh : ialam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

p"nggrnu melakukan perinbl membagi bitangan dengan angka

ffin perintah dengan cepat.

Orion : saat melakukan perintan penyimpanan lokurnel{1tam
word hanva memerlukaqry{lglelqg1

han Yang dibuat oleh

pengguna.
6ni,in : Microsoft word selalu memberikan peringatan .untuk
il'""v,t pr^ Joiu*"n kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan

@harus mtr{riliki fung$ yang

,iniiri itioak terlal u tergantung pada kompon"n, 9I)' - ^,^,.. .,,^ -
c""i;h ', d"tu* miciosoft 

-woro apabila kita melakukan

p""*t f,r" Jokumen lprint)...qra,!! lJa masih dapat tetap

ioflwa re harus muoan oqalanlet t'

ionion' , Microsoft word merupakan program yang. mudah

;ij;l-JnLn, tioar diperlukan petaunan khusus untuk dapat

menjalankannla.



ITo t(aralcE ffiuarc SP P N TP STP
11 fufrware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenl<an psttrotd
oada dokumen yanq kita angqap penting abu rahasia.

t2 Sofiware harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

v

13 Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

awalnva vaitu untuk membuat dokumen oenqetikan'
L4 fuftware harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual perggunaan.

Yogpkarta, ?-9 s"pt"*b" r 2012



.19... sept"mber 2012Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan:
Peringkat ke.1
Peringkat ke-2
Perhgkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak PenUng
Sangat Tidak penUng

Contoh:
No l(arakter

stlwarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

Iaki-laki/ Beremptan (coret yang tidak perlu)

bun'rh ur'\t\

BAGIAN 1

URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringkat/rangkingdi bawah ini. Dari har yang *nurut inoa merupakan karakter sfrware yang parirg

Hjlf ;#rda karaKer sfrwarevans sangat tidak pentins lans harus iiriir.i oiuf,

lG kter &ftwarc
Fungsi yang ada,
dipedukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
FPguna aqn membuat rlu membuat tabel.*1,
lii:j"*, dapat berjatan dengan *rrJr t"'np" kendata.c.ontoh : datam Mioosoft -woro 

i"ut<a 'rt;ilH 
hendak

il:l?::[ pgf:" ribu hataman, remuaiin saat prosram dibuka,X, 
:*r^ ^Yrja 

ta n de nsa n norma I o r* 
"# 

""#7f iiH'ffi
**r O"*

=g?l 
perintah yang dimjsuku. pu.ggrnil-

Contoh : datam Microryft. *i^i- ;il !"nggun. menyimpan

3:*I"" yans terdiri dari ribuan 
-h;il;;, 

maka prosesnya

fuftware n.*r Oi
tidak berwenang.
Contoh : dalarn Microsot Word, saya dapat memb uat password(kata sandi) pada dokqehinna: hr^._ ^:|T,"n 

yang saya anggap rahasia/penting,

fgg?L"^f"r" pihak'G,id;;;s-'"fi;'''rl#*,illli
fuftwarc n.
dipahami fung$-fungsinp.
Contoh : dalam mlcroson Word dengan adanya simbol_simbol

SjbT:;5nss_una _paham resunain;;, se** simbot disketfis ryT,ti simnan. simboi dili-U" (u*edine) untukmenggarisbawahi dan lain sebaoainva



BAGIAN 2

PetunJuk Pengisian!
pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) paoa kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P)' Netrat (N)' ndak PentinS (TP)' Sangat

ndak PentinS (SfP).

Grakter fifrwarc
nnYa terhadap standar

yang diwajibkan.
Cpntoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalllio:1*^Y9:?
,urr- pi"grum axan mdm#rrran perlngaan not repnding'
."iinoJ, d"aoat diketahui

ffipatan untuktungsinya.

C-ontoh : dalam Microsoft woid fungS butlet and numbering g*r
untuf m"rOuat daftar bullet dan penomeran' bukan untuk

i dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk. aKifitas., pengetikan

bukan untuk membuat gambar (Udak sesuai
inimalmungkin)'

A;i; : soflvvare harui memiliki ukuran fite yang ringan

Perancangan dan

dokumentasi Yang standar.

6n6h r Nicrobn woro dibuat untuk membuat dokumen

ilnglUk n, Microsoft power point dibuat untuk membuat

Peringatan saat terjadi

["t nnrn Grroll dalam sflware saat dijalankan'. -L-- ---Lx-
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

p""gg*u melakukan p"tinF!.. mepag1Ujl1gan dengan angka

oi;il karena bilangan tidak bisa dibagi 0

i rintah dengan cepat'

Cr;i"h : saat melakukan 
"perinan penyimpanan dokunren dalam

Yang dibuat oleh

pengguna.
6ni,in : Microsoft word selalu memberikan peringatan .ultuk
il!"'v*pu" Joiur"n kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun iernyata pengguna belum menyimpan

Komponerkomponen-ffire-narus me'miliki . lunosi 
yang

,i nOiti (tidak terlalu terganhrng pada komporr"n. lll)' 
- -,-, -. .,-^ -c;i;h ', outu* uicioson 

-word apabila kita melakukan

p""i"t ft, dokumen (OrinQ...qr1ka kiJa masih dapat tetap

9oflwa rc harus mudan oualanKan'

Conio-n 
-t 

Microsoft word merupakan program Vap. mydal

fi;."b;, uoar diperlukan penurran khusus untuk dapat

menjalankannYa.



IIo Karal<ter ffiwarc SP P il TP STP
11 fufrware harus dapat menjaga keamanan dari alaes-alses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membei?,an pss,vord
oada dokumen vano kita anooao oentino atau rahasia.

12 Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menqubah wama huruf.

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softiruare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnva vaitu unfuk membuat dokumen pengetikan'

V

L4 fufiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progmm.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual perugunaan.

v

Nama Lengkap



Tanggat

Nama

Umur

lenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peflngkat ke.3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.S

3O. Septe*ber 2012

BAGIAN 1

uRur*o* peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, daram kobk peringkat/rangkingdi bawah ini. Dari har yang rn"nuruiinoa merupakan karaKer sfiwareyang paring

HiJf ;#rda kara*el sftwarer-ng *ng.d tidak pentinf lrans harus dimirikr oreh

Sangat penUng
Penffng
Netral
Tidak PenUng
Sangat Tidak penUng

Contoh:
No Karakter

sltwarc
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karaker 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

- 

lhral*ergnw*
rung$ yang ada dalam sebuah @dipedukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena@eerrumeruuitt o"t.*u. r,
P::_*T, dapat berjatan Oengan norrJl t"'np. kendata.Contoh : dalam pticrosoft -WorO 

tefika pengguna hendak
il:l?:::| 

p,lll?l ribu hala man, remuoa,i saat prosram dibuka,::::*f- 
Prj.a 

tan densan normat or* .#-"#Ii#ilii};
Software n.*r O

=1y:,! 

perintah yang dimisuk"n p"ngsrnil"
Contoh : datam Mi..:sgft-;;il; ffi;nsguna menyimpan

ll};I"" yans terdiri dari ribuan 
-h;L;;n, 

maka prosesnya

Sofrware narus
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microso.I Word, saya dapat mefnb uat password(kata sandi) pada dok
sehinooa h:nra ^,1T,:, 

Yjl! saVa anggdir rahasia/penting,

ffg:r.?L""fr* pihak be,i,"rr;s- fi;'''rffi*Xli3i
fuftware harus

liOahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : datam tqilroson Word dengan adanya simbol_simbol

I?ToflSlss^una _paham 
keguri;n-n;, L** simbot disket

L.lg ryTrti simpanl,_ silboT nurur'-i1- (undertine) untukmenggarisbawahi dan lain sebaoainve

, trlg l[HJp_t



BAGIAN 2

PetunJuk Pengislanl
pada bagian ini anda cukup membcrikan tanda €ntang ( y' ) paaa kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P)' Neffal (N)' ndak PentinS (TP)' Sangat

Idak Penting (SrP).

lGrakter g@rc-

yang diwajibkan.
C-ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adatah format video'

,.rr- piogram akan mem#rtun nefpatal-l'.^:Y'di'g'

terhadaP standar

bahwa kita satah-rngrn€glG!-llg

stffi harus memiliki ketepatan untuk tungsinya'

Contoh : dalam t'licrosoft woid fungS buttet and numfuring cr,9,tr

,ntu[ *"*Uuat daftar bullet din penorneran, bukan untuk

sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
co^i.in I Microsoft word dibuat untuk. aKifitas.. pengetikan

sezuai), bukan untuk membuat gambar (Udak sqsyal
seminimal mungkin)'

c";id : software harui memiliki ukuran file yang ringan

knik Perancangan dan

dokumentasi Yang standar.

O"i"n : Nicrosot worO dibuat untuk membuat dokumen

tndtikun, Nicrosort power point dibuat untuk membuat

gatan saat terjadi

fu*Un"n Grrof) dalam sflware saat dijalankan'. . ---L:,-
Contofr : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

Gnggunu melakukan pitinal. membagi bilangan dengan angka

b fr6Tf karena bilanqan tidak bisa dibagi 0

Iffikan perintah dengan cepat.

Conion : saat melakukan 
-perintah 

penlmpanan dokumen. dalam

*otO n.nvu meme

pengguna.
6ni,Jn : Microsoft word selalu memberikan peringatan .untuk
il'uffip." Joiur"n kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan

lahan Yang dibuat oleh

m harus mdmitiki fung$ yang
Komponen'komPonen
,uniiri tiiOuk tedalu tergantung pada komponen lain)'

conion 
', dalam Miciosoft 

-word apabila kita melakukan

o"n 
"t 

fun dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
'-ot.lzr rlzrnnva samhil meno- dit dOkUmen.

ffi re narus mudah dijalankan'Softwa re narus muoan oualallKdr r'

ionion'-, Microsoft word merupakan program yang. mudah

il;."Ln, uoar diperlukan pelaunan khusus untuk dapat

menjalankannYa.



to KarakE fu'Iwarc SP P t{ TP STP
11 fufrware harus dapat menjaga keamanan dari alaes-alses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan psword
oada dokumen vano kita anqoao pentino atau rahasia.

V
t2 Sofrware harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

,/

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

awalnva vaitu untuk membuat dokumen penqetikan.
/

t4 Sofrware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual perEgunaan.

,f
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Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringlot ke2
Peringkat ke3
Perirgkat ke-4
Poingkat ke-S

Sarynt penUqg
Pentng
il€tral
Tidak Pentqg
SangatTidak EnUng
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BAGIAII l
PeEnJuk penglslanl
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yarq rnenurut Anda merupakan karakter sftware )arE pa$ng
penting sampai pada kankter $/fu€ircyang sangat tidak penting png harus dimiliki oletr
sebtnh sfitmre.

Contolr:
No lGrakter

*lhrua
peringkat/
tznkfum

1 Karalder I 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

.,rbl - '.,.:il':i;l;:ri+
...:'. :.. - :' |:a:t: :,;.a;:i:+ W:rhi*lin

1 Rrngsi )arg ada dalam sehrah ffiwarclarus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Conbh : Mioosoft Word harus mampu nrembuat tabel, karena
peq,guna akan membmt atau perlu nremhnt tabel.

I
l

2 fufumre saat gunakan dalam kondisi )arg pada{beban berat
harus tetap dapat @alan dengan normal tanpa kerdala.
Conbh : dalam Mioosoft Word ketilc peryEuna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap berBlan dengan normal tanpa ada anu (ryfr mt
twrtindt.

3 hfrwarc harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Conbh : dalam Mioosoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )rarg Erdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya
aeoaL

a)
/-

4 ffirmrc harus dapat mercgah akses oleh pifnk-pihak rcng
tidak berwenang.
Contoh-: dalam Mioosoft Word, saya dapat"membwt paM
(lota sandi) pada dokumen )rang sa),a anggap raha$a/penUng,
sehingga hanla ptfnk berwenang saja 1liarq dapat
merEaksesnra.

T
5 fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tun9$-tungsinya.
Conbh : dalam Mioosoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarp berarti simpan, simbd huruf U @n&rllrcl untuk
rnenqqarisbawahi dan lain sebaoainva.



//' 1

BAGIAII2

PeUnJuk penglslanl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang pallng sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUrp (SP). Penting (P), Nefd (Il), TKlak Penting CTP), Sangat

Tidak PenUrg (SrP).

ttlr .sP P il tP, S?P
1 ffivare harus mudah diperiksa keseuaianqa terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat lota hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Wod, tenlata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan nrernberikan peringatan rnt rrytdling,
sehirnqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan ffle.

v
2 fufiwarc lvrus memiliki ketepatan untuk fungslnp.

Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbnhgp*t
unfuk membmt daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
mernasJlon oambar.

3 ffitnrc memilik fung$-fungsi )ang secrai derpan kebr.rtuhan
awalpng diminta.
Conbh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas per€etikan
(sesJai), htkan untuk membuat oambar (tidak sesuail.

4 ffirrarclans dihrat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softurare harus memiliki ukuran file )ang ringan
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffivarc hans dibuat mengECU pada Eknik perarrcangan dan
dolarmentasi yang *andar.
Contoh : Microsft word dibtnt untuk membuat dokumen
pergetikan, Mimsoft power point dibmt untr.lk membtnt
oresentasi.

/

5 fufitnrc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (sru) Mlam sflwarc saat diBlankan.
Conbh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pergguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

7 s,flwarchans dapat rnenjalanlon perinbh dengan epaL
Contoh : saat melakukan perintah perryimpanan dokunren dalam
Mioosoft uord hanrra menprlukan waldu dalam hitunoan detik

I ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsorft word selalu memberikan perirgabn untuk
menyimpan dokumen kepada penggum, ketika pengguna keluar
dari program, namuh ternrpta pengguna. belum nrcnyimpan
dokunten.

9 Kompornn-lomponen sfluare hans memiliki furg$ )ang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita mehkukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulenrnB sambil nerw- dit dokrmen.

/

10 bfitn re lums mudah diialanlon.
Conbh : Mlcroffi word merupakan program yang mudah
diBlankan, Udak dlperlulon pehUhan khusrs unh.rk dapat
menBlanlonnya. \/



ffiuarc harus dapat merftga leamanan Aari aksesakses-farg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft word kita dapat membent<an pswtd
oada dolcmen \rano kita anooao nentlm atarr rahaeia
fultwarc harus mudah dipahami sehlngga mrrOah
menggunakannp.
Contoh : Mlcroooft word memilikt fungsFfungsi yang mr.dah
dipahami, sehingga mr.rdah rnenggunakannya, seperii furgsi

Fung$-fungsi prp dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Mlcrosoft word telah dibrnt sesui dengan petanangan
awalnya taifu unhrk membuat dokumen oemetikan-
ffitnrc harus dapat memberihn @rnjuk hpada pengguna
baru agar dapat meqgunakan prolrrm.

Yogyakarta, A9 SeptemUer ZOrZ
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Nama
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Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peilrgkat k+l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke.S

Sangat penUng
Penting
N€ilraT
Tldak PenUng
Sangat Tidak knting
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BAGIAT{ 1
Petunluk penglsian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfiware yang paling
penting sampai pada karakter mftwareyarg sangat tidak penting yang harus dlmiliki oleh
sebuah sftware.

Contoh:
Irlo Karalfter

sfiwate
peringkat/
nnklna

1 l(arakter I 5
2 lGraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 C
5 Karakter 5 4

llo I(ar*ftr: tPertt*lWfrn$frfiir';
1 Fung$ yang ada dalam sebuah sfiwarelarus ssuai derpan apa

diperlukan pergguna.
Contoh : Micncsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan rnembuat abu oerlu membuat tabel.

C,

2 fuflimre saat gunalon dalam kondisi yarg pada(beban berat
harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
6ntoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan derqan normal tanpa ada eror (sr;pel.fr rut
rmndino\.

7
3 fufiware harus dapat berjalan dengan aepat dalam memprcses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
&ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prcsesnp
cenat.

L

4 fufuyarc harus dapat merregah akses oleh pihak-fihak yarg
tidak benarenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, sap dapat membuat p*wrd
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUrg,
sehingga hanya prhak berwenang saja yarg dapat
menoaksesnva.

5 fufiware lnrus mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami fungsi-tungsinp.
C.ontoh : dalam Microsofr Word dengan adanya $mbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sp€ff simbot disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @rdedire) untuk
rnenooarisbawahi dan lain sebaoaima.



BAGIAiI2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda orkup memDerikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netal (N), Tidak Penting CTP), Sangat

Tidak Penting (SiTP).

I{o l@rdkf* Mttwrc sr P ,:Il''' TP srP
I ffiuare harus mr.dah dipertksa kesesuaiannp terhadap standar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kiE hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct repndirE,
sehinooa daoat dikehhui bahwa kita salah memasukan ftle.

V

2 fufrware Farus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Cnntoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuringp*r
untuk nrembuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

L/

3 fufiware memiliki fungsi-furg$ png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk akifitas pengetikan
(sesail. bukan untuk membu,at oambar (tidak sesuai).

\./

4 ffiwarcharus dibut dengan padat (dibuat sem{nimal mungkin).
Contoh : softrnnre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooera$kan.

V

5 fufrvvare harus dibuat mengacu pada teknik perancargan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibtnt untuk membuat dokunen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nrecpntaci-

t/

6 fufltmre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesafahan (enoD dalam sfiwaresaat dijalankan.
Gontoh : dalam Microsoft exel alcn ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 fnol).

V

7 fufiwarehans dapat menjalankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoftword hanva memerlukan waltu dalam hihrnoan detik

I ffiwarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
C"ontoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari prcgnm, namuh ternyata pengguna belum nenyimpan
dokumen.

9 Kompuren-komponen sfuyare hans memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kih melakukan
perrcetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakr rkannna samhil rltr*r,- *lif r*'skr rmen-

\-/

10 Softva re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microooft word merupakan program yang mudah
difilankan, tidak diperlukan pelatihan khusrs untuk dapat
menjalankann;a.



ffitnte harus dapat menjaga kearnanan dari akse+akses yarg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memben)<an pstwrd

ffiimrc harus mudah dipahami sehlrpga mudah
menggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mrdah
dipahami, sehirqga mudah muggunakannya, seperti furgsi

Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft wod telah dibmt sestni dengan perananngan

fufrware harus dapat memberikan petunJuk kepada porgguna
baru agar dapat merggunalon program.
Conbh : dalam Micnosofr word terdaoat manual

Yoglakarta, 33. September 20tZ

( tCTl olorwapl
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Nama
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Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat ke-1 : Sangat pen$ng
Peringkat ke-2 : Penffng
Perirgkat ke3 : t{eilral
Peringkat ke.4 : Tidak PenUng
Peringkat ke-S : SangatTidak Penting

, ....?.....oktober 2o1z
. Nurharanah

fo th
: lali-lald / perempuan (ooret yang tidak perlu)

, ...1:!.qh*:v..e.............. ...

r....!).{.+;!.qP.S.fs (xdis iika pekeriaan rnah*isvra)

: ....U.1Y.Y.......

Contohl
!lo Karakter

ffivarc
peringlot/
renklna

1 KaraKer I 5
2 Karakter 2 2
3 Karalder 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

BAGIATII l
Petuniuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam koak WnnglaflnngkirE
di bawah ini. Dari hal yang nrcnurut Anda merupakan karakter sfiware yarg pating
penting sampai pada karakter nfuuareyang sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

ilo l(araher ffitran Peiftiofatl,rt*it*i
1 Furg$ yang ada dalam sebtmh ffitmrctrlrus sesuaidengan apa

yang dipglukan per€guna.
&ntoh : Mioosoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denoouna alon membuat atau oerlu membuat bbel.

q

2 &fuvarc saat digunalon dalam kondi$ yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word kefika pengguna hendak
nnngetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tebp berjalan dengnn normal tanpa ada uror (qerti rut
tffiilindt-

4
3 hfuvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memposes

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsorft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnla
ceDat.

L

4 fufrvvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat m€mb.Et M
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yarg dapat
menoaksesnrra.

3

5 fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami turgsi-fungsinya.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adanp simbol-simbol
membuat pergguna paham kegunaannya, seped simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nedirc) untuk
rnenqqarisbawahi dan lain sebaqaima.

&



BAGI.A}I2

Petunjuk pemgisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberilon tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterargan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak PenUng (TP), Sanqat

Tidak PenUng (SrP).

ikii ,r',lfral*HliSbtlrllr/gr sP- 3 ,t: tP', r:STP

1 ffiwarc harus rnudah diperils kcesuaiannya terhadap stardar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan memberilcn peringatan rot rapondirg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah memasukan file.

2 fuflware fr,rus memiliki ketepahn untuk fu ng$np.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numhringp*
unfuk rnembuat daftar bullet dan penornercn, bulon untuk
memasukan oambar.

3 fufrware memiliki fung$-fungsi yang ssuai dengan kebutuhan
awallang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Softwarclans dibuat dengan padat (dibunt seminimal mungkin).
Contoh : sfrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufuwre harus dibuat mengaor pada teknik perarrcangan dan
dokmenta$ yang stardar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presenhsi.

6 fuflware harus dapt memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erruD dalam sfiuaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan argka
0 (rpD karena bilanqan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwatehans dapat menjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Misrosoft word hanya memerlukan waktr.r dalam hihrnoan detik

8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unhrk
menyimpan dokumen kepada penggum, ketika pengguna keluar
dari program, namun tonyata perqguna belum menyimpan
dokrnen.

9 Komporen-komponen sftware harus memiliki fung$ )ang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada lomporren lain).
6ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakrkan
pencetalen dokumen (prinQ maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil ncw- dit &kumen.

10 fufiwa rc harus mudah dijalankan.
Gontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalanhn, tidak diperlukan pelatihan khusrs untuk dapat
menialankannla.



ffivrarc hans dapat menjaga lcarnanan dari dmalse farq
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kib dapat memberi)<an Fsuord

kita anooao oentino abu rahasia.
fufiuare harus mudah dipahami sehingga murdah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft wod memiliki fungsi-fungsi yarg mudah
diphami, sehirgga mudah rnerqgunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebtnh softunre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
&ntoh : Microsoft word telah dih.ratsesuai dengan pemncangan

fuftwarc harus dapat memberlkan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat merqgunakan prognm.
Confro,h : dalam Microsoft word brdamt manual

Yogpkarta, ....4. o*noU" r 20LZ

* M*n,
ttlama Lenglop



Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke,l
Peringlot ke-2
Peringkat ke-3
Poingkat ke-4
Peringkat ke,S

Sangat pentng
PenUng
lleilral
Tidak Perfing
SangatTidak Penting
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la*Flaki / perempuan (coret lang Udak perlu)

U)'ttasda*,a.

BAGIAI{ T
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-?" ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak Wringkaflnngking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Arda menrpakan karaKer sfiware yaru paling
penting sampai pada karaKer sofirmreyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah gftvvare.

Conioh:
l{o l(arakter

*finnrc
peringlot/
ranklno

1 lGrakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaralCer 3 I
4 Karalder 4 3
5 Karakter 5 4

.llo Pffi.lntiffiitti
1 Fungsi png ada dalam sebuah sfumrelarus sstnidengan apa

yang diperlukan pengguna.
Conbh : Microsoft Word harus mampu membmt tabel, karena
Denqquna akan membuat ahu perlu rnembuat tabel.

2

2 tufuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala. r
Contoh : dalam Mioosoft Wold ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befialan dengan normal tanpa ada error (xlprfr not
resxvrtindt-

4

3 fuftware harus dapat berFlan dengan cepat dalam memprcses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
eDat-

Z

4 fifutnre harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, sala dapat mdmbuat psurffd
(kata sandi) pada dokumen )rang sa)ra anggap rahasialpenting,
sehingga hanp pihak berwenang saia 1rarq dapat
menoaksesnva.

6

5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @r@rlirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaqainva.

t



BAGIAII 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P), Netral (I{), T1dak Penting (TP), Sanqat

Tidak Penting (SrP).

il6, .,* *#t,&{, tE' ,38 P ':,.H., ',TP sf,'F
1 ffiiwre harus mudah diperilca kesraian$n terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambai ke dalam
Micromft Word, ternyata yang kib masukan adalah format Mdeo,
maka program akan memberikan peringatan rnt rapondirryl
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiwarc harus memiliki ketepahn untuk fu ng$np.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuring g*i
untuk membuat dafur bullet dan penomemn, bulon untuk
memasukan oambar.

3 fuftware memiliki fungsi-fungsi png se*ai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
&ntoh : Mioosoft word dibuat untuk aKlfitas pengetikan
(sezuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 ffiwarehaos dibuat dengan padat (dibwt seminimal mungkin).
Contoh : sfrimre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fultt/y;arc harus dibuat mengao pada teknik perarrcargan dan
dokurnenta$ }ang $andar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fuflwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (ffioD dalam sflimrc saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el alon ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan anglo
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fufiwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Conbh : saat melakukan perintah penyfmpanan dokunen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fuflware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun fernyata pengguna belum menyimpan
dokumen-

9 Komponen-komponen sfluare harus memiliki fungsi yary
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Gontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrc sambil neno-edrf dokumen.

10 .$ftaare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program lang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalanlonnya.



harus dapat menjaga kearnanan dari akseralses yarp
tidak diperkenankan
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an psM
fuftvnre harus mrdah dipahami sehiqgga murdah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word rnemiliki fuqgsi-fur4pi yarc mudah
dipahami, sehingga mudah merqgunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sehnh softnare hans mudah dilacak
kekefutuhan awalnya.
Contoh : Micromft word telah dibuatsesuai dergan peftmcilngan

ffiurare harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat nremgunakan program.
Conbh : dalam Microsoft urord terdaoat rnanual

Nama Lenglop
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
PerirUlot ke,l
Peringkat ke.2
Peringkat ke.3
Perirgkat ke-4
Perirgkat ke.S

Sangat penting
Penting
Nefiral
Tidak Penffng

: SangatTidak FenUng

..9.1... oktober
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2012

laki-laki / peremptnn (coret yang tidak perlu)
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BAGIATT l
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngkeflnngkitg
di bawah ini. Dari hal yang nenurut Anda merupalon karaKer *frware yarg paling
penting sampai pada karakter nfuuareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sftvmrc.

Contoh:
t{o l(arakEr

*llwarc
peringkat/
ranklno

1 lGrakter I 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGralder 4 3
5 lGrakter 5 4

Ilo ',1(itd&ir,.#fh ra,, ii */,ill'r i
1 Furq$ yang ada dalam sebmh ffiurarelnirus sesuiai dengan apa

yang diperlukan pergguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat hbel, karena
oerxnuna akan rnembmt abu oerlu nnmbuat tabel.

1

2 fifruare saat digunakan dalam kondisi )iang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Misosoft Word ketilG pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berlalan dengan nsmal tanpa ada aror (xperli rnt
rsondirdt,

tl

3 ,fufuvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perinhh yang dimasukan pengguna.
&ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren )rang tedirl dari ribuan halaman, maka prosesnla
ce-nat-

L

4 fuftvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak prg
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat rnembuat psstrrud
(kata sandi) pada dokumen yang sa)ra anggap rahasialpentirg,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat
menoaksesnva.

5

5 fifiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dlpahami fu ngsi-fungsinya.
@ntoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yary berarti simpan, simbol huruf U @tfurline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainra.

I



BAGIAH 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda cGntang (,/ ) We kobm yang

tersedia yang paling sesuai dergan pendapat anda.

Keterargan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

:'116', "*Ara/ltliy,.fu8', # P il tr ,SfP
1 ffiuare harus mrdah diperilca kesmniannya hrhadap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not rryndirg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffiware hans rnemiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbringp*
untuk rnembuat daftar bullet dan penomemn, bulon untuk
memasukan oambar.

3 fufrnare memiliki furgsi-fung$ png sestni dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesai).

4 ffiwareharus dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).
&ntoh : sfiuane harus rnemiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fultvvare harus dibuat mengaclJ pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibmt untuk membuat
nresentasi-

6 fufrvvare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (effoD dalam sfttyarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel alon ada perirgatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengnn angka
0 (rpl) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (noD.

7 Sofrvuarclnns dapat menjalankan perinbh dengan cepal
Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik

I hfunre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Conbh : Microsoft word selalu membedlon peringatan untr.rk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengrguna keluar
dari program, namun ternyata pergguna belum menyimpan
dokurnen.

9 Komporren-komponen sfiyyare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganhmg pada komponen lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita ma$h dapat tetap
melakukannra sambil meno- dit dokumen.

10 $ff rare harus mudah d'rjalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



ffiwarc harus dapat meniaga keamanan dari almalses 1ang
Udakdiperkenankan. ,

Contsh : dalam Microsoft word ldta dapat membenlan pswotd

ffivvarc hanrs mudah dipahami sehingga mudah
nenggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki furqsFfurgsi yarg mudah
dipahami, sehtngga mrdah rnerqgunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dirniliki sehnh software harus mudah dilmk
kekebutuhan awalnya.
&ntoh : Microsoft word telah dibtat sesuai dengan peftrncangan

ffiwre harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat merggunakan progam.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual

Yogpkarh, ..9.L.. OttoUe r 2Al2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Perirgkat ke3
Peringkat ke-4
Perirqkat ke.S

Sangat penting
Penting
N€lral
Tidak PenUng
SangatTidak Penting
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BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2n ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak Wrtngka{angking
di bawah ini. Dari hal yang nrcnurut Anda merupakan karakter sfiware )rang paling
penUng sampai pada karaKer afuuareyarg sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Gontoh:
No Karakter

d'lvarc
peringkatl
tankino

1 KaraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 t
4 Karakter 4 3
5 lGraKer 5 4

'lSoi.,
* aw*e'i, Pg]tiidffi.tr**hti

1 furgi yang ada dalam sebtnh frtwrelrrus sesuai dengan apa
yaqg dipedukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat bbel.

4G
2 filtvvarc saat digunalon dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan derpan normal bnpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word', ketika pengguna hendak
rnengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srprrlrn rct
rwrdino\.

v
3 fuftware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )rang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnp
eDat.

E
4 fufiwarc harus dapat menqah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat pasnd
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap raha$a/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

4
5 bftyvare harus mudah dipelaiari, dioperasikan dan mudah

dipahami turqsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya dmbol-$mbol
membuat peryrguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U Un&dine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoaimra.

&



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Pentinq (P), Netml (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

ilri KarakE ffiirarc sp' rp r .TP-' ':STPI
1 fufutarc harus mudah diperilffi kesesraiannya Erhadap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberi*an peringatan mt rapnding,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

I
2 fufiwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.

Contoh : dalam Microsoft word furEsi bullet and numfuringp*
untuk rnembuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

/

3 futuwre memiliki tung$-fungsi png seuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan unfuk membuat oambar (tidak sesuai).

/

4 tufrwarcFnns dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh z sfiware harus memiliki uloran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiuare harus dibuat ,nengaa, pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi yang stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membtmt
oresentasi-

J
6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi

kesalahan (enof1 dalam sfiynre saat dija lanlon.
Gontoh : dalam Microsoft qel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwareharus dapat menjalankan perintah dergan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penfimpanan dokurnen dalam
Microsoft word hanw memerlukan waKu dalam hitunoan detik J

I Soflware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirgatan untuk
menyimpan dokumen kepada penggunn, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata per{Euna belurn menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komporen sfrvyare hans memiliki fungsi yang
mardiri (tidak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnrra sambil rneno- dit dokumen.

J

10 ,$/tuare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
dijalanlon, Udak diperlukan pelatihan khu$s untuk dapat
menjalankannla.

/



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari aleakses lrarg
tirdak diperkenankan.
&ntoh : dalam Miqosoft word kita dapat memberilcan pM
fufuwre harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conbh : Microsoft word memiliki fung$-fung$ yang mudah
dipahami, sehingga mrdah menggunakannya, seperti fungsi

furts$-fung$ yang dimiliki sehrah sofumrc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Mioosoft word telah dibuat sesmi dengan peranongan

ffiitare harus dapat rremberikan petunjuk kepada pengguna
baru 4ar dapat nenggunakan program,
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat rnanual

Yoglatorta, ..{.... ** r 2ot2



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

lurusan*

Nama instansi

Keterangan r
Peringkat ke.l : Sangat penting
Peringlct ke.2 : Penting
Peringkatke-3: iletral
Peringkat ke4 : Tidak Penting
Peringkat ke.5 : SangatTidak penting
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Gontoh:
Irlo lGrakter

*fiunrc
peringkat/
rankina

1 lGralder 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 KaraRer 4 3
5 lGrakter 5 4

BAGIATT 1
Petoinjuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-e dan ke-S, dalam kotak penngkattnngking
di bawah ini, Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sftwarc yang palirq
penting sampai pada karakter nftwarcyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

.:iltt
1 Fungsi yang ada dalam sebtnh sfryvareFarus se$rai dengan apa

yarg diperlukan peng guna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat hbel, karena
Denqquna akan rnembuat atau oerlu ncmbuat tabel.

q
2 tufiimre saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berJalan dengan normal tanpa keMala.
Contoh : dalam Microsoft Word l<etil<a pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tebp befialan dergan normal tanpa ada enor (srlpfi rnt
rsrcrdinol.

3 fuftwarc harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
eDat.

Z

4 fufivvarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat mdmbwt pstrrotd
(kata saMi) pada dokumen )rang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak benrvenang saja )€rg dapat
menoaksesnva,

s

5 *frware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adaqa simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nfurlirc) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainra.

b



BAGIA}I2

Pebnjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda ent lE ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai derqan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). PenUnq (P). NeBal (I{), Tidak penting (Tp), Sangat

Tidak Penfing (SrP).

llto, ,,:;,Kh ,. ig,, SF P H m :SfP,
I ffiware harus rnudah diperilca kesenraianrya terhdap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mitrosoft Word, terqata )6ng kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct rapnditEr,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software llarus nremiliki ketepahn untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fung$ bullet ard numbringg*s
untuk rembuat daftar bullet dan penorneran, bukan unhrk
rnemazukan oambar.

3 fuftware memiliki fungsi-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminb.
Contoh : Microsoft word dibuat untr.lk aKifitas pengetikan
(sesuaD, bukan unfuk membuat oambar (tidak sesuai).

v
4 ffivvarcharus dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh : sfiimre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa Udak berat saat dionerasikan-

5 fufiwarc harus dibuat mengao, pada teknik perancangan dan
dokumentasi yarg standar.
Contoh : Microsoft wod dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mioosoft power point dibuat untuk membuat
presenbsi.

6 fufunre harus dapat memberikan peringatan saat terjirdi
kesalahan (enoi dalam sfryvare saat diialankan.
Contoh : dalam Microsoft excel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perinhh membagi bilangan dengan argka
0 (noD lorena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwarehans dapat rnenjalanlon perinbh dengan epat.
C.ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Miclosoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

8 fufunre harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberilon peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada p€nggum, ketika pengguna kelmr
dari program, namun ternyata pengguna-b€lum menyimpan
dokrmen.

9 Komporren-komponen sfiware harus memiliki fungd yar4l
mandiri (tidak terlalu terganh.lng pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apbila kih melakukan
pencetakan dokumen (print) rnaka kita ma$h dapat tetap
melakrkannra sambil nrerr. dit dokumen.

r0 Sortaare harus mudah d'galankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus unh* dapat
menjalankannya.



ffiisre harus dapt menlaga keamanan dari ale*akses yarq
tidak diperlanankan
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memboil<an psword

fufuwrc harus mtdah dipahami sehingga mudah
men(Eunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehirqga mrdah rnenggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yarg dimiliki sehnh softrrare hans mudah dilek
lcekebutuhan aunlnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sud dengan permcangpn

ffiwrc harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat nerqgunakan progftm.
Contoh : dalam Mimsoftwod terdaoat manml

Yogpkarta, .P..}. Oktobe r 2012
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&EWrt*,
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Kdenngan:
Peringkat k+1
Peringkat ke-2
kringkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringlot ke-S

Sangat penUng
Penting
tetral
Tldak Penfing
Saryatfrdek Penfing
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BAGIAN 1
PetunJuk pengleianl
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda rnerupakan karakter sfrvvare yang paling
penting sampai pada karaKer nflwareyang sangat tidak penUrE 16ng harus dimiliki oleh
sebuah gfrvvare.

Contoh:
IIo l(arakter

slltnte
peringkatl
nnklna

I KaraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGralder 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsiyang ada fipm sebuah sftwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna:
Contoh : Microsoft Word hans mampu membuat tabel, karena

akan rnembuat atau oertu ncmbuat tabel.
ffiware saat gunakan dalam kondisi yang padavbeban berat
harus tehp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada aror (xperfi rnt

fuflware harus dapat ffialan dengan oepat dalam memproses
sebuah perinhh png dinfasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokumen yang Erdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

fiflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Co&h : dalam Mioosoft Word, saya dapat'membwt psword
(kata sandi) pada dokumen )Erq sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )rang dapat

*fiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membtnt pengguna paham kegunaannya, sepett $mbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @nd*line) untuk



BAGIAIII2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netal (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

1 fufrware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yang kita masukan adalah fonnat videq
maka prognm akan memberikan peringatan not rqnding,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memazukan file.

V

2 Sofiwarc harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuring p*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasulon qambar.

3 fifunre memiliki fung$-fungsi )Eng sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk alCiEtas pengetilon
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

V

4 fiftvareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file png ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

,/

5 fufiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi png standar.
@ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk nembuat
oresentasi.

V

6 fufrware harus dapat memhrikan peringatan saat terfidi
kesalahan (enor) dalam sft yva re saat dija la nkan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karcna bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

7 fuflwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna" belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penaetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
rnelakukannn sambil meno- dit dokumen.

t/

10 Sofitmre harus mudah dijalankan,
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.

/



ffitmre harus dapat n-=njaga keamanan dari akses-akses )arg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memben?,an pstwrd

fufiware harus mtdah dipatnmi sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fung$-fung$ yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Furgsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

ffitrare harus dapat nemberikan pehJniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.
C.ontoh : dalam Microsoft wod terdaoat rnanual

Yogqnkarta, 50. septemuer zorz

Nama Lengkap



ffi
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l : Sangat penting
Perirgkat ke-2 : Penting
Peringlot ke-3 : Ilefral
Peringkat ke-4: Tldak PenUng
Peringkat ke-S : Sangat Tldak Penting

30... September 2012

.Serr$dr.n

..!$....1*.h*n

laki-lak / Berempuan (coret yang Udak perlu)

ffi4hagrSrxzar

Contoh:
Ilo KaralGer

sfiueta
peringkat/
nnklna

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

BAGIAII T
Petunjuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupalon karakter sfrrmre yang paling
penting sampai pada karakter nftwarcyar€ sangat Udak penHng png harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Fungsi yang ada dalam sebuah sfuvareharus sesuai dengan apa
dipedukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufrware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr;prli mt

fuflware harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yarg dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat peqlguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribmn halaman, malo prosesnla

fufryvarc harus dapat menaegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Wor4 saya dapat'membuat psauord
(kata sandi) pada dokumen yaryl saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanrc prhak berwenang saja yang dapat

fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yarg berarti simpan, $mbol huruf U @Mertirc) untuk



BAGIATII2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda cntang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (I{), fidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

1 fuflware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata )€ng kita mazukan adalah format video,
maka prqram akan memberikan peringatan rnt rxputding,
sehiruqa daoat dikebhui bahwa kita salah memasulon ffle.

2 fufrwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet arfr numfuring p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufumre memiliki fungsi-furg$ png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pergetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (Udak ssuai).

4 fuftwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang rirgan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuftwarc harus dibuat mengae pada teknik perarrcangan dan
dokumenbsi lang stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftware harus dapat memberikan peringaEn saat terjadi
kesalahan (enu) dalam sfryyarc saat dijalanlGn.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fufiwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word harrya memerlukan wakh.r dalam hihrnoan detik

I fuflwarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberihn peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada petqguna, keUka pengguna keluar
dari program, namtin ternyata penggunA ..belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidakterlalu teqantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penoetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-edif dokumen.

.J

10 fufrwa re Fnrus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusr.ls untuk dapat
menjalanlonnla.

J



fufunre harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberi?,an pasword

fufiware harus. mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Crntoh : Microsoft word rnemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehlrgga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softrarare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Conbh : Microsoft word telah dibuat sesui dengan peranengan

ffiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada perpguna
baru agar dapat merggunakan prcgram.
Contoh : dalam Mioosoft word

Yogryahra, 7l?.. septemoe r 2AL2

( tor\tLdln
Nama Lengkap



ffi
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

.JJ.. September 2012

..M!.........AlH/,

..t.s.

laki-laki /@mp0an (coret )ang Udak perlu)

},lrl1$}(ta'\

/tt+qt-1 1'...,.::.;.:..rr,.'.... ..... (*disi jil<a pekerJaan mahadsrva)

LttN

BAGTAII l
Petunjuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke.5, dalam kotak peringkat/rangkirg
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda rnerupakan karakter sftyvarc )ang paling
penting sampai pada karakter nflwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware,

Keterangnn:
Peringkat ke.l : Sangat pendng
Peringkat ke'2 : Penting
Perlnglot ke.S : I{etral
Peringkat ke-4: Tidak Penting
Peringlot ke-S : SangatTidak Penting

Contolr:
llo l(arakter

fifrware
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 lGraKer 2 2
3 lGrakter 3 1
4 lGralder 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsipng ada dalam sebuah sfiimreharus sesuai dengan apa
diperlukan perqguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membtnt tabel, karcna

hflware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan rprmal tanpa keMata.
Contoh : dalam Microsoft Word l<eUl<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibule
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*prfr rct

fifrwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat peqgguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribmn halaman, malo prosesnla

fufiware harus dapat mencegah aksm oleh pihak-pihak yang
tidak benrtrenarg.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat. membwt pstaud
(lota sandi) pada dokumen lrang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang saja ),ang dapat

fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat perqguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIA]I2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda ankup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan perdapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), PenUng (P), Netral (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

1 fufrwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kita masukan adalah format videq
maka program akan memberikan peringatan not rrynditg,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memazukan file.

2 9ofiwarcharus memiliki ketepahn untuk fung$nya.
C.ontoh : dalam Microsoft word fung$ bullet and numfuringp*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffityarc memiliki furgsi'fung$ png sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat unhrk aktifitas pergetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuftwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
&ntoh : sofuvare harus memiliki ukuran file png ringan
sehinooa Udak berat saat diooerasikan.

5 fifirmre harus dibuat ttrcrgacu @a tehik perancangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Mioosoft word dibut untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenhsi.

6 fuftware harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kesalahan(error)dalamsfiimresaatdijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan arpka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareharus dapat rnenjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoftword harnn memerlukan waldu dalam hitunoan detik

I fiftuare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringabn untuk
menyimpan dokumen lepada Fetggum, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna.belum menyimpan
dolarmen.

9 Komponen-komponen sfltmre harus memiliki fungsi )ang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-adif dokumen.

10 fufiware harus mudah dijalankan.
Contoh : Mictosoft word merupakan program yang mtdah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khuzus untuk dapat
menjalankannp.



ffiinrc harus dapat menJaga keamanan dari akses.akses yang
Udak diperkenanlen.
Contoh : dalam Microsoft r'trwd kita dapat memberil<an pstwrd

bfumrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggurnkannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fuqgsi-fungg yang mudah
dipahami, sehingga mrdah rnanggunakannp, seperti fungsi

Furg$-fung$ yang dimiliki sebmh software turus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Mlcrosoft word telah dibmt sesuai dengan peranerqan

fufiuarc hans dapat nemberikan petunjuk lapada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogplorta, ...... September 2012

Nama lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Ketemngan:
Peringkat ke,l
Peringkat ke.2
Peringlot ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat keS

Sangat penting
PenUng
Ildral
Tidak Penting
SangatTldak Penffng

..3Q.. Septembr2OL2

hW
.....44.......

laki-laki/peremAran (coret 1ang tidak pedu)

..If*.hs$.,.sro#.

BAGIA]I l
PetunJuk pengislan!
URUTKAil peringkat ke-l, ke"2" ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karakter sfuyare png paling
penting sampai pada karalGer ofrvvarcyarg sangat tidak penUrq lang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
llo KaralGer

sfrtvarc
peringkat/
rankino

1 Karakter 1 5
2 lGraKer 2 2
3 KaraKer 3 t
4 K,arakter 4 3
5 lQrakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiwarc harus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membtnt atau oerlu membmt tabel.
fufumre saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan derqan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*perfr rct

ffiuare harus dapat berjalan dengan cepat dalam rnemproses
sebuah perintah yang dimasulon pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang tediri dari ribmn halaman, maka prosesnya

fufiwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tklak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja 1rang dapat

fufitmrc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannlre, seperti simbol disket
yang benrti simpan, simbol huruf U @ndeiline) untuk



BAGIA]I2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yarg

tersedia png paling sestni dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), NeUal (I{), Tidak PenUng (TP), Sangat

lidak Penting (Srr1.

1 fuftuare harus mudah diperiksa keseuaiannya terhadap standar
yang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temlata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rrynding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan ftle.

2 Soflware harus memiliki ketepahn untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bullet ard numberingp*i
untuk membtnt daftar bullet dan penomeran, bulen untuk
mernasukan qambar,

{

3 fufiimre memiliki furpsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifttas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oamhr (tidak sesuai).

,{

4 fufiwareharus dibuat dengan padat (dibmt seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dionerasikan-

T (

5 fifrimre harus dibuat mengaqJ pada tehik perancangan dan
dokumentasi yang Sndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

_t

6 fiftware harus dapat memberikan peringobn saat Erjadi
kesalahan (enu) dalam sfiwaresaat dijalankan.
&ntoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pergguna melakukan perintah membagi bilangan dengan argka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuflwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
&ntoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik '/

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen.kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

,/

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yar€
mandiri (tidak terlalu tergantung pda komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) mala kita masih dapat tetap
melakukannrra sambil rneno-ad#dokumen.

10 fuftware harus mudah dijalankan.
C.ontoh : Microsoft word merupakan program 1ang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menplankannp.



ffitnrc harus dapat rnenjaga keamanan dari aksesalses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat rnemberikn paM

fuftwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
rnenggunakannya.
Contoh : Microsoft word nremilikl fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yarg dimiliki sebuah soflvvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Conbh : Microsoft word telah dibut sesmi dengan pemn@ngan

ffiuarc harus dapat nemberikan petunjuk lapada perpguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word

Yogyalorb, 3Q. SeptemUer ZO1Z

f t{D$t AtP hMltt$*nu )
Nama Lengkap



Tarqgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringlot ke.2
Peringkat ke.3
Peringkat ke,4
Perirgkat ke-5

Sangat penUng
PenUng
ll€tral
Tldak Pentng
SangatTidak Penting

.l#. Sron *ber 2012

..fu&*r2t)
laki{aki / perempuan (coret 1ang tidak perlu)

LhraV,tatl b.

',..?:iryi : : ::l:*anrnahasiwua)

EAGIAI{ 1
Pchrniuk pengisianl
URUTI(AII peringkat kc-l- ke-2, kc-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringka{rangking
di bawah ini. Dari lnl yang menurut Anda merupakan karaKer sflware yang paling
penting sampai pada karakEr wfuvareyarE sangat Udak penting yang harus dimiliki oleh
sehrah sfiuare.

Contolr:
ilo Karakter

anfiware
peringkat/
tankitn

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGra*ter 4 3
5 lGrakter 5 4

.!.16, l(am*,ter #lmrc rFa*iifthU'rtlliffitfi,,
1 Fungsiyang ada dalam sebuah sfuwreharus sesuaidengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft \ttlord harus rnampu mernbuat tabel, lorena
Deffttluna akan rembuat atau Dedu n-smhrat bbel.

4
2 ,fuftvuarc saat gunalen dalam kondisi yang padaVbeban berat

harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap berjalan dengan nonnal tanpa ada etror (sr.prli mt
ru.snrxlino\-

I

3 fufuararc harus dapat berjalan dmgan cepat dalam mem$oses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Gontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokrrnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceoat-

3
4 ffiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

Udak berwenang.
Contoh : dalani Microsoft Word, saya dapat-.rnembuat pssutotd
(kata sandi) pada dokumen )rang sa)ra anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak benruenang saja yang dapat
menoaksesnva.

5

5 fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperaslkan dan mudah
dipaharni furgsi-fu ngsiqa.
Contdr : dalam Microsoft Word &ngnn danp simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€ffi simbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U @rderlire) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

\



BAGIAII2

Petuntuk perylslen!

Pada bagian ini anda cukup menrbcrikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netnl (t{), Tidak PenUng (TP), Sangat

lidak Penting (SrP).

il6 ,ffitbrg, SP P il fP.:: SfiP
1 fufumre harus mudah diperilca kesesuaiannp Mndap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Misosoft Word, ternyab yang kita masulcn adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rwt rapondittg,
sehinooa daDat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

(

2 fiflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bullet aN numbringp#
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasulen oambar.

U

3 fuftuare memiliki fungsl-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk alCifitas pengetikan
(se$rai), bukan untuk membmt oambar (Udak sestni).

,/

4 tuflwarehans dibuat derpan padat (dibuat seminimal mungkin).
Gontoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufuwrC harus dibuat mengacu pada teknik perancang-n dan
dokumentasi yang *andar,
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeHltan, Mlerosoft power point dibuat unaik membuat
Dresentasi.

V

6 fufrvuarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kealahan (errs) Mlam ffiuarcsaat diFhnkan
Contoh : dalam Misosoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan argka
0 (rol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

\)

7 fuftwarcharus dapat menjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunren dalam
Mioosoft word harna memerlukan waktu dalam hih.rnoan detik 'J

8 fifiwarc harus dapat mengemli kmlahan png dtbuat oteh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menylmpan dokumen kepada Bengguna, ketika pgngguna keluar
dari program, namun temyata pengguna bdum nrenyimpan
dokumen.

I Komponen-komponen sftyvarc harus memiliki fungsi )ang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Micrmoft word apabila kih melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil meno-adif dokumen.

J

t0 ffiuarc hans mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mtdah
diJalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menplankannla.

t



ffiuarc harus dapat merfaga keamanan dari alwakses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word liib dapat memberikan p*wrd

fufumrc harus mtdah dipahaml sehingga mudah
merqgunakanrqre.
C.ontoh : Microsoft word memiliki furgsi-furg$ yarp mudah
dipahami, sehingga mr.dah menggunakannya, seffi furpsi

Fungsi-fung$ yarg dimiliki sebuah softwarc harus mudah dllacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffitwrc hans dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Mioosoft wod terdaoat manul

Yoglalorta, ...... September 20t2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke-l
Perirglot ke.2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penUng
Penffng
IIe&al
Tidak Penting
SangatTidak Penting
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BAGIAN 1
Petunluk pengisian!
URUTKATI peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan loralGer sftyyarc yang paling
penting sampai pada karakter ofiwareyang sargat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Contoh:
No lGrakter

ofruarc
peringlrat/
ranklna

1 lGraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 ForaKer 5 4

Fungsipng ada dalam sebuah sofiwarc harus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

hftivare saat gunakan dalam kondisi yarg padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*prfr not

ffiware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunen )rarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fiftware harus dapat mencegah akse oleh pihak-pihak yang
tidak benrenarq.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(lota sandi) pada dokumen )arg sit)6 anggap rahasia/penUqg,
sehingga haqa pihak berwenang saja yang dapat

fufrwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @rturlirc) untuk



BAGIA]I2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup membedkan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Pentirg (STP).

*tFi
1 Software harus mudah diperlksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, temlata yang kjta masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rct rryndirE,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

J

2 fufrware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numfuring p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fufumrc memiliki fungsi-fungsi png sesmi dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesrai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

J

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file png ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

J

5 hfttmrc harus dibuat rengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi prg standar.
Contoh : Mlcrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

J

6 fufiware harus dapat memberikan peringaEn saat terjadi
kesala han (sror) dalam sfuua re saat dija lankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinbh membagi bilangan dengan angka
0 (rpl) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

J

7 fufrvuareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

J
I fufuyare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namuh temyata pgngguna belum menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komponen sfiware harus memiliki fungsi )rang
mandiri (tidak terlalu tergannrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft vrord apabila kita melakulon
pencetakan dokurnen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnva sambil meno-adrf dokumen.

J

10 Sofiwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak dipedukan pelaUhan khusns untuk dapat
menjalankannp.

J



fuftwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses.akses ).arg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mi,crosoft word kita dapat memberll<an psword

ffirnrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
@ntoh : Microsoft word memiliki fungsi-furpsi yary mudah
dipahami, sehirpga mudah mopgunakannp, seperti furgsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebmh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word Elah dibtnt sesr.ni dergan pemnengan

ffiuare harus dapat memberlkan petunJuk kepada pergguna
baru agnr dapat menggunakan pognm.
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringlot ke-2
Perlngtat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.S

Sangat penUng
Penfing
Iletral
Tidak Penting
SangatTldak PenUng
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.Z

#)BVW,
..h... s"pt rnt,.r2ot2

V.r*.!w... P.Avr
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BAGIAIII l
PetunJuk pengisian!
URUTI(AN peringkat ke-L ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringloVrangkirg
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sftwarc )Eng paling
penting sampai pada karakter ofiwareyang sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Contoh:
No KaralGer

slttvarc
peringkat/
renkfup

1 lGrakter 1 5
2 lGraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karal<ter 5 4

Fungsipng ada dalam sebuah sofiwaretarus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat tabel, karena

fiftinre saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban ber:at
harus tetap dapat berjalan dergan rprmal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word lcUka peqgguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr;perfr rct

hflware harus dapat berjalan dengan aepat dalam memproses
sebmh perintah prg dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )ang tediri dari ribtnn halaman, maka prosesrya

fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tldak benvenang.
C.ontoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen ),iang saya anggap rahasia/penting,
sehingga innla pihak beruuenang saja )rang dapat

fuflwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word &ngan adanya simbol-riimbol
membuat pergguna paham kegunaannya, sep€ffi simbol disket
yang benrti simpan, simbol huruf U @n&dine) untuk



BAGIA]I2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda orkup menrberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengnn pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUrg (P), Netral (l{), Tidak Penting CfP), Sangat

Tidak PenUng (SrP1.

1 fufrware harus mudah diperiksa kee*dannya terhadap $andar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, tempta yang kita masJlcn adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn rnt rerynditE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah mema$kan file.

d

2 fuflware harus memiliki keEpatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring p*i
untuk rnembuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fufurare memiliki fungsi-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pergetikan
(sesai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuftwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file png ringan
sehinqoa Udak berat saat dioperasikan.

5 fufunre harus dibuat mergaot pada tehik perancangan dan
dokumentasi png standar.
Contoh : Mioosoft word dibtnt untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membtnt
oresentasi.

6 fuftmrc harus dapat memberikan peringabn saat tefidi
kesalahan (errol dalam sfuvarcsaat diialankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada perirgatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilargan dengan argka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufiunreharus dapat menjalankan perintrh dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mkmsoftword harwa memerlukan wakhr dalam hihrnoan detik.

8 fufrwarc harus dapat mengenali kesalahan 1arg dibuat oteh
pengguna.
@ntoh : Microsoft uord selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun temyata pengguna" belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komporrcn sftuarc harus memiliki furqsi yang
mandiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-ed;f dokumen.

10 fufiware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khuzus untuk dapt
menjalankannp.



fufunrc harus dapat menjaga keamanan dari akseyakses )rang
tidak diperkenankan.
@ntoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an pasword

futunrc harus mudah dipahami sehirgga mudah
merqgunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fury$ yarg mrdah
dipahami, sehingga mudah merpgunakannla, seperU fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebtnh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemnarngan

ffirnre harus dapt remberilon pehrniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microso,ft word
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVmngking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupalon karaKer sftware yang paling
penting sampai pada karakter oflwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn;
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringlct ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat pentng
Penting
ile[ral
Tidak PenUng
Sangat Tidak Penting

Contoh:
ilo Karakhr

iltwarc
peringkat/
nnkina

1 Karakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofuvareharus sesuai dengan apa
diperfukan pergguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membr.rat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
fufrware saat gunakan dalam kondisi fang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilc pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprtt not

ffiware harus dapat befilan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokumen png terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

$fiware harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word saya dapal membrat pa*vord
(lota sandi) pada dokumen )rang sa)€ anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak benruenang saia )rang dapat

&fluarc harus mudah dipelajari, dioBerasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboF$mbot
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderlirc) untuk



BAGUT]I2

PetunJuk penglsian!

hda bagian ini anda cukup mcmberikan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PentirE (P), Netral (!l), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

&i ., F- :,Pi :'a= a, au

1 fuf,warc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang dawajibkan.
Contoh : saat krb hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kita masukan adalah format video,
maka program alon memberikan peringatan not tesponding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

,/

2 ffiwareFrirus memilikl ketepatan unfuk fungsinya.
Contoh : dalam Microooft word fungsi bulW aN numbringps\
unhlk rnembuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasukan oambar.

/

3 fuftwarc memiliki fungsi-fungsi yarry sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifltas peng€tikan
(sesuail. bukan unhrk membuat oambar (tidak ssuail.

4 fufuvateharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dionerasikan.

5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokurnentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat unhrk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk rnembuat
oresentasi.

v

6 fifryvarc harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kesalahan (enol) dalam fifrwarc sr.at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft el(cl akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

/

7 fufiwarcharus dapat menJalankan perlntah dengan aepat.
C,ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microeoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

/
I ffiwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

/

9 Komponen-komponen sfivvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terhlu tergantung pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokunren (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil metw- dit dokumen.

/

10 fifurarc harus mudah dijalankan.
@ntoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

J



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word klta dapat memberikan psauad

fifiwarc harus mudah dipahaml sehingga mudah
menggunakannya.
C.ontoh : Micrcsoft tvord memllikl fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah sofrwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contdl : Microooft wod telah dibuat sesuai derqan penncangan

fifi,wrc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, 4f... September 2012

Nama Lengkap



#wwb
";..:;-$pjembPJr 2oL2

bki-ffif/ perempuan (ooretrcng tidak perlu)

BAGIAIII1
PetunJuk pengislan!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sfiware )€ng palirlt,
penting sampai pada karakter *fiwareyang sangat Udak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah ffiware.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Kerterangnn r

Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

!ffiw
2e JbL

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penfing
SangatTidak Penting

Contoh:
Ilo Karakter

*ftvare
peringkat/
tznkina

1 lGralder 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fifrwarc saat gunakan dalam kondisi yarg padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan rprmal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal tanpa ada enor (xperfr mt

hfiware harus dapat berJalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pet1;guna menyimpan
dokunren yaqg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufuvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Gontoh : dalam Mioosoft Word, saya daffi membwt pasword
(lota sandi) pada dokumen )ang sala anggap rahasia/penUng,
sehingga hanla pihak berwenang saja yarg dapat

fufiwarc harus rnudah dipelajari, dioper:asikan dan mudah
dipahami tungsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Wod dengan adanya simbol-$mbol
membuat pergguna paham kegunaannya, sF€ffi simbol disket
)€ng berarti simpan, simbol huruf U Unfurline) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Fada @ian ini anda cukrrp memDeriftan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SF), Penting (P), Netral (ll), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP1.

::ffi:: :rSP: ,.: .:i:'ilI.., ,Ei. ;
I ffiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasulGn gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka prcgram akan memberikan peringahn not ruponding,
sehinooa daoat dikehhui bahwa kita salah memasukan ftle.

2 ffiuareharus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
@ntoh : dalam Mhrosoft wod fungsi bulbt ard numberingpsti
unhrk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan qambar. ^/

3 fuflwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKiflitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuail-

4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dihnt seminimal mungkin).
Contoh : softwarc harus memiliki ukuran file yang ring n
sehinqoa tldak berat saat diooerasikan.

^/
5 fuftrcre harus dibuat mengncu pada teknik percncangnn dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibut untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orcsentasi-

6 ffiware harus dapat memberikan peringatan saat terJadi
kesalahan (enof) dalam sftimrc *at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o(ael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan Udak bisa dibaqi 0 (noD.

7 fifrwarelarus dapat rnenjalanlon perintah dengan cpat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanya memerlulon waku dalam hitunoan deflk.

v
I fufiware harus dapat rnengenali kealahan yang dibuat ohh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada perylguna, letil<a pengguna keluar
dari program, namun ternyata pergguna belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sfryvarc harus memiliki fungBi yang
mandiri (tirCakterlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokurcn (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnva sambil meno-edrtdokumen.

J
t0 ffiwa rc harus mudah dijalanlan.

Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlulon pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

/



ffiwarc harus dapat menJaga keamanan dari akses-alses yang
tidak dipe*enankan.
Contoh : dalam Mioosoft wotd kita dapat memberikan pwwtd

fufiuarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahaml, sehirgga mudah rnenggunakanrrya, seperti fungsi

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microooft uord telah dibuat sesuai dengan perancangan

fufiwarc harus dapat rnemberikan petunjuk ke@a pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogyakarta, ...... September 2012

.,M
Narna Lerpkap



Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Kehrangnn:
Peringkat ke-l
Paingkat ke,2
Peringkat ke3
Perirgkat ke.4
Perirgkat ke5

,?l..september 2012

, LaL

, ,.*.L
:ff$laki / perempuan (coret yang tidak perlu)

,.Mxh.*Klvl

Conto[u
llo Karakter

sllvarc
pedngkat/
nnkina

1 KaraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGral<ter 4 3
5 lGrakter 5 4

,..!.6.W.hg. ...... (*dis irika peke*ian mah+*srva)

. l,/tN

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2- ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kstak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sflware yarq paling
penting sampai pada loralGer *fuuarcyarp sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebmh frvuare.

Sangat pendng
Penting
l{ekal
Tldak Penting
SangatTidak Pen$ng

'ib: ftu Pe.*rakCt :nit ib
1 Fungsi yang ada dalam sebuh rifiimrettarus sstni dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu mernbuat bbel, karena
DeffiEuna akan nembuat atau mlu rnembuat tabeL

Z
2 fifrware saat gunalon dalam kondi$ yang padat/beban berat

harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halarnan, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan nonnal tanpa ada enu (seprfr mt
Mlndr.

g

3 fufrware harus dapat berialan dengan epat dalam memproses
sebuah perinEh yang dimasukan pengguna.
contoh : dalam Mhrosoft word, saat pengguna menyimpan
dolaxnen yarg terdiri dari ribuan halamary maka prosesnp
eDat.

3
4 fufuvare harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yarg

Udak berwenang.
Cotf{oh : dalani Microsoft Word, saya dapat.membuat paswM
(kab saruli) pada dokumen yarg saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang saja yarq dapat
menoaksesnva.

I
5 fufiware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah

dipahami fu rgsi-fu rgsinp.
Contoh : dalam Mioosoft Word dengan adaqa sirnbol-$rnbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sped simbol disket
yar€ berafti simpan, simbol huruf U @ndedirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoaimra.



BAGIAN 2

PeftnluKpgrgtsfian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yarg

tersedia png paling suai dengan perdapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), hnting (p), Netral (t{), Tidak Penting CIP), Sangat

Tidak Fenting (SrP).

,J{tDi 6P ,F,, il IP srP-
1 fufivnre harus mrdah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kib hendak memasukan gamhr ke dalam
Mlcrosoft Word, ternyab png kih masukan adalah format video,
male program alon memberikan perirgaan twt rryndiog,
sehinooa daoat diketahui bahwa kih salah memasukan file.

V

2 fuflwarc harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
C-ontoh : dalam Microsoft word furgsl bullet id numhringp#
untuk nrembmt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
rnemazukan oambar.

V

3 hfrware memiliki fungsi-fung$ yang sesmi dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuaD, bukan untuk membuat oambar (tidak ssuai).

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal murgkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufiware harus dibuat meqgaqr pada teknik perancangan dan
dokumentasi png stardar.
Contoh : Microsffi word dio-uat untuk membuat dokurnen
pengeul€n, Mierosoft power polnt dibriat unh.lk membuat
Dresentasi-

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat tefjadi
kesalahan (errw) dalam sfrtwre saat diialanbn.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna rnelakulcn perintah membagi bilargan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufttmrcFarus dapat nenjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokuren dalam
Microsoft word harnra memerlukan waktu dalam hifunqan detik

I ffi?wre harus dapat mengenall keslahan png dlbuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menylmpan dokumen kepada pengguno, ketilo pengguna keluar
dari program, namun'ternyata pengguru lelum menyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sftiyare harus memiliki fungsi yarg
mardiri (tidak terlalu Erganhrrp pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokurnen (print) maka kt'ta ma$h dapat tetap
melakukannrra sambil menq-drtdokumen.

10 fuflwa re harus mudah dijatanlon,
Contoh : Microsoft word merupakan program 1ang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.



ffivvarc harus dapat rner{aga keamanan dari akse*alses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat mernberilcan p*+ard

fufuvarc hans mudah dipahami sehingga mudah
nenggunakannya.
Contoh : Microsoft wod rnemiliki fung$-fungsi yarq mudah
dipahami, sehir€ga mldah menggunakannya, seperti fungsi

Fung$-furg$ yang dimiliki sebtnh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Conbh : Micnosoft wod telah dibuat sesuai dergan pemncangan

ffiwrc harus dapat nnmberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogfalorta, ...... September 2At2

/"F/(
()

l,lama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kela.min

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke.l
Peringkat ke-2
Peringlct ke-3
Perlngkat ke{
Peringkat ke-S

Sangat penUng
FenUng
il€tral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

.PJ.. s"pt rnber2aL2
l(otknt

7S4h

:.lal{-laki I perempuan (coret png Udak perlu)

, ....AArnrn .....-l.s'b-

BAGIAII T
Petunjuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftvvare yang paliry
penting sampai pada lonkter nfiwarcyar€ sangat Udak penting png harus dimiliki deh
sebuah sfrvvare.

Contdr:
No KaralrEr

sfrinrc
peringkat/
nnkina

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfrwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu rnembuat tabel.
fuft,rrare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prcgram dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal bnpa ada error (*perfr not

ffiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
@ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
doklmen yarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufiwarc harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tldak benruenang.
Contott : dalam Microsoft Word, sala dapat membuat Fsstvord
(kata sandi) pada dokumen yang sa)6 anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yarg dapat

fufiware harus mudah dipelajari, dloperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dergan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarH simpan, $mbol huruf U @n&rlirc) untuk



BAGIAIT 2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom lang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netal (II), Tidak knting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

1 Soflware harus mudah diperika kesesuaiannla terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kib hendak memaslkan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rqtding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memaslkan file.

2 fufiwa re harus merniliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numfufingp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 ffiuare memiliki furgsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh ; Mioosoft word dibuat untuk akh'fftas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa Udak bent saat diooera$kan.

5 Softwarc harus dibuat mengad pada teknik perancangan dan
dokumentasi )rarg standar.
C.ontoh : Mlcrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
perEetikan, Microsoft power point dibuat untuk rnembuat
oresentasi.

6 fuflware harus dapat memberikan peringahn saat terjadi
kesalahan (error) dalam sflware saat diplankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufiimreharus dapat nnnjalankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hamn memerlukan walfir dalam hih.rnoan detik.

I ffitnrc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pergguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, nam[n ternyata penggung .belum menyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sftware hans memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
6ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kih masih dapat tetap
melakukannrra sambil meno-adr?dokumen.

J

10 fufrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menBlankannp.



fufiwarc harus dapat menjaga keamanan dari alaes"akses yang
tidak dlperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word ldta dapat memberir€,n pstwtd

fuflware harus murdah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki furg$-fung$ yang mudah
dipahami, sehingga mudah nrerqgunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Mioosoft wod telah dibuat sesuai dengan percncangan

bfumrc harus dapat nemberikan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat rnanual

Yogyakarta, ...... September 2OtZ
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

....1...oktober 2012

Ttln. Frw,t|
a4

laki-leki/ perempuan (coret yang tidak perlu)

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URI,TTKAN peringkat ke-l, ke-& ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkafl rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftyvare yang paling
penting sampai pada karakter sofiwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Sangat penting
Penting
iletral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

Contoh:
ilo Karakter

sofrnrarc
peringkatl
rankina

1 Karakter 1 5
z Karakter 2 2
3 lGrakter 3 1
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sftwareharus sesuaidengan apa
yang diperlukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
fuftyvare saat dpunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Mkrosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan nonnal tanpa ada error (srrrr$ not

fufryuare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat Fssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak benruenang saia yang dapat

fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengnn adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, slmbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian inl anda cukup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SfP).

lkl: SP: .-?., -if-.F,, ,gIF
I fufrware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not raponding,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Oontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fufrware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat sambar (Udak ssuai).

4 tufrvvareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh z sofiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqoa tidak berat saat dionerasikan.

5 fufiware harus dibuat mengacu pada teknik pemncangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam sftware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilangan tidak bisa dibaqi0 (nol).

7 Sofrware harus dapat menJalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fuflware harus dapat. mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Conbh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak tedalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencehkan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil mens-edif dokumen.

10 fiflwa re harus mudah d ijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.

v



11 ffiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pssword
pada dokumen yanq kita anqqao oentino ahu rahasia.

L2 ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya,
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menoubah waffta huruf.

\/

13 Fungsi-fungsi 1rary dimiliki sebuah softranre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya vaifu unfuk membuat dokumen oenoetikan.

v

L4 Softvvare harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan prcgram.
C.ontoh : dalam Mhrosoft word tedapat manual DeffNrunaan.

/
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringlot ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak PenUng
Sangat Tidak Penting

lg ih
lald-laki/ perempuan (coret yang tidak perlu)

MatwqiE!.".4

, . ?.z. I.?tlgfl Hglt ..{. ..! n (9t.rrgsi. .. 1$.4 !I , ... ., (*disi ji ka pekerjaan mahasi$,a)

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTllAlf periirglct ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, Oilam kotak pering lcatl rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sofiwarc yang paling
penting sampai pada karaKer sofrvuareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sofrware.

Contoh:
No KarakEr

sofiuarc
pedngkat/
ranklna

1 Karaker 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karaker 3 1
4 Karakter 4 3
5 KaraKer 5 4

l{o N8rel&er tdA Ferlnsfot/ tsnlefum
1 Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
penqquna akan membuat atau per{u membuat tabel.

3
2 fuftyuare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Mlcrosoft Word ketal<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat progr:am dlbuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (seperti not
resrundinq).

7
3 fufuvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

t
4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat
menoaksesnva.

4

5 fufryvare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsFfungsinya.
C.ontoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainya.



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Centang ( I ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (S,fP).

,l1o:: .SF. .i,P,r ::.il}.:l. .{P:,
'$GF,

1 fuftvuare harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehingqa dapat diketahui bahwa ki&a salah memasukan file.

2 fuftvvare harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numberingpfi
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufivvare memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengeUkan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak cesu"i'l-

4 tuftwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqoa tidak berat saat diooerasikan.

5 Softwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
&ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

\/

6 fuftvvarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erof1 dalam soflware s&t dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft a\ael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh membagi bilangan dengan anglo
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fufiware harus dapat menJalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waku dalam hitunoan deUk.

B fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft ralord selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengEuna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kih masih dapat tetap
melakulonnya sambil menq-edif dokumen.

10 fufiware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
d$alankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



11 fufiware harus dapat menjaga kemanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password
pada dokumen vanq kita anqqap oentinq atau rahasia.

L2 fufrware harus mudah
menggunakannya.

dipahami sehingga mudah

Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehlngga mudah menggunakannya, seperti fungsi
mensubah warna huruf.

13 Fungsi-fungsiyang dimiliki sebuah mftware harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya,
Contoh : Microsoft wod telah dibuat sesuaidengan percnengan
awalnva vaitu untuk membuat dokumen oenoetikan.

L4 fuflware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan prognm.
C.ontoh : dalam Microsoft word terdaoat manual Denoounaan.

.- Nama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
PerinEkat ke-5
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BAGHN 1

Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke'4 dan ke-S, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sofrware yang paling
pnting sampai pada karaKer sofrwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

Contoh:
No Karakter

sofrware
peringkat/
rankino

1 Karakter I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
fufrware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala;
Cor$h : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (seperti not

Sofrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuftwarc harus dapat mencegah akses oleh piliak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Saftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda cenhng ( I ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : sangat penting (sP), penting (p), Netral (N), Tidak penting (Tp), sangat

Tidak Penting (SrP).

i.Itlifr .SF"i :$.,o. ::;::Nr.ll .+.P- rSfF
1 Sofiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap stanAir

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,

Sghlngga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.
2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fungsilya.

Contoh : dalam Microsoft word fungsi buttet and numbeing pastt
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan gambar.

3 fufrware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhin
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktjfitas pengetikan
(sesuai), bullan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

v
4 sofrware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal nrungkin).

Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehingga tidal( berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangnn Oan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

6 Sofiware harus dapat memberikan peringatan saat teriaOi
kesa la han (erof1 dalam softyyare saat dijalanka n
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) kqrena bilangan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fufrware harus dapat menjalankan perintah Oengin cepat-
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

I fuftware harus dapat mengenali kesalahan Vang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungs yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meng- edff dokumen.

{

10 Sofrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



:lf",,ll.l[:;:;l![i:ii:[.1i

11 Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-dkses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password
pada dokumen yang kita anqqap pentjnq atau rahasia.

V

L2 fufrware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C-ontoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
mengubah warna huruf.

13 FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mioosoft word telah dibuat sesuai dengan peranclngan
awalnyA yaitu untuk membuat dokumen penqetikan.

L4 fuflware harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual Denqounaan.
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l : Sangat penting
Peringkat ke-2 : Penting
PerinEkat ke-3 : Netral
Peringkat ke4 : Tidak Penting
Peringkat ke-S : Sangat Tidak Penting
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Contoh:
tlo KarakTrsr

sfiitarc
peringkatl
rankino

1 Karaker 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 KaraKer 5 4

BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer software yang paling
penting sampai pada karakter softwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah safiware.

riliB:.

1 Fungsiyang ada dalam sebuah softwarcharus sesuaidengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel,

E

2 fuftware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
C-ontoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (srlprti not
resoondind.

4

3 Softwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C-ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

\

4 fufryvare harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasialpenting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat
menoaksesnva.

b

5 fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsFfungsi nya.
C.ontoh : dalam Mlcrosoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U {underline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainva.

Z



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (StfP).

::!kl: 1r..=..;t.;1,,,, ,'1'.11-.1:i.j1t.::..,jl(tiif1l r..j.. ..r .. SP,i :,P.-.: .gIF
1 fufiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rnrynding,
sehingga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Soflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C.ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pa*)
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

V

3 bfiware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuaD, bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fufiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuflware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orcsentasi.

V

6 fuftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kealahan (enof1 dalam sofiware *at dijalankan.
C-ontoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanya memerlukan waku dalam hitunqan detik.

"-/

8 fufiwarc harus dapat. mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternlata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sflware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terEantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq-edrtdokumen.

10 fufuva re harus mudah d ijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diprlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

J



11 fuftwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
C-ontoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pesword
oada dokumen vano kih anooao oentino atau rahasia.

V

t2 ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
&ntoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menqubah warna huruf.

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softvvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft uord telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya yaitu untuk membuat dokumen penqetilon.

"l
L4 fuflware harus dapat nremberikan petunJuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan prcgram.
C"ontoh : dalam Microsoft word terdaoat manual Denoounaan.

\r/
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangapt
Peringkat kel
Peringkat ke-2
Perirqkat ke3
Peringkat ke-4
Feringkat keS

Sanget penUng
PenUng
t{etral
Tidak PenUng
SangatTidak Fmting
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BAGIAI{ I
FdHnjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2n ke-3, ke-4 den ke-S, dalam lohk perlnglaUrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfltyare yang paling
penting sampaiPada karaKer sftwarcWrg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfurab

Gontoh:
Irlo Karakter

nfturarc
peringkat/
tankina

1 lGrakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

.ilo
1 Fung$ yalg ada dalam sebuah nfu{fefarus ssmi dengan apa

yang drryi)kan pengguna.
Contdr : lilicrosoft Word harus mgmpu membuat tabel, karena
DenqqLna akan membuat atau oerfu membuat bbel.

I
2 fuftvvarc saat digunalon dalam hnndisi yEng padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan tprmal tanpa kendala.
Conbh : dalam Microsoft Word lgika pengguna hendak
morEetik p.rluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
hqi teffi 0erjalan dengan normal tanpa ada enor-(xprli not
resffi.

%

3 Sofirye harus dapat berjalan dergan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
6ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen )ang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat-

Ll

4 fufrware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tiddk berwenarg.
&ntoh : dalam Mioosoft fVord, saya dapat-membuat p$wotd
(kata sandi) pada dokufien yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak benrvenang sja yang dapat
menoaksesnrra.

1
5 $frwarc harus mudah dipelajari, dioperasikall dan mudah

dipahami tung$-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dergan adanla $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarE berarti simpan, simbol huruf U Qfdertine) untuk
rnenoqarisbawahi dan lain sebaoainva.

,T





&fitvarc hans dapat menBga kearnanan dari akseralses yang
tidak diperkenankan,
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberiYan pssword

fultware harus mudah dipahami sehirgga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Furgsi{urg$ png dimiliki sebmh softruare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya,
Contoh : Microsoft word telah dibtnt sesuai dengan peranarngan

fuflware harus dapat memberikan petrrnJuk kepada pergguna
baru agar dapat rEnggunakan program.

Yoggatorta, 3.... o** r 2oL2

r 1(L[ n +r t t(r ttir.r,r-
Nama lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke.2
Peringkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat penUng
PenUng
Ne[ral
Tidak PenUng
SangdTidak Penting

:.S..... oktober 2ot2

.!)i)+:A..........
1n

lakFtadd l@n (coret lang tidak perlu)

$s.k1.A....

:..Y.$,h..,.,., ...... (*disi iika pekeriaan rnahasiorra)

: \l.ll:l..ht** .kb..a"..n"

BAGIAII l
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngYatlnngking
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karaKer *flware yang patirg
penting sampai pada karakter nltwareyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sftvvare.

Contoh:
No KarakEr

olhnre
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 KaraKer 5 4

I$o r,,NatdfiEr,,ffititriE :

1 Fungsi yang ada dalam sebmh sftuarclarus srni dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karern
peruquna akan membuat atau pedu membuat tabel.

el

2 ,*fuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal bnpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilc pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
fagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (qerfr rnt
rMinol.

L

3 fufrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebtnh perinhh yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

T

4 fufuuarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat r{Embuat pstwrd
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja )rang dapat
menoaksesnrra.

7

5 fufrvvare Fans mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami fu ng$-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannp, seperti simbol disket
)rang berarti simpan, simbol huruf U @ndedirc) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainva.

E



BAGIATII2

Petuniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrDerilon tanda centang ( y' ) paOa kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda,

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUnq (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SfP).

fio KamlrEr fitfurare SP, P,, f{ ?P srP
1 ffiware harus mudah diperilca kemraiannya terhadap standar

yang diwajiblon,
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temlata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberilon peringatan mt r*pondirE,
sehlnoqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftware harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
C.ontoh : dalam Microsoft word furgsi bullet and numbringp*t
untuk rnembuat daftar bullet dan penomefran, bukan unfuk
memasukan oambar.

3 fufuwre memiliki fungsi-turg$ yang sesuai dengan kebutuhan
awal,png diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifibs pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuftwarcharus dibuat dengan pdat (dibuat seminimal munghn).
Gontoh : sfiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 fufuvarc harus dibuat mengao pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi )rang sbrdar.
6ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
oresentasi.

6 fuftirarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala ha n (enor) dalam sftiva re saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

$
7 fuftwatehans dapat menjalankan perinhh dengan cepat.

Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hih.rnoan detik

I fufiware harus dapat mengenali kesalahan yarg dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata peryEuna belum nrenyimpan
dokumen.

/

9 Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganhJrg pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabita kib melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita ma$h dapat tetap
melakukannva sambil meno-adif dokumen.

10 fuflwarc harus mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menBlankannla.



ffiinre harus dapat nrenjaga keamanan dari akse*afses yarg
ttdak d,perkenankan.
Contoh : dafam Microsoft word kita dapat memberiY,an pM
futtware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fung$ yang mudah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Furgsi-furgsi prg dimiliki sebuah sorftware harus mudah dilacak
kelcbntuhan awalnya.
&ntoh : Microsoft word telah dibut sesuai dengan pemnangan

fufirnrc harus dapat nemberikan petunjuk kepada perpguna
baru agar dapat merggunakan program.

: dalam Mioosofr word terdaoat rnanual

Yogryakarh, ..*.. ornoo" r 2At2

,Uawa*wt fl/vutqtr4
llarna Lerglop



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi
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BAGIAN T
PetunJuk pengisianl
URUTKAII peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftuare yang paling
penting sampai pada kankter nflwarcyang sargat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Keterangan !

Peringkat ke-l : Sangat pen$ng
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke3 : Iletral
Peringkat ke.4: Tidak Penting
Peringkat ke-5 : SangatTidak Penting

Contoh:
llo t(arakEr

sltunrc
peringkat/
ranklna

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiware harus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu nrembuat tabel, karena

membuat abu perlu rnembuattabel.
hfryuare saat gunakan dalam kordisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada uror (sr;perB rct

fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp

fifrwarc harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yang
tidak benarenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psword
(kata sandi) pada dokumen )Eng saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )rang dapat

fiflware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tung$-fungsinp.
C.ontoh : dalam Microsoft Word dengan adanya :;imbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannp, sep€fr simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nerline\ untuk



BAGIAI* 2

PeUnjuk pengislanl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom lang

tersedia yang paling seuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SIP).

:..*l;; SFi , , , ,:LTt:. .$.ls
I fifiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwaiiblcn.
Contoh : saat kiDa hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka prcgram akan memberilGn peringatan not twpondw,
sehinooa daoat diketahui bahwa klta salah memasukan file.

t/

2 fiftwarc harus rnemiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbedngp*i
untuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan untuk'
memasukan oambar.

,l
3 fifrvvare memiliki fungsFfungsi yang scuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Micrcsoft word dibuat untuk aktifttas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

,rl

4 fifiware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C.ontoh ; software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

d
5 fuftware harus dibuat merpncu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yarg standar.
Contoh : Mhrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUlon, Microooft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

r{

6 fiftwarc lnrus dapat memberikan peringatan saat terJadi
kealahan (enoi dalam sfiimrcnat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna nrelakukan perintah membagi bilangan dengan anglo
0 (noD karcna bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 fufitmreharus dapat menJalankan perinmh dengan @pat.
C.ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waldu dalam hitunoan detik.

1/

I fufrwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Ontotr : Microsoft uord selalu memberikan peringatan untuk
rnenyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-kornponen sfiyvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (fidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kfta masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edif dokumen.

t0 fufrwarc ltarus mudah dijalankan,
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufrwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akse yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilon psword

$ftwarc harus mudah dipahami sehlngga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsiyarp dimiliki sebuah software harus mudah dihcak
kekebutuhan awalnya.
6ntoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fiftuvarc harus dapat memberilon petunJuk kepada pengguna
baru agnr dapat menggunakan progftm.

: dalam Mioosoft word terdaoat manuat

Yogyakarta, .9*. €EpmcrA* oh"boilo t2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

KeErangan:
Perirgkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
Penting
Netral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

, ..l......oktober 2012

' 
. Mrs.....hh i.r.f.:.r.d ;......

ZG -l"ahun

: bEJalrJ-l perempuan (coret yang tidak perlu)
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BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-1, ke-?" ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngl<atJnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karaKer sflware yang paling
penting sampai pada karaKer nflwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiuarc.

Conbh:
Ho Karalcter

sltunrc
peringlot/
ranklna

1 lGrakter I 5
2 Karalter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter t 4

.Ilo: *ai , idr: ,pEiituxlft5iitic,*tiru.

1 Fungsi yarg ada dalam sebuah ffitrlrctrrrus scmi dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karern
Denoouna akan membuat ahu oerlu membuat tabel.

T

2 fufiunrc saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala. \
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendalk
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat progmm dibukCl
lagi tetap berjalan derqnn normal hnpa ada error (srlprti not
twrlindt.

T

3 bfiware harus dapat berjalan dengan aepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cpnat-

\
4 fufrvuare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat rnelnbuat psvard
(kata sandi) pada dokumen yarg saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanla prhak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

2

5 fufryvare l:arus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami turg$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U (underline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

5



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( ,l ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (11),'tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

i ff{i flffiffiam sp 7 il TP srP
1 ffivnre harus mudah diperiksa kesmriannya ffindap standar

yang diwajiblen.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternl6h yang kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberilcn peringatan not rupndrhgt,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kib salah memasukan file.

V

2 fufitm re harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
&ntoh : dalam Microsoft word furgsi bullet aN numhring p*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

v
3 fiftvare memiliki furgsi-fungsi lang sesuai dengan kebut-uhan

awal,png diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

V
4 Softrareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh : sftvare harus memiliki ukuran file )rang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

v
5 ffiimre harus dibuat rnengacu pda teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi-

v
6 fufrvvarc harus dapat memberikan peringatan saat terBdi

kesalahan (enoi dalam sfiwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada perirEatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

V
7 fuflwarelarus dapat menjalankan perinbh dengan cepal

Contoh : saat melakukan perintah penyimpnan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik

,/
8 ffiryarc harus dapat mengenali kesalahan )ang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

V
9 Komponen-komponen sfryvare harus memilik fung$ lrang

mandiri (tidak terlalu tergEntung pada lomponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnrc sambil metto- dit dokumen.

\/

10 .Sfyvarc harus mudah clijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mt^dah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannp.

\/



ffivrarc hans dapat menjaga keamanan dari aksesalses yang
tidak diperl<enankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenl<an psword

tutuwrc harus mudah dipahami sehingga mudah
rnenggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah rnerggunakannya, seperti fungsi

Furp$-fungsi yang dimiliki sebmh sofrvvare hans mudah dilacak
kekebutuhan awdnp.
Contoh : Microsoft wod telah dibmt sesuai dengan peftmengan

ffiuarc harus dapat nremberikan petunJuk kepada perqguna
baru agar dapat nrenggunakan program.

Nama Lengkap
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Paingkat kel
Peringkat k*2
Peringkat ke-3
Peringkat k+4
Peringkat ke,S

Sangat penUng
PenUng
IleEal
Tidak Pentrng
SangatTidak Penting

......., Septemhr 20L2
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laki-laki /*eemAum- (coret png tidak perlu)

BAGTA]I l
Petunjuk pengislanl
URUTKAI{ peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupalon karakter sfiiyare yang paliqg
penUng sampai pada karakter ofruuarcyarg sangat tidak penHrg )fiang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware

6ntoh:
Ilo Karakter

slhnnte
peringkatl
tanklna

1 KaraKer 1 5
2 'Karalter 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

Fungsipng ada dalam sebuah sfuiarcharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
&ntoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

ffiwarc saat gunakan dalam kondisi 1ang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Micrcoft Wod IcUIG pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, lemudian saat program dibulo
lagi tetap berjafan dengan normal tanpa ada enor (*perfi rct

ffiwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokumen )rarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufuvarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrenarg.
Contoh : dalam Microsoft Word, sala dapat'membrnt psword
(lota sandi) pada dokumen )afg saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pthak berwenang saja yang dapat

ffiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word derqan adanya simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndedirc) untuk



BAGIATI2

PeEnjuk pengisianl

Pada bagian ini aMa cukup membedkan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), PenUng (P), Netral (1{}, Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak FenUng (S[P).

1 fufiware harus mudah diperilsa kesesuaiannya terhadap s'tandar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlata yang kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberilon peringatan not rryndirE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

I
u

2 fu ftwa re harus memiliki ketepatan untuk fu ng$nya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atd numfuringp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

\:

3 ffiwarc memiliki fungd-fung$ )ang sesuai dengan kebutuhan
awalyarp diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
fqesllai.l- hrrkan rrntrrk mpmhrrat oamhar (tirlak seqni'l-

d'

4 fuftwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuftware harus dibuat mergnor pada teknik perancangan dan
dokumentasi png stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUl€n, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

r,i

6 Sofiware harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kedahan (errur) &lam sfrwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna rnelakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (rpD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

t:

7 fufitmrcharus dapat rnenjalankan peilntah dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dolalmen dalam
Microsoft word harva memerlukan wakhr dalam hihrnoan detik

Iii,'

I ffitmre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirpatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namuin ternyata pengguna'belum menyimpan
dokumen.

\,J

9 Komponen-komponen sftware hans memiliki fungsi lang
mardiri (tidak terlalu teryantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetalcn dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva samhil rneno-s/rlrlokr rmlln-

rl

10 fuftvvare harus mudah dijalankan.
&ntoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusr.rs untuk dapat
menjalankannp.

rl



Sofrrmre harus dapat menjaga keamanan dari akes.akses yang
tidak diperkenanlon.
C.ontoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan psword

fufiware harus mudah dlpahami sehingga mudah
nrenggunakannya.
Conbh : Microsoft word memiliki fung$-fung$ yang mudah
dipahami, sehirpga mudah manggunakannp, seperti fungsi

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuni dengan percnarrqan

ffiinrc harus dapat memberikan petun uk kepada pengguna
baru agar dapat merggunakan program.
Contoh : dalam Mirosoft word terdaoat manual

&€r*i
Nama lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke.4
Perirglot keS

.fl.. s"pt"rber 2012

..F-..'.lr;..tt*X.k....S) 1....$.

1-5

laki-laki/peremBua* (mret png tidak perlu)

Contoh:
llo l(aralfter

sftnnrc
peringlot/
rankina

1 lGraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGralder 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

.lslrf,.err,.*T.us...q..?.s-"*e[t]k..f ]*tY..!8,.....

BAGIAIT l
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sflware ),ar€ palirg
penting sampai pada karakter *ftvvareyang sangat tidak pentirg png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware,

Sangat penffng
Penting
t{€tral
Tldak Penting
SangatTidak PenUng

ifo' l(mkter fufiwrc , ltst*frw
7 Furgsi yang ada dalam sebuah ffiwarclurus sesuaidengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat hbel.

4
2 fuftvvarc saat gunakan dalam kondisi yang padaflbeban berat

harus tetap dapat berjalan dengan normalbnpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word keUka pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengnn normal tanpa ada enu (seprli rct
msnoniind-

3
3 bftvvare harus dapat berjalan dengn cepat dalam memprcses

sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang Grdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
c€Dat-

b
4 tufuvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yarg

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat'membuat pswud
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnrra.

L
5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tungsi-tungsinya.
Crnbh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, speffi simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U QMerline) untuk
menocarisbawahi dan lain sebaoaima.

t



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda enhng ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (II), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

:rild l(ra*3er ffitnrc SP P T{ TF sTF
1 ffiware harus mtdah diperiksa kesesuaiannlra terhadap sbndar

y,ang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak memasulon gambar ke dalam
Microsoft Word,'ternyata )nang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan mt rapndirE,
sehinqoa daoat dikehhui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffiwarc harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numberingp*
untuk rnembuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memazukan qambar.

3 Softurare memiliki fungsi-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
6ntoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai)- bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuflwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file png ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

5 hfrvyarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi lang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenhsi.

6 fufiinre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan(errof )dalamsfiwaresaatdijalankan.
C,ontoh : dalam Microsoft excel alon ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Soflware?arus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

I Soflware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Mioosoft word selalu memberikan peringabn untuk
menyimpan dokumen .kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata perqgunar belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfltnre harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil mern- dit dokumen.

10 .$/tuare hans mudah dijalankan.
Contoh : Mioosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khuzus untuk dapat
menjalankannya.



ffiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kih dapat memberiY.an password

tufivnrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami. sehirgga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softnare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
&ntoh : Microsoft word telah dibut sesu€ri dengan peftrncmgan

ffiware harus dapat remberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat merqgunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat mantnl



Tarqgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

ov
-s$$.\......... zorz

..2,r...H*
laki-laki/ peempuaa
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BAGTATII l
PebnJuk pengisianl
URUTKAil peringkat ke-L ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangkirg
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sftwarc )rarq paling
penting sampai pada karakEr ofrwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Ketemngan:
Peringkat ke-l : Sangat penUng
Peringkat ke,2 : Penting
Peringkat ke-3 : l{etral
Peringkat ke4: Tidak Penting
Peringkat ke-S : SangatTidak PenUng

(coret yang tidak perlu)

(*dirii lit<a pekeriaan rnahasisrra)

A

Contoh:
No Karakter

sfttvarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 t
4 Karalder 4 3
5 lGralCer 5 4

ilo t(a b'ffi*arc iiilrkat{rdt Htfr
1 Fungsi yarg ada dalam sebtnh sfuirarelarus sesuai dengan apa

yarp diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membmt hbel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membmt tabel.

r
2 ,fifryuare saat digunalcn dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contofr : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tebp berjalan dengan normal tanpa ada ffior (*Wrti not
rewMindt.

")ea.-

3 fufrvvare harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokumen 1ang terdiri dari ribuan halaman, maka prmesnp
ceDfr-

3

4 fufiwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
Udak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Wor4 saya dapat fiembuat pstrtwd
(lota sandi) pada dokumen )ang saya arqgap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnya.

4

5 fufiyvarc Yarus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannla, speffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfudirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva

,\



BAGIAI'I2

Petunluk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yarg

tersedia yarg paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterargan : Sangat penfing (SP). Penting (P), Netral (lU, Tldak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

ils l(a*iltb 3firlmirc 3P p , t*. T" sr,P
1 fuftmre harus mudah diperilca kesesraiannya terhadap sbrdar

yang diwajibkan.
Conbh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, temyah yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberilCIn peringatan rct repoMt'rg1
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftvare harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bulW and numbringp*
unhrk membtnt daftar bullet dan penomemn, bulon untuk
memasukan gambar.

3 fuftinre memiliki fung$-fung$ ),iang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifibs pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat qambar (Udak sesuai).

,(

4 .ffiivareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfrwarc harus memiliki ukuran file )riang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V

5 fufuwre harus dibuat mengao pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang staMar.
C.ontoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

(

6 fufiimrc hans dapat memberikan peringatan saat teriada
kesalahan (erru) dalam sfirnre saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (rnl) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 ffiwaretarus dapat nenjalankan perintah dengan oepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

/
8 ffirrare harus dapat rneng nali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
C.ontoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilc pengguna keluar
dari program, namun'ternyata pengguna bdum menyimpan
ddrumen.

/

I Komponen-komponen sftware harus memiliki fungsi ),ang
mandiri (tidak terlalu terganfung pada komponen lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil rnenq-edff dokumen.

V

10 Sofrwarc ltarus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diBlankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.

/



ffitvarc hans dapat menjaga keamanan dari akse*akses yang
'tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kih dapat membenl<an pastrord

ffitmrc harus mudah dipahami sehingEa mudah
menggunakannla.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehirUga mudah nrerqgunakannya. seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebuah sofrware harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Mioosoft word telah dibuat sesui dengan pemnengan

ffitnre hans dapat memberikan peh.tnJuk kepada pengguna
baru agar dapat merEgunakan prognm.

Yosyakarta, ..PY....::II .... zal.rr
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Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke.2
Peringkat ke.3
Peringlot ke.4
Peringlot keS

Sangat penting
PenSng
il€tral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

.Ht=ns, ]1:+.tgit'gh. F-*;

coret yang tidak perlu)

Contohr
No l(arakEr

nf,ivdre
perlngkat/
ranklna

1 lGraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 lGraKer 5 4

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-t ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda menrpakan karaKer sftware yang paling
penting sampai pada karaKer oftwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

to, Rioakr . Qeg**HtliinMtn:
1 Furg$ )rarq ada dalam sebuah rlfittairclarus ssuaidengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat tabel, karena
Denoouna akan nrembuat atau oerlu membuat tabel.

Z
2 fultware saat digunakan dalam kondisi yang padat ahu beban

berat harus tehp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengeUk puluhan ribu halarnan, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berBlan dengan normal tanpa ada enor (srlprli rat
resmrdinol.

E
3 fufuvare harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
@ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
ceDat.

Ll

4 fufiwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak Wng
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat pastwrd
(lota sandi) pada dokumen yar€ saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja lanE dapat
menoaksesnra.

3
5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami tungsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepetti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U (underlire) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.



BAGIA]I2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memDerfkan tanda Gentang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUrU (P), Netral (1{), Tldak Penting (TP), Sanqat

Tldak Penting (Sf,P).

,t6 :,l(amtk.$l r.p SP P n ,tF srF
1 fiftware harus mudah diperiksa kesezuaiannla terhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan memberilcn peringatan rwt raponding,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofrwarcharus memiliki ketepatan untuk fung$np.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numhring pfi
untuk membuat daftar bullet dan penomenn, bulon untuk
memasukan qambar.

V

3 &ftware memiliki fungsi-fungsi )ang sesuai dengan kebutuhan
awallang diminh.
Contoh : Microsoft wod dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuail. bulon untuk membuat oambar (tidak sesai).

4 Sofrvuarehans dibuat dengan padat (dibmt seminimal mungkin).
Contoh : ffiware harus memiliki ukuran file yang rirpan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat merEacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresenbsi.

V

6 ffivvare han-s dapat memberikan peringahn saat terjadi
kesalahan (enor) dalam sfiwarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Mioosoft exoel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilargan dengan anglo
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

L

7 fufrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

V
8 &flvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft raord selalu memberikan peringahn untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun tofiyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiware harus memiliki fungsi yarp
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 Sofrwa re hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalanlon, tidak diperlukan pelaUhan ktusus untuk dapat
menjalankannya.

V



ffivane harus dapat nrenlaga keamanan dari atse*akses 1arg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberikan pssllrwd

ffivarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnp.
C.ontoh : Mioosoft wod memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yarg dimiliki sebuah softrare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Micromft word telah dibuat sesuai dengan peftrncangan

ffiimrc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru 4ar dapat rnerggunakan program.
Comh: dalam Mioosoftword

Yogyakafta, ...... 2012



Tanggal

Nama

Umur

lenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama lns&nsi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringlot ke-2
Perirgkat ke3
Peringlot ke-4
Peringkat ke.S

Sangat penUng
PenUng
l{€tral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

: ....4o.....Lt-*n.
: *ali-laki / perempuian (coret yang Udak perlu)

BAGIAIT l
PeUnJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Anda merupakan karaKer sfrware yang paling
penting sampai pada karakter *ftvuarcyang sangat tidak penung lang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
No Karakter

*llwarc
peringkat/
renklna

I Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

I{ii ,Kardi[sr. l PerirEkrtl''rr*irw
1 Fungsi lrang ada dalam sebuah sflwarctarus ssuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

c1

2 fufiwarc saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus teEp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word l<etil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan normal tanpa ada enor (ryfii rnt
tMinol-

2
3 ,fufrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yarxg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

2/-
4 ffiware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membwt paswad
(kata sandi) pada dokumen yarg saya anggap rahasialpenting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

E
5 fuftware harus mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah

dipahami fu ng$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderlirc) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqaima.



BAGIAI{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat aMa.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tldak PenHng (SrP).

I{o lGarafdg' rE sr p t TP 'Sf'P,.

I fufiivare harus mudah diperilsa kesesuaiannya Mndap shrdar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqab yang kita masukan adalah format Mdeo,
maka program akan memberilon peringabn mt rryndr'ng,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftwareharus memiliki ketepahn untuk fungsinp.
C-ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringg*t
untuk membmt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffiware memiliki fungsi-furg$ png sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminb.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfiynre harus memiliki ukuran file yarq ringan
sehinqqa tidak berat saat diopera$kan.

5 ffiyvarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
@ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibut untuk membuat
nre-sentasi-

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoi dalam sftwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Miclrosoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakulcn perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwarehans dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun terhyata pengguna belum nrenyimpan
dokumen.

9 Komporrcn-komponen sftvyare harus memiliki furgsi yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komporrcn lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrra sambil meno-adif dokumen.

t0 Soflwa re hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diBlankan, Udak diperlulon pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

J



ffitnrc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses Wrg
tidak diperkenankan.
Conbh : dalam Microsoft word ldta dapat memberikan Wuotd

fufruarc harus mttdah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Conbh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi rcrg dimiliki sebuah softmrc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mioosoft word telah dlbuat sesuai dengan penmcangan

ffiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat rnerqgunakan program.
Contoh : dalam Micrmoft word terdaoat mantnl

Yosyaterta, ..€.... ddd* eY-. 2otz
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Poingkat ke5

Sangat pendng
Penting
l{eilral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

: ..f ....e.h:s.9sk... zorz
. u{tan LrA\trrrrr

,..ffi.
i lal&leki / perempuan (ooret png tidak perlu)

. lGcrrur,rr,rr/c\tA' "-""""'dr"'
:...,.....,........ ...... (*disi lika pekerjoan mahmisna)

' 
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BAGIAIT l
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-L ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Arda merupakan karaKer sflwarc yang pating
penting sampai pada karaKer *ftwareyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sftivara

Gontoh:
ilo l(arakter

ofimrc
peringkat/
rankina

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 I

IX$ ,',x*'rdkEr #fr,ilrnG ;, . -rl

1 Furgsi yang ada dalam sebuah sfrinretarus seuai dengan apa
yang diperlukan pergguna.
Contoh : Misosoft Word harus mampu rnembtnt tabel, karena
peffnuna akan membuat atau perlu membuat tabel.

I

t

2 ,tufiware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berJalan dengan normal tanpa kendala.
C.ontoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada uror (srlrr;rli not
resmndino\.

L\

3 fufuuare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
ebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat.

?
4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak 1ang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat Fswad
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap raha$alpenting,
sehingga hanp pihak berwenang saja )ang dapat
menoaksesnra.

5 fuftware hans mudah diplajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-furgsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepeff simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndeiline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainya.

1.



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat pentinq (SP), Penting (P), Netral (N), Tldak Penting (TP), Sanqat

Tidak Penting (SfP).

,tt' ,. $ltwerc SP, Pl II TP srP
t fufiuare harus mudah diperiksa kese*aiannya terhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terq/iab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberilcn peringatan not rapndingt,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah rnemasukan file.

2 fufiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C-ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringp#
untuk membuat daftar bullet dan penornercn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Sofiuare memiliki fungsi-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifttas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 tuflwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan.

5 ,fuftvvare harus dibuat mengao pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orentasi.

6 fuftvvare harus dapat memberilcn peringatan saat terjadi
kesafahan (enol) dalam sfiware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwareharus dapat menJalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perintah perryimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
C.ontoh : Micosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun tdrnyata pergguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiware hanss memiliki fung$ yang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukanmra sambil meno- dit dokumen.

10 Soflwa re hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dij,alankan, tidak diperlukan pelaUhan khuzus untuk dapat
menjalankannya.



fifuwrc harus dapat menjaga keamanan dari akse*akses )rang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkan pswotd

tutlware harus mudah dipahami sehirgga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yaqg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti furgsi

Fung$-fung$ yarg dimiliki sebuah softnnre harts mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
&ntoh : Microsoft word telah dibtnt sesuai dengan perancangan

ffiimrc harus dapat nremberikan petunjuk kepada per€guna
baru agar dapat menggunakan prognm.
C.ontoh : dalam Miffosoft word terdaoat manunl

Yogplorta, ...--.2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat k+l
Perlngkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke4
Peringkat ke.S
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BAGIAI{ 1
Pehtnjuk pengisian!
URUTKAI{ peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karakter sfiware yang paling
penting sampai pada karaKer nfuuareyang sangat tidak penUrg png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware,

Sangat penting
PenUng
1{etral
Tidak Penting
SangatTidak Penfrng

Contoh:
No l6rakbr

sfinarc
peringkat/
nnkino

1 Karakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karalder 4 3
5 lGrakter 5 4

laki-laki/ peremptm (coret png tidak perlu)

rllol ,k r,'ffiahfib,': Ilf'fi$ittwlfriiikfiiii.
1 Fungsi png ada dalam sebuah sfirwlreltarus sesmi dengan apa

png diperlukan perEguna.
@ntoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu rnembuat tabel.

9
2 fufrvvare saat digunalon dalam kondisi yang padat abu beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berj,alan dengan normal tanpa ada enor (xpeni rct
resmrdindt.

3
3 fufrivarc harus dapat berFlan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribtnn halamary maka prosesnp
ceDat.

4
4 fifuuare harus dapat mencegah akses oleh fihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Misosoft Word, saya dapat mernbuat psword
(lota sandi) pada dokumen yarg sala anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

5 fufiware Farus mudah dipelajari, dioperasilcan dan mudah
dipahami tungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mbol-$mbol
rrembuat peqrguna paham kegunaannya, sepe,ti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rdedine) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainw.

-)

b,='



BAGIA}{ 2

P&rnJuk penglsianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( y' ) pada kolom yarg

tersedia png paling sesuai dergan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netnl (1{), Tidak knting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

X{o l(rffi-.SlIrane sp p il TP sr-P
1 ffiware harus rnudah diperilca kese*aiannp terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasulon gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyah yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringabn rut respndrltg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftwarc harus memiliki ketepahn untuk fungsinp.
C.ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringg*i
untuk membut daftar bullet dan penornercn, bukan untuk
memasukan qambar.

3 hfitrare rnemiliki fungsi-fungsi 1ang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminb.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Sofrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfiivare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

t_

5 fufuvare harus dibuat mengacu pada teknik perancarEan dan
dokumenhsi )6ng standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

\

5 fifruarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kedahan (enor) dalam sftuare saat dijalankan.
Contoh : dalam Micrwft o<el alCIn ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan Udak bisa dibaoi 0 (rnl).

\_

7 Softwarehans dapat nrenjalankan perintah dengan cepal
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Microsoft word hanra memerlukan waktu dalam hitunoan detik

I fuftimre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun tefnyata pengguna belgm menyimpan
dokumen.

9 Komponen-kompnen sfiware harus memiliki fungsi )rang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrra sambil neno- dit dokumen.

10 Sofltn re Vtarvs mudah d'rjalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
diplankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannla.



fufitnrc hans dapat menjaga keamanan dari abes-akses yarg
tidak diperkemnkan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pstwrd

futuvarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnp.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-furpsl yang mudah
dipahami, sehirgga mudah merEgunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yarg dimiliki sebuh softamrc harus mudah dilacak
kekebuUhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibtnt sesuai dengan perancangan

&futare hans dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat merggunakan ptognm.



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

l(eterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringlot ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke5

Sangnt penUng
Penting
l{etral'
Tidak Penting
SangatTidak Penting
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: ..........18......9h.fl
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BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak rrriangka,Vnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda menrpakan karaKer sfiware )raqg palirg
penting sampai pada karakter wfiwareyang sangat fidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrtnre.

(*disi iika pekerfrun rnahmisvla)

k1.".... il.g E r. r... S.r+.yl::,fl .b-U & s"

Conblr:
No Karakter

ofiunrc
peringkat/
rankino

I Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

"Itlo:
frraLl*IrtafttuAr

1 Fungsi yang ada dalam sebuah sfirta,relrirus sestni dengan ap
yang dipedukan pengguna.
&ntoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
pengguna akan nembtnt atau perlu membuat tabel. E

2 fufiware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word letil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (xpefti rct
resrundindl.

L
3 futhrare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memgoses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Micnosoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prmesnya
ceDat.

L
4 fufumre harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak png

tidak berwenarg.
Contoh : dalam Microsoft Word saya dapat merhbuat pM
(kata sandi) pada dokumen ),arg saya anggap raha$a/pentirp,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menqaksesnva.

q
5 hflinte harus mudah diplajari, diopera$kan dan mudah

dipahami tung$-tungsinya.
Conbh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannp, speff simbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U (urdertire) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqaina.

B



BAGIAil 2

Petunfuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tetsedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat pentrg (SP), Penting (P), Netral (1rl), T1dak PenUng (TP), Sangat

Tidak Penfirg (SrP).

:'fil6 'Xaretrsiffi,rorc ,sP-, P !li ,Tp. srP
I ffirnre harus mudah diperiksa kmraiannya tshadap sbrdar

yang diwajiblcn.
Contoh : saat kita hendak memaslkan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rapndirE4
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuflware hans nremiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furqsi bullet and numfuingpil
unfuk rnembuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasulon qambar.

3 fufluare memiliki furp$-furg$ yang sesuai dengan kebttuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(se$ai), bulon untuk membuat qambar (Hdak sesuai).

4 ffiwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfiiyare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

\,/
5 ffiware harus dibuat rrcrpacu pada teknik perancargan dan

dokumentasi )rarE stardar.
6ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
Dresenbsi.

V

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kealahan (erru) dalam sftwaresaat diplankan.
Contoh : dalam Mioosoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulcn perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

l,/

7 fuftwarcharus dapat menjalankan perinhh dengan cepat.
Contoh : saat mdakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnqan detik

l-/
I fufuvarc harus dapat mengenali kesalahan )arg dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu rnemberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyab pengguna belnm menyimpan
dokrmen.

i/

9 Komponen-komponen software harus memiliki fung$ )rang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) mdc kita masih dapat tetap
melakukannw sambil merw- dit dmikumen.

\,/

10 5oftwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus unfirk dapat
menj.alankannla.



ffiirarc harus dapat nreniaga keamanan dari ale.aks prq
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pswwd

fufuwe harus mudah dipahami sehirgga mudah
rnerggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fung$ yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Furgsi-fungsi prg dimiliki sefuah softvvare harus mudah dilacak
kek&rtuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuiat setni dengan pemnengan

ffiimre harus dapat nremberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan prcgram.

Yoggakarta, ......... Olftober 20LZ
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke-l : Sangat penting
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkat ke-3 : lletral
Peringkat ke,4 : Tidak Pandng
Peringkat ke-S : SangatTidak PenUng

'M.L9........ (*di$ jika pekerpan rnahasissra)

Contoh:
No Karakter

afiunre
peringkat/
tankina

1 lGrakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

BAGIATII l
PetuinJuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda menrpakan karaKer sflware yang paling
penting sampai pada karakter ofrwareyang sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

perempuan lloret yang tidak perlu)

Ito *fiiilNttr W:bte' :.Qaffifli* 
,

1 Fungsiyang ada dalam sebuah rlftimretrirus sesuaidengan apa
yarE diperlukan pengguna.
Conbh : Microsoft Word harus mampu membmt tabel, karena
Derulquna akan membuat atau oerlu membmt tabel.

2 fufuuare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada *ror (sr;perfr rot
twordindt.

r
3 hfrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang tediri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat.

3
4 fufuvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat mentbuat pM
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasla/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja yarg dapat
menoaksesnrra.

5 fuftware ltarus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsl-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Wold dengan adanla simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti $mbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfurlirc) untuk
rnenoqarisbawahi dan lain sebaoainva.

),?



BAGIATI2

Peiluniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP). Penting (P), Netral (il), Tldak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (Sf,P).

.Ir1o .,,f;ilr,ffi #tei*iti ',, $p:: rp Ill ., ..TP, grP
1 ffiimrc harus rnudah diperilca keseaniannp terhadap standar

yang diwajiblcn.
Contoh : spat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqBta yang kib masukan adalah format Mdeo,
maka program akan memberikan peringatan rwt rapndirE,
sehinoqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

V

2 fufiynrc harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atfr numbrirgp*
unfuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

\/

3 fufrwarc memiliki fung$-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(seslai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

J
4 Softwarchans dibuat dergan pdat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh t sfiuarc harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan. V

5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumenbsi yang stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

I
6 hfivnrc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi

kesalahan (qroD dalam sftrmre saat diBlankan.
Oontoh : dalam Microsoft ocel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilargan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

/

7 fufrwarehans dapat menJalankan perintah dengan cepat.
Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanya mernerlukan waktu dalam hitunoan detik

\/
8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun tefnyata perpguna belum menyimpan
dokumen.

|/

9 Komponen-komponen sfiware hans memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) malo kita ma$h dapat tetap
melakukannva sambil meno-edff dokumen.

/

10 .S/?uare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menlalankannya.

v



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarE
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsofr word kita dapat memberibn psword

,Sofiuare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yarg mrdah
dipahami, sehingga mudah nrenggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ !.arg dimiliki sehnh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
C.ontoh : Microsoft wod telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat rnerqgunakan pognm.



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke^2
Peringkat ke3
Perirgkat ke-4
Peringkat keS

'.M*.\*.S:y*.:

: ....I*.. oktober 2012

'G

:lakiJaki/ perempuan (coret lang tidak perlu)

.. (*di$ iika pekerFan rnahasiara)

BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak pnngl<atlnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda menrpakan karaKer sftware larg palirq
penUng sampai pada karaKer nftwareyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Sangat penting
Penfing
N€tral
Tidak Pentng
SangatTidak Penting

Contdr:
No Karalcter

*fiunrc
peringkat/
ranklna

1 Karakter I 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

ilt[r "*e*d*b*,mi*iis:., '.ffi,rlr;ril:t:td fr
1 Fungsi yaru ada dalam sebuah sfiwarclarus sestni dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu nnmbuat tabel, karena
Derxnuna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

t
2 fufuvare saat digunakan dalam kondisi png padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan nonnal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada *ror (sr:prfr rnt
resmrdindt.

5
3 fufuvarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memprcses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Misosoft uord, saat pengguna menyimpan
dokunren yarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

3
4 fiftware harus dapat mencegah akses oleh pihalcfihak yang

tidak berwenarq.

(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanp pihak benruenang saia yang dapat
menoaksesnva.

+
5 fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fungsi-fungsinp.
Contbh : dalam Microsoft Wod dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nerline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainva.

L



BAGIAII2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersdia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P). Netal (I{), Tidak Penting (TP), Sanqat

T'idak Penting (SfP).

,tHa ,'r(gr:dh**,g i* sP' P
.it

TP silP
1 ffitrare harus mudah diperilca keeruaiannla Hfndap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not respondrhg,
sehinooa daDat diketahui bahwa kita salah memasulon file.

v

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atd numfuringp*
untuk membmt daftar bullet dan penomefian, bukan untuk
memasukan oambar.

3 hftuare memiliki furgsi-fung$ png ssmi dengan kebutuhan
awalyang diminta.
6ntoh : Misosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (Udak sesuai).

V

4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Conbh : ffiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa Udak berat saat diooera$kan.

5 fufiivare harus dibuat mengao pada teknik perancargan dan
dokurnenbsi yang standar,
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nracentaei-

6 ffivvarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam sftimre saat diBlankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh membagi bilangan dengan argka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fiflwarehans dapat menjalankan perintah dengan cepal
Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokrmen dalam
Microsoft word hanrra memerlukan waktu dalam hitunoan detik

I ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun t*nyata pengguna be[urn menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrynre lnrus memiliki furg$ )iang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komporrcn lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-adr?dokumen.

10 Softvn re hans mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diJalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.

J



ffiuare harus dapat menJaga lceamanan dari almakses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsffi rlord kita dapat memberikan ps,wrd

ffiimrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yarg mudah
dipahami, sehingga mudah merggunakannya, seperti furqsi

FurEsi-fungsi )6ng dimiliki sefuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesmi dengan perancangan

fufrtmre harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggurpkan pogram.
Contoh: dalam MicrMword terdaoat manual

Yogryakarta, ..)...... ottoo" r 20L2
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BAGIAIII l
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringlot ke-1, ke-2" ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam ko,tak pnngl<at/nngking
di bawah ini. Dari hal rpng menurut Arda merupakan karaKer sflware yang paling
penting sampai pada karaKer nfiwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Targgal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat kel
hringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke-4
PerirUkat ke-S

Sangat pentiltg
Penting
t{€ilral
Tldak Pentirg
SangatTidak Pendng

Contohr
No Karakter

alhtarc
peringkat/
nnkino

I Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

',t{t l(arakEr #ltarc .P id}af:lizlidkttu
1 Fungsi )rar€ ada dalam sehrah ffiwarclarus sesuai dengan apa

yarg diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Derxnuna akan nembuat atau oerlu membuat bbel.

1

2 fiftvvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word lctil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan nornal tanpa ada *ror (*pefii rnt
rsmdino\.

q
3 hfryvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat peryguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnla
ceDat.

3
4 fufuvarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenarq.
Contoh : dalam Mi,crosoft Word, saya dapat mcmbuat Fsword
(kata sandi) pada dokumen )Eng sa),a anggap rahasia/penting,
sehingga hanla prhak berwenang saja yang dapat
menoaksesnra-

4

5 fufrryare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-furgsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp simboF mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
),iang berarti simpan, simbol huruf U Qndertirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

q



BAGIAil 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia )rang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Pentirq (TP), Sangat

Tidak PenUng (SrP).

.,tIIl ,,IGrr r$fi*arc EP, P ',ll TP $rP
I ffiuarc harus mudah diperilsa kesmniannla terhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqah yang kib masukan adalah format video,
malo program akan memberil€n peringatan not respondingl
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah rnemawkan file.

2 Soflimre harus memiliki ketepatan untuk fungsinl6.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numhring p*
untuk membmt daftar bullet dan penornercn, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fuftuare memiliki tung$-fuqg$ png sestni dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk alGifibs pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar ftidak sesuai).

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufunre harus dibuat mengao, pada teknik perancarpan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk rnembuat dokumen
pengeUkan, Microsoft po$rer point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

f/

6 ffiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam sfiwarc saat dijalanlon.
Contoh : dalam Microsoft exel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilargan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

v

7 fuftwarehcins dapat menjalankan perinbh dengan Gpat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fufiware harus dapat mengenali kesalahan yarg dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu rnemberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada p€rggum, ketilo pengguna keluar
dari prcgram, namun t*ryata perytguna bel-um menyimpan
dokumen.

v

9 Komponen-komponen sflimre hanss memiliki fung$ yarul
mandiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencehkan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil rneno- dit dokumen.

10 fuflwa rc harus mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupalon program yang mudah
diBlankan, Udak diperlukan pelatihan khusns untuk dapat
menjalankannya.



ffinarc hans rhpat menjaga keamanan dari alcse+akses prg
Udak diperkenankan.
@ntoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberi)<an WuM

dokumen lanq kita aluqao oentino atau rahasia.
fufirmrc harus mudah dipahami sehingga mt"dah
melqgunakannya.
Contoh : Misosorft word memiliki fungsi-furEsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsilarg dimiliki sebtnh soflunrc harus mudah dilacak
kekehrtuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

ffiirarc harus dapat remberikan pehrniuk kepada pengguna
baru agar rhpat rnenggunakan program.
Contoh : dalam Microsorft word

Yogryakarta, ...fi. OttoOer 2072
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke-3
Peringkat k+4
Peringkat ke.5

Sangat pcnUng
Penting
iletral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

.. -..I.lottorer zorz

...A.n ....Lrsktn

. r$.$
lald.{a{+/ perempuan (corct }ang tidak perlu)

....tila\. * sr$. w. c.,,...

,..ts.f..(kgsUghhr.q!gn...Sg.Stq\.'|........ (*di$ iika pekerlran mah6is{a)

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-A dan ke-S, dalam kotak Wnnglatlnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrvyare )rarg palirq
penting sampai pada kankter ofiwareyang sargat t:dak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Conblr:
llo Karakter

sotttvarc
peringkat/
ranklno

1 KaralCer I 5
2 KaraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGralder 4 3
5 Karakter 5 4

':llo l(ffii#fffir€ f.i Lr**fin:
1 Fungsi yang ada dalam sebmh sfumrclarus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Miaosoft Word harus rnampu membtnt bbel, karena
Derxrruna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

\

2 fufuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat lprus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap befilan dergan normal tanpa ada enor (srlprti rnt
rewtndino\-

4
3 fufircarc harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )ang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat-

5
4 fufiimre harus dapat mencegah al<ses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Conto,tr : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat rywrd
(kata sandD pada dokumen yang saya anggap rahasia/pentirp,
sehingga hanla pitnk benrenang saja 1rang dapat
menoaksesnrra.

\

5 fufiware harvs mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu rgsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, *peffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U Urdeiline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainva.

L



BAGIAN 2

Pehrnjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

llo :,,Hafal*Ef, SF. P :-E TP srP
I ffiinrc harus mudah diperiksa keseniannya erhadap shrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terryab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan rnemberilcn perirqatan not r*pondriog,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fufiwareharus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bullet and numfuringpa*
unfuk nrembuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
mernasukan oambar.

3 fuftumrc memilik fungsi-fung$ lang sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminb.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesua.i), bukan untuk membuat oambar (Udak sesual).

4 ffiwareharus dibuat dergan padat (dibtnt seminimal mungkin).
Contoh : sfiuare harus memiliki ulqlran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufiitate harus dibuat mergaal pada teknik perancargan dan
dokumenbsi yang standar.
Contoh : Misosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjirdi
kesalahan (error) dalam sfiyya re saat dija la nka n.
C.ontoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fuftwarehans dapat menjalanlon perinbh dengan cepat.
Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnqan detik

8 fuflwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

{

9 Komponen-komponen sfiimre harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tehp
melakukannra sambil rrcm- dit &kumen.

10 fuftua re harus mudah d'ljalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unhrk dapat
menBlanlonnya.



ffitwrc hans dapt meniaga kemanan dari alealses yarq
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microcoft word kita dapat membenlran psword

&fuwre harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnerqgunakannya, seperti fungsi

Fung$-furg$ lang dimiliki sebmh softaare harus mrdah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuai dengan penncangan

&fiware hans dapat memberikan petunjuk kepada per{,guna
baru agar dapat merpgunakan fogram.

: dalam Microsoft word terdaoat rnanual

Yogryakarta, ...t3 OmoUer 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke,l
Peringkat ke'2
Peringkat ke.3
Peringkat ke'4
Peringkat keS

Sangnt penfing
Penting
Neilral
Tidak PenUng
SangatTidak PenUng

.teLhn
: {aki-la{<i/ percmpuan @
. (r/tnhagiswn

BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
URT TKAI{ peringkat ke-l, ke-?, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak WnngVaVnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karal(er sfiware yang paling
penting sampai pada lorakter nltwarcyang sangat tidak penting png harus dimilikioleh
sebuah sftware.

Contoh:
l{o Karalchr

sl|tnrc
peringkat/
renkino

1 Karakter 1 5
2 lGral(er 2 2
3 lGraKer 3 1
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

trlo. ,'fu*iltiiirrHin,,
I Furg i yang ada dalam sebmh sfiwarclarus sstaidengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna alon rnembuat abu oerlu membuat tabel.

r)
I

2 ,fufuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat aEu beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan normal bnpa ada enor (se,prt mt
rwtf,indt.

\

3 fufrvvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam mempros
sebuah perintah yang dimasukan pergguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang terdiri dari ribuan halaman, malo prosesnya
c€Dat.

q

4 fuflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benarenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word sap dapat merhbuat pasyad
(kata sandi) pada dokumen ),ang saya anggap rahasia/pentirE,
sehingga hanp pihak berwenang saia lrarg dapat
menoaksesnra.

1

5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mbol-simbol
membuat pengguna Fham kegunaannla, sperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U Urfurllrc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

9



BAGIAH 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom png

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting CIP), Sangat

Tidak Penting (Sfn1.

t$o .r.:,*#, yete sp P f{ TP srP
1 ffinrarc harus mrdah diperilca kmniannya Erfndap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab yang kib mazukan adalah format video,
maka program akan memberikan perirgatan not repnditEr,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuflwarc harus nemiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet arfr numbering pfi
unhrk rnembuat dafur bullet dan penornean, bukan untuk
memasulon oambar.

3 fufrware memiliki fungsi-fungsi png sesmi dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifttas pengetikan
(sesuaD, bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 .Sftryareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : ffiuare harus memiliki ukuran file fang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasilon.

V

5 httw;are harus dibuat mengao pada teknik perancangan dan
dokumentasi yarE *andar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

6 *frimrc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erron dabm sfrumresaat diplankan.
Contioh : dalam Microsoft o<oel akan ada peringntan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (rpl) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrwarehans dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlulen waktu dalam hitunoan detik.

U

I fufrtmre harus dapat mengenali kesalahan lang dibuat oleh
pengguna.
@ntoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata penqguna bdym menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftrmrc harus memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergant;ng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kjta masih dapat tetap
melakukannrra sambil n:e*:tlo- dit dokumen-

10 Sofr wa re hanss mudah d'rjalankan.
Contoh : Microsoft word merupalon program png mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatitran khusus untuk dapat
menjalanlonnya.



ffiinrc hans dapat rneniaga kearnanan dari alsakses yang
Udak diperkenanlan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan psuotd

fufrwarc harus mudah dipahami sehirgga mudah
menggunakann)ra.
Cnntoh : Mioosoft word memiliki fungsFfung$ yarg mudah
dipahami, sehirgga mrdah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yarp dimiliki sebmh software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
C.ontoh : Microsoft word telah dibtnt sesuai dengan peancangan

ffiwarc harus dapat rnemberikan petunjuk kepada perpguna
baru agar dapat merqgunakan progmm.

Yogryakarta, ..13... Ot<toUer 20L2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke.4
Peringkat ke5

Sangat penting
Penfing
t{€firal
Tidak Penting
SangatTidak Penting

: ..1*....otcober 2012

, .?.,.1r4.*....P..*f r-s..
. lB {*\1

: {a*F*atsl perempuan (coret yang tidak perlu)

, .tsMly+:i:.)k..............

t.J.:t.:1r....S*C:|.t-.... ......(*disiiiropekeriaanrnahmisvra)

, .. -u-t.N.. .1 
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BAGIAIT l
Petunjuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak pnnglcattnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sftware yang paling
penting sampai pada karal<ter nftwarcyang sargat Udak pentirg lang harus dimiliki oleh
sebuah sflvnra

Contoh;
ilo Karakter

ottunrc
peringkat/
rankino

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

,Ho ''', N(itr,dliEr.,: ffi tttiCib Iq'irxitr*lf t*trfi
I ftrgsi yang ada dalam sebeh rlfumrettarus snrai dergan ap

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karern
Denqquna akan nembuat abu oerlu rnembmt tabel.

t
2 fuftware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
&ntoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan nonnal tanpa ada enor (srlrr;rti rut
rcwtdindt.

3

3 fifrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
cepat.

E.

4 fufrwarc harus dapat menegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak benrenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat rncrnbuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanla pihak berwenang saja )rang dapat
menoakgsnva.

L
5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah

dipahami tungsi-tung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang benrti simpan, simbol huruf U @Nerlirp) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoairnaa.

4



BAGIATI2

Petunjuk ptgisian!
Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( ,l ) Wda kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sanqat

Tldak Penting (SfP).

, !lo: Kaa*H #'Iwarc SP ? il TP STP
I ffiuare hans mrdah diperiksa kesmraiannya Mwlap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberilon peringatan not r*pndingl
sehinooa damt diketahui bahwa kib salah memasukan flle.

V

2 fuftrnre harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atd numfuring p#
untuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufrware memiliki furgsi-fungsi )ang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sestlai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

V

4 Soflwaretarus dibmt dengan padat (dibmt seminimal mungkin).
Contoh z sflware harus memiliki ukunn file yang ringan
sehinoqa Udak berat saat dioperasikan.

5 fufiware harus dibuat meqgacl pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang sbndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
perqeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

5 fuflwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesaf ahan (errofl dalam sfiware saat dijalankan.
Crntoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
penggJuna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fufiwarehans dapat menjalankan perintah dengan cepaL
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

V
I ffiyyare harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
C.ontoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna bdgrn menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sftware harvs memiliki fung$ yary
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita ma$h dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unhrk dapat
menjalankannla.

/



fiflrrare harus dapat menlaga kemanan dari alsde yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an psswrd

$oftwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunal<annya.
Contoh : Mismoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirqga mrdah menggunakannya, seperti furqsi

Fungsi-fung$ yarg dimiliki sebuah sofulrare harus mtdah dilaek
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibut sesuiai dengan peftmcangan

ffiuare harus dapat remberikan petunjuk kepada perqguna
baru agar dapat menggunakan program.

: dalam Mictosoft word terdapat manual

Yogpkarta, .!.*... OrtoUer 20LZ
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.1
Peringkat ke.2
Peringkat ke.3
Peringkat ke.4
Perirgkat ke-S

Sangat penting
PenUng
l{€tral
Tidak PenUng
SangatTidak Penting

Oktober 2012

.i.uH....sq.lri Hlr!.).-q on!
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BAGIAT{ 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak Wnng?,atlnngkirE
di bawah ini. Dari hal lang menurut Anda merupakan karaKer sfrvvare yang paling
penting sampai pada kanKer nfiitareyang sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sfrtmre

Contdr:
l{o Karakter

nllrnrc
peringkat/
nnkino

1 lGrakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaraKer 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGrakEr 5 4

riltl l( *,ffiatua, E,'iliat.,1ilr*n*itn
1 Fung$ lrarg ada dalam sebuah rlfrtrlretrirus sesrni dengan apa

yang dipedukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan rnembuat abu oerlu membuat tabel.

{"

2 fufunre saat digunakan dalam kondlsi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilG pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemrdian saat progftm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada tror (*prt rnt
rmndinol-

tl

3 &frvvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Mioosoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

a
4 fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psword
(kab sandi) pada dokumen )raryl sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnrra-

b
5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adanla simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sperti simbol disket
)iang berarti simpan, simbol huruf U @n&dine) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainya.

5



BAGIAH 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda curkup memberikan tanda centang ( I ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), PenUng (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (Sf,P).

il6 KarakE ffiwrc 6p P il TP slp
1 ffiinrc harus mrdah diperilca kesesraiannya terhadap sbndar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqab yarts kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringafan rnt raponding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

1/

2 fufiware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
C.ontoh : dalam Micrmoft word fungsi bullet aN numfuringp*r
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fiftinre memiliki fungsi-fungsi png sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

I Softyvareharus dibut dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sflivare harus memiliki ukuran file png ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ,hfumre harus dibuat rnengnar pada teknik perancarpan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
nresentasi-

6 Sofrinrc hans dapat memberikan peringatan saat terjadi
kedahan (enof) dalam sflwaresaat diBlankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada perirEatan apabila
pengguna melakukan perinbh rnembagi bilargan dengan argka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V
7 Sofiwarctans dapat menjalankan perintah dergan cepal

Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waKu dalam hitunoan deUk U

I ffiware harus dapat mengenali kealahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftuarc harus memilih fung$ yang
mardiri (Udak terlalu tergpnturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil mern- dit dokumen.

10 Soflura re hants mudah d'ljalankan.
Contoh : Mioosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya. V



ffitmrc harus dapat merfaga keamanan dari deakses prq
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberikan pswd

fuftware harus mudah dipahami sehirgga mudah
mer€gunakannya.
Conbh : Microsoft word memiliki fung$-fung$ yang mudah
dipahami, sefiingga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi png dimilih sebmh sofrnare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word blah dibuat sesuai dengan pemnongan

fuflwarc harus dapat memberikan petunJuk kepada peryrguna
baru agar dapat rrcnggunalon program.
Contoh : dalam Microsoft wotd terdaoat manual

Yogplorta, 13...... ormoer 2ot2
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke.l
Peringkat ke2
Perirgkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat penfing
Penting
tl€tral
Tidak PenUng
SangatTidak Penting

: ..1t... oKober 2012
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BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak pnnglaflnngking
di bawah ini. Dari hal yang nenurut Anda merupakan karaKer sftware yang paling
penting sampai pada karakter nftwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebmh sfiware.

Contofiu
ilo KaralcEr

slZtrarc
peringkatl
rznkina

1 KaraKer I 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 lGral<ter 4 3
5 Karakter 5 4

.:h ,'.*;ht'dHitt.tffiini serilribxtf Ei*thhl.
I Fung$ ,yang ada dalam sebtnh sfiuarclarus sesuai dmgan ap

yang diperlukan pengguna.
6ntoh : Microsoft Word harus mampu nrembuat bbel, karena
perulguna akan membuat atau perlu membuat tabel.

I
2 fuftvrare saat digunal€n dalam kondisi png padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
rnengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
fagi tetap berBlan dengan normal tanpa ada orur (*rr;rfr rnt
rwNind,

2

3 hfryvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memposes
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat.

3

4 fufiware harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Wbrd, saya dapat membuat psttrud
(kata sandi) pada dokumen )rarg saya anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanla pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnla.

I

5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-furq$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, speffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfudlne) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainla.

2



BAGIAII2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( ,/ ) Wda kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), PenUng (P), Netal (tl), Tidak Penting (TP), Sangat

Tjdak Penting (SIP).

ilo ,:.l(Er* . , SP P il TP gr}
I ffiinre harus mudah diperil$a kesesraiannla brhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, temlata yang kita mazukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not rryondirg4
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

,/

2 fuftwarcharus nrcmiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bullet and numbringp*r
unfuk membmt daftar bullet dan penornenn, bukan untuk
memasukan oambar.

^/

3 ffiware memiliki furg$-furg$ png setni dengan kebutuhan
awalyang diminta.
6ntoh : Mhrosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

/

4 fuflwarcFans dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).
Gontoh : ffiimre harus memiliki ukuran file yang rirgan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

\/
5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang stardar.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresenbsi.

\1

6 ffiuarc harus dapat memberikan peringatan saat terJadi
kesalahan (enu) dalam sfiwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD lorena bilanqan Udak bisa dibaoi 0 (nol).

/

7 Softwarcharus dapat menjalankan perintah de-ngan @pat
Contoh : saat melakukan perintah penyimparEn dokunren datam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hihrnoan detik.

V
I fifrware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringabn untuk
menyimpan dokumen kepqda pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun ternyata ptrEguna bdum menyimpan
dokurnen.

t/

9 Komponen-komponen sfirmrc lnrvs memiliki furp$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Cnntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakr.rkan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil menq- dit dokumen.

v

10 Soflua re hans mudah cl'tjalankan.
Conbh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalanl<annya.



ffitrare harus dapat rneniaga keamanan dari aks*alss yang
tidak diped<enankan.
Contoh : dalam Micosoft word kita dapat memberlk,an Wwrd
tufiinre harus mudah dipahami sehlrqga murdah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki furgsi-fung$ yang mrdah
dipahami, sehirgga mudah nrenggunakannya, seperti fungsl

Furpsi-fungsi 1ang dimiliki sehrah softmrc harus mtdah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibmt ssuai dengan Berancngan

fufrivarc harus dapat nremberikan pehrnjuk kepada perypuna
baru agar dapat nrenggunakan progritm.
Contoh : dalam Mioosoft word terdaoat manual



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringlot ke-l
Peringkat ke'2
Peringkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat pentrng
Penting
N€tral
Tidak Pentng
SangatTidak PenUng

, ...!*..oktober 2012

, .......9..m.9.....{s.{en *,5.

BAGIAT{ 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAT{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak pnnglatlnngking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Arda merupakan karakter *flware yarg paling
penting sampai pada karakter *fiwareyang sangat fidak penting yang harus dimilikioleh
sebmh sfrware,

Contdr:
f{o Karakter

nlluate
peringkat/
rankino

I IGrakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karalder 4 3
5 lGraKer 5 4

I{o, KaratrH ffilwrc .Da#ri.ilrrt iaikkfi,.
1 Fwqsi yarg ada dalam seh.ah ffiwarclarus sesuai dengan apa

yarg diperlulrrll peng$una.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat bbel.

2 fufuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat ahu beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mertsetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan normal tanpa ada enor (*pm not
twndindt.

3 fufrwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
6ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
eDat.

4 fifiware harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak png
tidak berwenang.
Contotr : dalam Mioosoft Word, saya dapat menibuat pstrwd
(kab sandi) pada dokumen yang sala anggap rahasialpenting,
sehingga hanya pihak berwenang saja !,ang dapat
menoaksesnva-

.\

5 fufrvvare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbo!
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rderline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoaimra.

2



7

BAGIAil 2

Petunjuk pengldan!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), hnUng (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP). Sangat

Tidak Penting (SrP).

,lfo. Kam*H #brare sp P. .H,: ',w 3TP,
I ffivnre harus mldah diperiksa kemraiannp Ertwlap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terrryah yang kita mazukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan rnt rqondfig,
sehinooa daoat diketahui bahwa kib salah memasukan file.

\-/

2 Soflware larus memiliki ketepatan unhrk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet atd numbring p*t
untuk membmt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasulon oambar.

3 fufrwre memiliki fung$-fung$ png sesmi dengan kebutuhan
awallang diminta.
Contoh : Misosoft wod dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuaO, bukan untuk memhrt oambar (tidak sesuai).

V
4 Soffrareharus dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh z sftuare harus memiliki ukuran file )€ng ringan
sehinooa tidak berat saat dioperasikan.

5 filtnr;are harus dibuat mer€aaj pada teknik perarcangan dan
dokumentasi yang standar.
&ntoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUkan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

V
6 ffiwarc lnrus dapat memberikan peringatan saat terjadi

kesalahan (eff*) dalam ffiwresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exal akan ada peringatan apabila
perpguna melakukan perinbh membagi bilargan dengan angka
0 (nol) lorena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofrwarchans dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Conbh : saat melakukan perintah penyimpnan dokurnen dalam
Micromft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik

I ffiuare harus dapat mengenali ksalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna bdum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftyyarc harus memilih fung$ yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil meno-adff dokumen.

t0 S ofiwa re harus mudah diialankan.
Contoh : Micrmoft word merupakan program png mudah
dfialankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.

\/



ffirarc harus dapat nrenjaga karnanan dari a@-als frarg
tidak diperkenankan.
Conbh : dalam Microsoft word kita dapat memberiY,an paswrd

futuwrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki furE$-furgsi yang mrdah
dipahami, sehirgga mudah merqgunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebuah softuare harus murdah dilacak
kekehtuhan awalnla.
Contoh : Mioosoft word telah dibmt sesuai dengan pemnongan

fufltmrc harus dapat rnemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progftm.

I{ama lerglop



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke-3
Peringlot ke.4
Peringkat k*.5

Sangat penting
Penting
tletral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

..1.*,...orcober 2otz

..IJp.srm......!I.u.slrp:m.t'......41.hs..!.
2Z

HRfield / perempuan (coret 1ang tidak perlu)

..l$hs:ts*i....................

BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2n ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak WnngltaUnngkittg
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karal<ter sflware )rang palirE
penting sampai pada lorakter nfiwarcyang sarEat tidak pentlng png harus dimiliki oleh
sebuah sftwarc.

Contoh:
!lo Karakter

dfuyarc
peringlcat/
tznkina

1 KaraKer I 5
2 lGrakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

Ilo ,, l,t itn
1 Fumgsi lrang ada dalam sebuah sfiwarelarus sestni dergan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu rnembr.rat tabel, karena
Denqquna akan rnembuat atau oerlu nembuat tabel.

t..{

2 fufrumre saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Misosoft Word ketika pengguna herdak
merlgetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*pefti rut
rwndins\.

3 fiftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
cepat.

3

4 fufiware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
tidak benrvenarq.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat rnernbwt pstord
(kab sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang saia yang dapat
menqaksesnya.

5

5 fiftyyare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami turgsi-fung$ np.
Contoh : dalam Micrcsoft Word dengan adanla simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U (uMerline) untuk
menoqarisbawahl dan lain sebaoainva.

1r'



BAGIATI2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centaqg ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). PenUrq (P), Netral (t{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

:.tl0 l(ffi'#, re 3p, '?,' .fl,. B ,gF'P

1 ffiuare harus mudah diperilca kemriannya Mndap stardar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kib masukan adalah format video,
maka prcgram akan memberikan peringatan not respndirE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

,t/

2 Sofrware harus memiliki ketepahn untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numbering pfi
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffiware memiliki fung$-furg$ png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetilcn
(sesuai), bulon untuk membuat qambar (Udak sesuai).

4 fiftwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sftware harus memiliki ukuran file lrang ringan
sehinqoa tidak berat saat diooera$kan.

5 fuftware harus dibuat mengaq, pada teknik perancangan dan
dokumenb$ yang standar.
Contoh : Mioosoft word dibtnt untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

g"

6 Sofrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesafahan (sroi dalam sfryvatesaat diBlankan.
Oontoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan anglo
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fuftwaretarus dapat menjalankan perintah dengan cepal
Contoh : saat mdakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlulon waktu dalam hitunoan detik-

I ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna betum rnenyrmpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrware harus memiliki fungsi )rarp
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komporren lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrra sambil meno- dit dokumen.

\,/

10 Soflua rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
mentslanlonnla.

lrl



fuflvrarc harus dapat menjaga keamanan dari aleakses yang
tidak diprkenankan.
Contoh : dalam Mioosoft word kita dapat memberikan pswrd

fufrimre harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannla.
Contoh : Micrmft word memiliki fungsi-furqsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti furqsi

Furg$-fungsi yarg dimiliki sebuah softyvare harus mudah dilaek
kekebutuhan awalnya.
Gontoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

ffivvare harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru qar dapat menggunakan prognm.
Contoh : dalam Microsoft word

Yogpkat, .[k.... or<mue r 2ot}

,*,Mn,uouo,
Nama lergkap
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BAGIATII l
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlot/rangking
di hwah ini. Dari hal yang renurut Anda merupkan karaKer sftware yang palirq
penting sampai pada karaKer aflwareyang sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrwarc.

Sangat penUng
PenUng
lletral
fidak Penting
SangatTidak Penting

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke.2
Perirgkat ke-3
Peringkat ke4
Peringkat ke-S

Contoh:
No KarakEr

sfisnre
peringkat/
ranklna

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karal<ter 4 3
5 Karakter 5 4

:flb. *atffi rE' ,:Ptfu1ft1dt t ldrfr
1 Fung$ png ada dalam sebmh sfiwarelnrus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
6ntoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Derxlouna akan membmt atau oerlu membuat tabel.

4

2 fufuvare saat digunalGn dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berBlan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprfi rnt
rcsmndina\.

L

3 fufrvvarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
c,eoat-

3

4 fufrvuare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat mernbnt psword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasialpenUng,
sehingga hanp pihak berwenang saja 1ang dapat
menoaksesnva-

2

5 fifrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Neiline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

v



BAGIAT 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Pentinq (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

.:IIo ''l(arald€#, iffi.1r6ie sP- P il .?P sr..f
1 fufiware harus mudah diperiksa kese*aiannla terfradap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rryndfig,
sehinsqa dapat dikehhui bahwa kita salah memasulon file.

2 fufrwarcharus memiliki ketepatan untuk fungsinla.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numberingp*t
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 ffiware memiliki fungsFfung$ png sestni dengan kebutuhan
awallang diminb.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifihs pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Sofiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sftware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat rengacu pada teknik perancangan dan
dokumenhsi png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fifiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan(ffror)dalamsfiwaresaatdijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el alon ada perirgatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

,/'

7 fufiwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

J
8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata penggurn bdgm-henyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sftiyare harus memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil menq-edif dokumen.

t0 fuftun re lwrus mudah dijalankan.
Cnntoh : Microsoft word merupalon progrcm yang mudah
dijalanlcn, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menj,alankannya.

,/



ffitnte harus dapat meniaga keamanan dari alse*akses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft word kita dapat memberikan p*wrd

fituyare harus mudah clipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microaoft word memiliki fung$-fung$ yarg murdah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fung$ yang dimiliki sebuah softnnre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibut sesuai dengan penncangan

ffiuarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat merqgunakan program.

20L2

nhr, {a



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Perirgkat ke-5

Sangat penting
Penting
N€tral
Tldak PenUng
SangntTidak Penting

...(:l*.. otftober 2012

.Rotg...Se[r**r"rt.
ao

laki-laki /perempuar.(coret png tidak perlu)

.N/oheuior.i
t.P.41........ ...... (*di$ iika pekerfrun nahrelsna)

BAGIATII l
PetunJuk pengisian!
URUTIGI{ peringkat ke-l, ke-2n ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak pering?,afJnngkirE
di bawah ini. Dari hal yang nrcnurut Anda merupakan karakter sfrware )rang paling
penting sampai pada kankter ofrwarcyang sangat fidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
No Karakbr

ffiuerE
peringkat/
ranklna

1 lGrakter I 5
2 lGraRer 2 2
3 lGral<ter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

rlllol I&tut ,iiii*ri*,
I Furgsi l,arq da dalam sehrah sfumrclarus sestni dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsorft Word harus mampu membut tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

t
2 fufurare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
&ntoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (r;lperti mt
rwndind.

7

3 hfrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

3

4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrenang.
Contofr : dalam Microsoft Word, saya dapat nronrbwt pasryqd
(kata sandi) pada dokumen yang sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak benrvenang saja yang dapat
menqaksesnya.

\

5 fiftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fu ngsinrc.
Contoh : dalam Micmsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarg berafti simpan, simbol huruf U @ndetlirc) untuk
menqoarisbawahi dan lain sebaoainya.



BAGIATI2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup mernberikan tanda centang ( y'') pada kolom yarg

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), PenUnq (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

llo '.fiar.*M.*fircr" SP P ',ll'' lrP STP,
1 ffiwe harus mudah diperiksa kese*aiannya Erfndap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terqnta yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not rspondirg1
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

J

2 Sofitmre harus memiliki ketepahn untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbring pfi
unfuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan untuk
memasukan qambar.

J

3 Soft,mre memiliki fung$-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk al<tifitas pengetikan
(sestlai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai)-

J
4 Soflwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh : ffiuarc harus memiliki ukuran file png ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

(

5 fufiware hans dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi png standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengefikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
Dresenbsi.

/

6 ffiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalaha n (enor) dalam sf tware saat diia lanlcn.
C,ontioh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilaqgan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

J
7 fuftwareltarus dapat rnenjalankan perintah dengan cepat.

Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Miclosoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

J
8 5ofrrcrc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Micrmoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada perggura, ketika pengguna keltnr
dari program, namun teinyata pengguna bdUm menyimpan
dokumen.

,/

9 Komponen-komponen sfirmre harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantuqg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-adrtdokumen.

{

10 Soflwa re harw mudah dijalankan.
Conbh : Microsoft word merupakan program )rang mudah
diplankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.

il



ffinarc harus dapat menjaga kemanan dari aleralaes yarq
tidak dipedcenankan.
Contoh : dalam Misosoft word kita dapat memberil<an psxtrord

Sotuwre harus murlah dipahami sehingga mudah
menggunalonrya.
Contoh : Microsoft word memiliki furgsFfurgsi yang mudah
dipatnmi, sehingga mtdah menggunakannya, sepefi furgsi

Fung$-fungsi png dimiliki sehsh softnare harus mudah dilacak
lakebutuhan awalnp.
&ntoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peftmcangan

ffiwarc harus dapat nrcmberilon petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan prcgram.
Contoh : dalam Mioosoft word hrdaoat manrnl

r',_





BAGIAil 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

I1o. sp P, 'lll, TF. sr'P
1 ffiwarc harus mudah diperiksa kesesraiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yarts kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not r6pnd@,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofrware harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet ard numbenhg p*t
unhrk membuat daftar bullet dan penomeran, bulon untuk
memasukan oambar.

3 fuflware memiliki fung$-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk akifitas pengetikan
(sesraD, bulon untuk membuat oambar (tidak sesuail.

4 tuftwarehans dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
6ntoh t sfrimre harus memiliki ukuran file lang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuftwarc harus dibuat mengaar pada teknik perarcangan dan
dokumentasi yarg standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufumre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoD dalam sfiwaresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh nrembagi bilargan dengan angka
0 (rpD karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuflwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hihrnoan detik

I ffiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna kelmr
dari program, namun teinyata pengguna belum- menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komporen sfiwarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen laln).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannw sambil rnenq-edff dokumen.

r0 fuftuarc harus mudah dijalankan.
C.ontoh : Micromft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan kiusus untuk dapat
menjalankannla.



ffiware harus dapat menjaga keamanan dari afise*akes yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Micrrosoft word kita dapat memberiV,an pM
fufuwrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Miooaoft word memiliki fung$-fungsi yarg mudah
dipahami, sehirqga mudah menggunakannya, sepefi fungsi

Fungsi-fung$ )rarg dimiliki sefuah softyvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Conbh : Microsoft wod telah dibtnt smi dengan pemnengan

ffirwre harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat merggunakan prognm.

Yosryakarta, ..t3...9.Sb ... 2otz



ffi
, .f*...9-hLeh.r.q.. r0,,Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Ke&rangan:
Peringkat ke-t : Sangat penUng
Peringkat ke-2 : Penfing
Peringkat ke.3 : I{eilral
Perirgkat ke-4 : Tidak PenUng
Peringkat ke-S : SangatTidak Penting

:-la{d=laki / perempuan (ooret png tidak pedu)

pekerjaan , ...H.sh:.?1.:.:yi........
Jurusan* t...9,{.1........=................. ...... (*disi iika peker}un rnahasisrra)

Nama insransi 
' 
...ll.lH"...Sy:g.n.......Ku..$f.g.3.:....................

BAGIAIT 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2" ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sflware yang paling
penting sampai pada karakter sflwarepng sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebmh sftware.

Conbh:
l{o KarakEr

nlfuvarc
peringkat/
ranklna

1 lGrakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karalder 4 3
5 lGraKer 5 4

l!ao, :l(affilrr, arc r.ruilttl<at .ni#rm
1 Furgsi yarg ada dalam sebmh rlfurarehairus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Dencnuna akan npmbuat abu oerlu membuat tabel.

I
2 fufuvare saat dpunalon dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
fagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (srlprti mt
resmMindt.

2

3 fifryvare harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

3

4 tufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang,
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat nrembuat psword
(kata sandi) pada dokumen yang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saia yang dapat
menoaksesnva.

s

5 bflware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tung$-tungsinp.
Contoh : dalam Micnosoft Word dengan adanla $mbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rderline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

1





&ftivare hans dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan psM

dokumen \ram kita anqqaD pentiruq atau rahasia.
Sofiuare harus mudah dlpahami sehingga mudah
ncnggunakannp.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Furpsi-fungsi yar€ dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
&ntoh : Microsoft word telah dibmt sesuai dengn pemncan(Fn

fuftvvarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yosyakarta, .fL..Q.*-). 1!o p

__\;E,4qr-
( NVAfur P{Jrnrf



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke-l
Peringkat ke-2
Perirgkat ke-3
Peringkat ke4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak PenUng
SangatTidak PenUng

f2_*iats

fr

BAGIAil 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda merupakan karakter sflwarc yang paling
penting sampai pada karaKer nfuuarcyang sangat tidak pentirg png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware,

Gontoh:
llo |(aral<ter

sfruaru
peringkat/
nnkina

1 l(arakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGrakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGraKer 5 4

r'116: Kamlrhr ffirarc ,.PEiiiitk*r ra:rffii
1 Fungsi yang da dalam sebuah sflr;arelrrrus s6uai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

3
2 futuuare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan rprmal tanpa kendala.
C.ontoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal tanpa ada oror (*rrlfii mt
resondindt.

Z
3 fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsorft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
ceoat.

{

4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yarg
Udak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat rnambuat pswad
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pthak benruenang saja )ang dapat
menqakesnva.

4

5 fufrware ltorus mudah dipelajari, dioper:asikan dan mudah
dipahami fu rpsl-fungsi nya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adan1re simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sBFeffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderfine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

L





ffiinrc harus dapat menjaga keamanan dari alaeralses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan pM

fufivare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mrdah
dipahami, sehtrqga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yarg dimilih sebuah softrnnre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemn@ngan

ffiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat merggunakan progftm.

yosyakarta, ..*.....:..(:. i... zotz
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H#
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat k+2
Peringkat ke-3
Peringkat ke.4
Peringkat ke-5

Sangat pentrng
Pentlng
lletral
Tidak krting
SangatTldak PenUng

lalC*ki-/ perempuan (mret yang tidak perlu)

6rtnor,S Uq

BAGIATU 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam koAk peringkat/rangking
di hwah ini. Dari hal yang rnenurut Anda menrpakan karal(er sflware yang paling
penUng sampai pada karaKer nftwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

@ntoh:
llo l(aralcEr

&tlware
peringkat/
nnkina

1 lGrakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGralder 4 3
5 lGraKer 5 4

.|lo :'*ai*|fi!r: tnbE':. Ftn{t*iL*},iiriHtu
1 Fung$ yang ada dalam sebuah ffiuarclarus sestnidengan apa

yarg diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu nembuat tabel, karena
perununa akan nembuat atau perlu membuat tabel. -?-''

2 fufivvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
C,ontoh : dalam Microsoft Word ketilc pengguna hendak
mergeUk puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap berjalan derpan normal tanpa ada enor (x;prli rot
rewNindt.

T
3 fiftwarc harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

r
4 fufrvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang

Udak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat @stwtd
(kata sandi) pada dokumen yarg saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnrra.

3
5 fuflimre horw mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanp $mboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepeffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menqoarisbawahi dan lain sebaoainva.

j





fufutarc harus dapat menjaga kemanan dari aleakses yarq
Udak diperkenankan.
Conbh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an pst*d
ffiimre harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalennya.
Contoh : Micrcsoft wod memiliki furEsi-fungsi )rang mudah
dipahami, sehingga mudah merggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsi yang dimiliki sebuh sofilrnre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya,
Conbh : Microsoft word telah dibuatsesuei dengan pemn<ilngan

fuflware harus dapat rnmberikan petunjuk kepa<la pengguna
baru agar dapat mer€gunakan prognm.

#L"l- e4PY4cJ"L



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Perirpkat ke,l
Peringkat ke2
Paingkat ke-3
Perirgkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
PenUng
il€tral
Tidak Pen$ng
SangatTidak Penting

.t.L.... oktober 2012

...t1*st idrxr.... Auni..

....n.....k1sv

ffi#ili/ perempuan (coret yang tidak perlu)

,...l.CqS.r[nh*.et*...]..trri*r.Wr*U...i.Ila!lr... (*di$ iika pekerfrran rnahasrsrra)

' 
...H J.S....*lel:.....K+h r,.e.*

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak op-ringkatlrangkiru
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrware yarg paling
penting sampai pada karaKer ofiwareyang sangat tidak penting png harus dimilikioleft
sebuah sfrware.

Contolr:
ilo Karakter

*ltwarc
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 1
4 lGrakter 4 3
5 lGraKer 5 4

,rt6,. *ffi'*ifitifui9:':, run 'f ,:

1 Furgsi ydng ada dalam sebmh sfiirairelrirus ssuai dengan ap
yang dipertukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

I

2 fuftware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dergan rprmal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tebp berlalan dengan rprmal tanpa ada aror (srlprli rut
rcsmndindt.

4

3 bfrvvare harus dapat berjalan dengan oepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
c.enat-

1

4 fufiware harus dapat merregah akses oleh pihak-pihnk yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat,Bembuat pstord
(kata sandi) pada dokumen )ang sa),a anggCIp rahasia/penting,
sehingga hanla pihak benruenang saja yang dapat
menqaksesn\E.

b

5 fufrware harus mudah diplajari, diopera$lon dan mudah
dipahami fu ng$-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @r&rline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainw.

t



BAGIAH 2

PeilunJuk pengisian!

Pada bagian ini arda cukup menrberikan tanda cntang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Pentirq (S[P).

,tll.},, i,*lrl*&,frdr.:ffi*t e SD P ,,[" TP ,lEff
I ffiware harus rnudah diperiksa kmniannya terhadap stardar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kih hendak memasukan gambar ke dalam
Mkromft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malc program akan memberilon peringabn rpt rnrynding,
sehinooa danat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

r/

2 fufrwa re harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word furgsi bulW aN numberingpfi
untuk nembtnt daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fufrtmre memiliki fungsi-furq$ lang sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifihs pengetikan
(sesmi). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 .$/?nareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Cortoh z sfiitare harus memiliki ukunn file png ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 ffiware harus dibuat mergacu pada teknik perancangan dan
dokumenbsi yang stardar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibtnt untuk membuat
nresentasi-

J
6 fufrvvarc harw dapat memberikan ffingatan saat terjadi

kesalahan (etrq) dalam sfiwa re saat dijala nkan.
Contoh : dalam Microsoft exel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perinhh membagi bilangan dengan arglo
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fiflwarehans dapat menjalankan perintah dengan epat.
Oontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanrra memerlukan waKu dalam hitunoan detik

8 fuftimre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna kelmr
dari program, namun ternyata pengguna belurn menyimpan
dol(ljmen.

'/

9 Komponen-komponen sfrtmre harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melalqlkannva sambil meno-edrtdokumen.

10 fiflua re hans mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan ktusus untuk dapat
menplankannya.



ffivrarc harus dapat meniaga keamanan dari alm"alas yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenkan pswrd

ffiyuarc harus mudah dipahaml sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memlliki fungsi-furrgsi yarq mudah
dipahami, sehirEgO mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dimiliki sehnh sffinnre harus mudah dilacak
kek&utuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

fuflware harus dapat memberilon petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat ffErEgunakan pogram.

2012



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-1 : Sangat penUng
Feringkat k+2 : Penfing
Perirgkat ke.3 : tletral
Peringkat ke-4: Tidak Penting
Peringkat keS : SangatTidak PenUng

...1*... 0ktober 2012

zz }^hr,rn

la*i-{ati / perempuan (coret }ang tidak perlu)
(\Aaha.!r'6pa'

Contolr:
No Karakter

*ttunrc
peringkat/
ranklno

1 lGraKer I 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

BAGIAT{ 1
PetunJuk penglsian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2n ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kohk WfingkaVnngking
di bawah ini. Dart hal yang menurut Arda merupakan karakter nfrwarc yang paling
penting sampai pada karakter nflwareyang sangat tidak penfing png harus dimiliki oleh
sebuah sfiuare.

fo 9,*l lffi:
L Furgsi )rang ada dalam sebmh rlfiiwretnlrus ssmi dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu nrembuat bbel, lorena
Deluquna akan membuat atau Derlu nembuat bbel.

I
2 ,fufiatare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan derpan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat pognrm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (r-rprti rnt
rewMindt.

Z

3 fufivvare harus dapat berjalan dengan aepat dalam memposes
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna merryimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesn)ra
cepat.

3

4 fufrware harus dapat mencegah akes oleh pihak-fihak yang
tldak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat nreinbuat pstwrd
(kab sandi) pada dokumen yang saya anggap raha$a/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoakesnva.

4

5 fufrvvare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami turg$-fun9sinla.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbd disket
yarg berafti simpan, simbol huruf U Qroa.r.rurlirc) untuk
menoqarisbawahi dan lain sebaoainrn.

V



BAGIA}T 2

PeUniuk pengisian!

Pada bagian ini arda cukup memberikan tanda Gantang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat aMa.

Keterargan : Sangat penting (SP), Penting (P), Nefral (I{), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak Pentirg (SfP).

.r'trkl i , kir6kt*r-, 54trfiilar. ',3F:. p: .
.: ,TlP, :sfF'

1 ffiwre harus rnudah diperilsa kmuaiannp terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, Gmyata yarg kih masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not raponding,
sehinoqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Softwa rc harus mem ili ki ketepahn untuk fungsi n)€.
Contoh : dalam Micrmoft word furgsi bullet aN numfuring p*l
untuk rnembuat daftar bullet dan penornercn, bukan untuk
memasukan qambar.

d

3 ffiware memiliki fungsi-furgsi yang seuai dengan kebutuhan
awalyang diminb.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(se$ai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Soflwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Conbh . efrunre harus memiliki ukuran file )rang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrvvare harus dibuat mengao, pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang stardar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fultwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (ffiw) dalam ffiwarc saat diialankan.
Contoh : dalam Micmft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulGn perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fufrvvareharus dapat menjalankan perinbh dengan cepat.
Oontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waKu dalam hitunoan detik

I fufunre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun tbmyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komporren-komponen sftiyare hans memilik fung$ yarg
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komporren lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
perrcetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannm sambil trew- dit hkumen.

10 Soflwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diBlankan, tidak diperlukan pelaUhan khugrs unhrk dapat
menjalankannya.

J



--:-
_ aqE*

ffitrarc hart.s dapt rnenjaga kemarpn dari &dses prg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Micnosoft word kita dapat memben?,an pssword

Sofitmre harus mudah dipahami sehirgga mudah
rnenggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furysi yang mudah
dipahami, sehirEga mudah memgunakannya, seperti furEsi

Fung$-fung$ yang dimiliki sebuah softwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat seuai dengan perancangan

ffiwarc hans dapat memberilon pefi.rnjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunalon program.
Contoh : dalam Microsoft wqd brdaoat rnanual

Yoglakarta, ...1.L,. pr.too" r 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Kehrangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke,4
Peringlot k+5

Oktobs 2012

,..4! ?t.tlt.,dp:rlgr
*o Tshun

Sangat penting
Penting
l{€tral
Tldak Penting
SangatTidak PenUng

(ooret lang tidak pedu)

Contdr:
No Karakter

sfisntc
peringlat/
rankina

I lGraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karalder 4 3
5 lGraKer 5 4

percmpuan
trlln

BAGTAT{ 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kobk pringl<atfnngkitE
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfiware ),ang palirg
penting sampai pada karaKer nfrvrareyang sangat tidak penting png harus dimiliki olefr
sebuah sfluare

,fu PE-riiiowrtnhklhi:
1 Furgsi yarg ada dalam sebmh ffiuaretarussstni dogan apa

yang dipedukan pengguna.
Oontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan nembuat abu oerlu membuat tabel.

2 tufuuare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemtdian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan nonnal tanpa ada enor (ryni rct
rcsmtdina\.

J-i
i

3 ,fufunre harus dapat befilan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
&ntoh : dalam MicrOsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
ceoat.

4 fufrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
tidak benrenang.
Conbh : dalam Mioosoft Word, saya dapat nrembuat passtrrud
(lota sandi) pada dokumen )rang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saJa yang dapat
menoaksesnra.

5 hflware harus mudah dipelajari, dioperasilcan dan mudah
dipahami tungsi-tung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
rnembuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (urderlirre) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqain\a.

4
)



BAGIA]T 2

Petoinjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( { ) Waa kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP). Penting (P), Nekal (1{), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

I{o ,:,|(Et #lllrarp SP P il TP st?,'
1 ffirnrc harus mrdah diperitca kesniannya brhalap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kih masulon adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not raponding,
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memazukan file.

2 fufiwareharus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbringp*
unfuk membmt daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
mernasukan qambar.

3 tutumre memiliki tung$-tungsi png sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 ffiwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sftware harus memiliki ulqJran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V

5 fufiw;are harus dibuat mengaal pada teknik perancangan dan
dokumenbsi )rang $ardar.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Mioosoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 ffiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfiwaresaat diplankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fufrwarchans dapat menjalankan perintah dengan aepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan deUk

8 fifiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun t*nyata pengguna belpm menyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sfiware harus memiliki fung$ yarg
mandiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kib ma$h dapat tetap
melakukannrra sambil meno-edf dokumen.

10 fuflwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalanlon, tidak diperlulon pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

\j



ffiware harus dapat rnenjaga keamanan dari dedses farg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pswrd

ffiiarc harus mudah dipahami sehingga mudah
rengglunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki furgsi-fungsi yang mudah
dipahami, sefiingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fung$-fungsiyang dimiliki sebuh softnare hans murdah dilacak
kekeh.tuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word blah dibtnt sesuai dengan penncangan

ffitarc harus dapat remberikan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat merpgunakan progfttm.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual

Yogrpkarb, ..!*... o*toOer 20L2#
r /lri 0r4h' An Fasir r
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat k+.l
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.S

Sangat penting
Penfing
t{effial
Tldak PenUng
SangatTidak Penting

, ..!*1N...... fuisrrr .....8rIi,*g".... ){ *E *K*.he}............

BAGIAIII l
Pebnjuk penglsian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak pringl<attnngkirg
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karakter sftware yarq paling
penting sampai pada karakter *ftwareyang sarEat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuh sftvvare,

Contdr:
Itlo l(arakter

*frwarc
peringkat/
tankitm

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 lGrakter 5 4

tc ,Pa lrct iii*frw,,
I Fungsi lrdr€ da dalam sebmh ffiuarclarus se*ni dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat bbel, karena
peruquna akan membuat atau Derlu membuat bbel.

#
2 fifrware saat digunakan dalam kondisi )rang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
C.ontoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal tanpa ada enor (srlprti rnt
rcwMinol.

3 fifrvvarc harus dapat berBlan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribun halaman, maka prosesnye
ceoat.

3

4 tuftwarc harus dapat mencegah akes oleh pihak-piluk yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat rnembuat pM
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasialpenting,
sehingga han)ta pihak benrvenang saja yarq dapat
menoaksesnrra.

2

5 fufiware Farus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fu rgsinp.
Conbh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mboFsimbol
rnembuat pergguna paham kegunaannla, sepeffi simbol disket
yang berarti simpan, slmbol huruf U @ndedirc) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoaima.

4



BAGIAII2

Petunjuk penglsian!

Pada bagian ini anda cukup menrberikan tanda ccntang ( ,/ ) Wda kolom yang

tercedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netal (I{), Tidak penting (Tp). Sangat

Tidak PenUng (STP).

ito ', ,.ffi!Wgr', .SP: tPt, il Tp, sp
I ffivane harus mudah diperilca kesesmiannp terhadap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microoft Word, ternyata yarg kita masukan adalah format video,
malo pogram akan memberilcn peringatan Mt rqondfng,
sehinqoa daoat dikehhui bahwa kih salah memasukan file.

2 fufiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbringpa*
unfuk membmt daftar bullet dan penomenn, bukan untuk
memasulon qambar.

3 &ftiyare memiliki fungsi-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(seglai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Sofrvvareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfiimre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa Udak berat saat diooerasikan.

5 fittware harus dibuat ,nengad, pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengeUlon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufrwarc harus dapat memberikan peringabn saat terjadi
kealahan (enor) dalam sfiwarcsaat dij,alankan.
Contoh : dalam Microsoft exel alon ada perfngatan apabila
perpguna melakukan perintah membagi bilangan dengan argka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi O (nol).

J
7 fuftwareharus dapat menjalankan perintah derqan cepal

Oontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya rnemerlukan waktu dalam hihrnoan detik

8 fufiuare harus dapat mengenali ksalahan png dibuat oleh
pengguna.
&ntoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

,/

9 Komporcn-komponen sftuare harus memiliki fungsi yang
mardiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannw sambil mers-edrtdokumen.

J

10 Soflwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan progr:am yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusr.rs unh.rk dapat
menjalankannp.

J



f

ffitne harus dapat rner$aga lcamanan dari &s-akses yarg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft r,vord kita dapat memboiP,an pswrd

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
merqgunalonnya.
Contoh : Microsoft wod memiliki fungsi-fuqg$ yang mudah
dipahami, sehiqga mudah menggunakannya, seperti furqsi

Furqsi-fung$ yang dimiliki sebuah so,frnnre harus mudah dilacak
kekefutuhan awalnla,
C.ontoh : Microsoft word telah dibuat sesui dengan pemncangan

fufunrc harus dapat rnemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat merggunakan pogram.
Conbh : dalam Microsoft word tendaoat manual

... Oktober 2012
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hlGlaki/ perempuan (coret yang tidak perlu)
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BAGIAT{ 1
Petunjuk pengisianl
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak pringkat/nngkitE
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sflwarc )rang Fling
penting sampai pada karal<ter ofiuareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Sangat penting
Penting
Itl€rtral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Peringlot ke-5

Contdr;
No l(arakter

nltwarc
peringlot/
nnkina

1 lGrakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 KaraKer 5 4

,I{o ', |(areftfiEr .E#*oli*I'rt*Iilt*'
1 Furgsi yang ada dalam sebuah sftwarelarus sesmi dengan apa

yartg diperlukan pengguna.
C.ontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
oenqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

I
2 tufiware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat befialan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada aror (seprli rot
resmtfrind.

I
3 fufrvvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prcsemya
ceoat-

2

4 fufuarare harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak png
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat rnentbuat pasvord
(kata sandi) pada dokumen yary saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

3

5 fufryvare hans mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami furg$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
)rang berartl simpan, simbol huruf U @tfurline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainw.



BAGIAIII2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP). Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting CTP), Sangat

Tldak Penting (SrP).

r,IIc Xbellffi,,,Wte': 3P P [N TP. SfF].
1 ffiimre harus mudah diperiksa kesmniannya terhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternlab yang kib masukan adalah format video,
maka program akan rnemberikan peringaEn not r*ponding,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
C-ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aM numbering p*i
untuk membmt daftar bullet dan penorneran, bukan unfuk
memazukan oambar.

3 fifryvare memiliki fungsi-fung$ yang sesuai dergan kebr.rtuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifibs pengetilon
(sesuai). hrkan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 .$fiyyareharus dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuftware harus dibuat mengaa, pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

6 fufl*nre harus dapat memberikan peringatan saat teriadi
kesala han (enol) dalam sfiim re saat dija la nka n.
Oontoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

d
7 fuftwarehans dapat menjalankan perinhh dengan cepaL

Conbh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlulon waktu dalam hihrnoan detik.

I fufiuare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Mioosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepa.da pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun temyata pengguna belurn menyimpan
dokrmen.

9 Komporen-komponen sfryyare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita ma$h dapat tehp
melakukannva sambil fire;tw- dit dokumen.

(

10 Soltuare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diBlankan, Udak diperlukan pelatihan khusus unhrk dapat
menjalankannya.

I



bfiwarc hans dapat menjaga keamanan dari ds*dses png
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Micosoft word kita dapat membertlcan psswud

Sofuuarc harus mudah dipahaml sehingga mudah
menggunakannya.
&ntoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mudah merqgunakannya, seperti fungsi

FungsFftmgsiyang dimiliki sebuh sorftwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat esuai dengn perancangan

ffiyuarc harus dapat rnemberikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat rnenggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word tedaoat rnanual

Nama Lergkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringlot ke-1 : Sangat penting
Peringkat ke-2 : Penting
Peringkatke-3: Netral
Peringkat ke4 : Tidak Penting
Peringlot ke-5 : SangatTidak PenUng
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laki+dd / perempuan (ooret yang tidak perlu)

BAGIAN 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-1, ke-2" ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak pnngl<attrangking
di bawah ini. Dari hal yang nenurut AMa menrpakan karakter sftware yang palirg
penting sampai pada kanKer nfuuareyarg sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware,

Contdr:
No Karakter

dlararc
peringkat/
rankino

1 lGraKer 1 5
2 lGraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karalder 4 3
5 Karakter 5 4

rllo I(aiiilGer irS ,|rixinaldfi
1 Fung$ yarg ada dalam sebmh sfunretarus sestni dengan apa

png diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
perxrcuna akan rnembuat ahu perlu rnembmt tabel.

n
L

2 &fiimre saat digunalon dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berlalan dengan normal bnpa ada aror (srlprfr rct
resmndino\-

3 fufrvvare harus dapat berBlan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )rang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat.

4

4 fufuvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat manbuat pswud
(kata sandi) pada dokumen yarg saya anggap rahaslalpentirg,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnna.

5 Sofiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-furgsinla.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adanya slmbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, *perti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @rdeiline) untuk
menqoarlsbawahi dan lain sebaqainya.

3



BAGIAII2

Petunluk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( { ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SrP).

fiat, l(* ,.ffiUarc sp .:p: il" .TP. srp,
1 ffitmre harus mudah diperiksa keseuraiannya terfradap s€ndar

png diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab )€ng kita masukan adalah format video,
malc program akan memberikan peringatan not r*pondr'rg4
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

t/

2 Softwa re harus memil i ki ketepatan untuk fungsi np.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringp*t
untuk nrembuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

t/

3 Softrnre memiliki fung$-fungsi png sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetilon
(sesuaD, bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

t/

4 fuftvvareharus dibuat dengan padat (dibut seminimal mungkin).
Contoh z sfrware harus memiliki ukuran file png ringan
sehinooa Udak berat saat diooerasikan.

U

5 fufrware harus dibuat mengaa, pada teknik perancangan dan
dokumenbsi yarg standar.
Contoh : Mioosoft uprd dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenbsi.

V

6 Soflware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enor) dalam sftyare saat dijala nkan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
peruguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

t/

7 fufiwaretarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microrft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik

w

8 ffiw;are harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan perirgatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun ternyata perqguna belum menyimpan
dokumen.

v

9 Komponen-komponen ffiyyare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melahrkannra sambil rneno-adrtdokumen.

V

10 Softwa re hans mudah dijalankan.
Contoh : Mirosoft word merupakan plogram yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
renlalankannya. L



ffiinrc harus dapat menjaga keamanan dari alserakses fang
tidak dipdcenankan.
Conbh : dalam Micr06oft word kita dapat memberi?an psvvord

Sofuvare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunalonnp.
Conbh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakanrya, seperti furqsi

Fungsi-fungsl yang dimiliki sebtnh softrvare harus mudah dilaak
kekebutuhan awalnya.
C"ontoh : Microsoft word telah dibuat sesmi dengan perananngan

hfumte harus dapat memberikan petunjuk kepada perqguna
baru agar dapat nenggunalon prognrm,
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat mantnl

Yogyakarta, ......... Oktober 20tZ
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

PekerJaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Peringkat ke'S

Sangat penting
Penting
Neilral
Tidak Penting
SangatTidak Penting
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BAGIATI l
PetunJuk pengisianl
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak penngl<aUnngking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sflware )arg palirq
penting sampai pada karakter nfiuarcyang mngat tdak pentirg yang harus dimilik oleh
sebuah sfiware.

Contoh:
No Karakfter

dwane
peringkat/
rankina

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

TTo Kard(E fibwrc ".' I:**n*1t1,'.
1 Fungsi yang ada dalam sbmh sftwarctarus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena
Denqquna akan nnmbuat abu rerlu membuat tabel.

5
2 fiftware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
fagi tebp berlalan dengan normal bnpa ada aror (*perfr rct
rxmrdindt.

4

3 fuftunre harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceDat.

2
4 tuftware harus dapat mmcegah akes oleh pihak-pihak yang

tHak benrenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat mernbuat psstwrd
(kata sandi) pada dokumen ),ang sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yarq dapat
menoaksesnrra.

3

5 fufiware lurus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, *perti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfuilirn) untuk
menquarishwahi dan lain sebaoaima.

q



BAGIAT{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda ankup menrDerikan tanda entang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedla yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penHng (SP), Penting (P), Nefral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

T'idak Penting (SrP).

rtt0: ,flgr,dt*lx'&/tlwlte, gP P lLr 1? sr-p
I ffi*mre harts nxrdah diperilca lmniannya terhadap sbrdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazulon gambar ke dalam
Microsoft Word, Grqata yang kita masukan adalah format Mdeo,
maka program akan memberilon peringahn not rwrynding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft wotd fungsi bullet and numberingpfi
untuk membmt daftr bullet dan penornemn, bukan untuk
memasulon oambar.

3 fuftware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai)-

4 Sofl'uareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sfrware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqoa Udak berat saat diooemsikan.

5 fufurare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang $andar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibtnt untuk membmt
orsentasi.

V

6 ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kealahan (enoD dalam ffiwaresaat diBlanlon.
@ntoh : dalam Microsoft ocel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinEh membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwarelnns dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokrmen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hifunqan detik

8 fufiware harus dapat mengenali kealahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun teinyata pengguna belum rnenyimpan
doklmen.

9 Komporren-komponen sflware luns memiliki fung$ ),ang
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada komporen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melalokannva sambil mena- dit &kumen.

v
10 fuflwa re hants mudah dijalanlon.

Conbh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dij.alankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untr.rk dapat
menjalanlonnya.

\



ffitmrc harus dapat nrcniaga learnanan dari dese*de yarq
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pM
tufivnrc harus mudah dlpahami sehlngga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word rnemiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah merqgunakannya, seperti furgsi

Fung$-fung$ yang dimiliki sebtnh softvvare harus mudah dilacak
kekefutuhan awalnla.
&nbh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

fuflware hans dapat nrembeilkan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual

'*""*'tffiil*

( 4$rr"e*.r QrJr .,hr
Nama Lerglop
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Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netrat
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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ta{<FRi/ perempuan (coret yang tidak perlu)

YRrfil9Yf , ...

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling

penting sampai pada karakter saftware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah soflware.

Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 1

4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

una akan membuat atau oerlu membuat tabel.
Soflware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not

Sofrware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri .dari ribuan halaman, maka prosesnya

Sofiware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Sofiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

III ]: :i,'Zii.ii;:.,----=R}i .i1lrrffilllllN lW #ER;ilEVi,/:,4

1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehingga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Sofiware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh ; software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehingga tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

6 Sofiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesa lahan (erro r) d a la m softwa re saat dijala nkan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

I Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terla[r tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sam bil menq- edit dokumen.

10 Soflware harus mudah d'rjalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya. V



Sofiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Sofiware harus dapat memberikan petunjuk kepada
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Micros,:ft word terda

pengguna

unaan.



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-1
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter soflware yang paling

penting sampai pada karakter softwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah soflware,
Contoh:
No Karakter

softtaare
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

kwffi\si

I Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

Denqquna akan membuat atau perlu membuat tabel.

1

2 Software saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not
resoondino\.

3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri .dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

4

4 Software harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menqaksesnva.

3

5 Soflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaqainva,

)



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat '

Tidak Penting (STP).

,rl:1.ilyzf J1#r;:r.i::.:::riijl!Mr #.rK$ffi{1d

1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,

maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti

untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan

sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.
5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erofl da la m softwa re saat dijalanka n.

C-ontoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibasi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitungan detik.

8 Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang

mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil mena- edit dokumen.

10 Sofrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

dokumen yanq kita anggap penting atau rahasia.

fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah

dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah soflvvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuaidengan perancangan

Sofiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.

Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual

a
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI1 peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking

di bawah ini. Diri hal yang menurut Anda merupakan karakter sofrware yang paling

penting sampai pada karakter softwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah software.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :

Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting

Contoh:
No Karakter

sofrware
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
Software saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.

Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak

mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka

lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (seperti not

Soflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.

Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan

dokumen yang terdiri . dari ribuan halaman, maka prosesnya

Software harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Software harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol

membuat pengguna paham kegunaannya, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( 1/ ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (Sf,P).

ll[lilD'i BFXUD,:]1{$|*$i}-:IXrSB.$ w.,;
1 Software harus mudah diperika kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,

maka program akan memberikan peringatan not responding,

sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan filg.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti

untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar,

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat gambar (tidak sesuai).

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan

sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.
5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

5 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalaha n (erof1 da lam softwa re saat dijalanka n.

Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka

0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibagi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitungan delik

B Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
C-ontoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang

mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).

Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakuka n nva sambil meno- edit dokumen.

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah

dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Sofiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C-ontoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi'fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
C-ontoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

itu untuk membuat dokumen
fuflware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkatlrangking

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling

penting sampai pada karakter sofiware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah sofiware.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting

Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankino

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
Soflware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not

Soflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri .dari ribuan halaman,. maka prosesnya

Software harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Software harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (underline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

.|,.ir

1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Soflware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : soflware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 Soflware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalaha n (errols dalam softwa re saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitungan detik.

B Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq- edit dokumen.

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah sofharare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Software harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3,ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling
penting sampai pada karakter soflware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Contoh:
No Karakter

sofrware
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu membuat tabel.
Soflware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befialan dengan norrnal tanpa ada error (seperti not

Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri. dari ribuan halaman, maka prosesnya

Sofrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Soflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepefti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tldak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

:iMdlll YE [rti4],W.-...

1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Soflware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

/

6 fuftware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erofl dalam software saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitungan detik.

I Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- edit dokumen.

10 Sofrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufrware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fuftware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual penqqunaan.
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling
penting sampai pada karakter sofrware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankino

1 Karakter I 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 KaraKer 5 4

1 Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
pengguna akan membuat atau perlu membuat tabel.

2_

2 Software saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not
respondins),

3 Sofiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri. dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

1

4 Software harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
mengaksesnya.

5 Software harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (underline) untuk
menggarisbawahi dan lain sebaqainya.

5



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : sangat penting (sP), Penting (P), Netral (N), Tidak penting (Tp), sangat ."

Tidak Penting (STP).
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1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehingga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C.ontoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan gambar.

3 fuftware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
gq,fingga tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala ha n (ero) dalam softwa re saat d ija la n kan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilangan tidak bisa dibagi 0 (nol).

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen datam
Microsoft wor:d hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

B Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen soflware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- edit dokumen.

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-atses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password
pada dokumen yang kita anqqap pentinq atau rahasia.
Sofrware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conloh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
menqubah warna huruf.
Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah sofhruare harus mudah ditacak

Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Sofiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Eq$qh : dalam Microsoft word terdapat manual
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Nama instansi

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
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Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter soflware yang paling

penting sampai pada karakter soflware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah software.
Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

iiiilb, ffiCii,{iiit|tHfi ffWl{ffii:
1 Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat tabel.

\

2 Sofrware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not
resoondina\.

s

3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri. dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

l-\

4 Software harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
C-ontoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

q

5 Software harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menoqarisbawahi dan lain sebaqainya.

L



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

,
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1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

\,/

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

lr/

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

t,/

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh ; software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

/

5 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errofl dalam software saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Soflware harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

8 Sofrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- edit dokumen.

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fuflware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akes yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Sofiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softtruare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Software harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual
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BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sanga

Tidak Penting (STP).

ilA:: ftmru ftlrllt mil
1 Soflware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

\,,'

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

l--

4 Sofrware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : soflware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V
5 Soflware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (eror) dalam software saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi0 (nol).

\/'

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

w

8 Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakuka n nya sambil meno- edit dokumen.

V

10 Software harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Soffware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Sofrware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
C.ontoh : dalam Microsoft word terdapat manual
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Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer software yang paling
penting sampai pada karaKer sofiware yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Contoh:
No Karakter

sofrware
peringkat/
rankina

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

#fiIlfri 'PEirlffiffiWEffiio,
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

3

2 Software saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not
resoondino\.

)

3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri . dari ribuan halaman, maka prosesnya
ceoat.

4 Sofrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

(-

5 Soflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U Qnderline) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

/-(



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

ItIffi fr=1ffiI[frffiffil] (Wfii,N,$i!ffi {]5H [i)

1 Soflware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinqqa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan sambar.

U

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : soflware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

v

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erof) dalam soflware saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 Sofiware harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

B Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

il

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukan nrra sam bil menq- edit dokumen.

I
10 Sofiware harus mudah dijalankan.

Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

\,



fufiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

Software harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

Sofiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual
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Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter sofiware yang paling
penting sampai pada karakter software yang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting

Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah software harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu membuat tabel.
Software saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befialan dengan normal tanpa ada eror (seprti not

Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri. dari ribuan halaman, maka prosesnya

Sofrware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak benrrrenang saja yang dapat

Sofrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( / ) pada kolom yang ;

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

>Ii\w;ilNll -.€TN llwl
1 Soflware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Soflware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Software harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh ; software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 Software harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesa la ha n (e rro 11 da la m soflwa re saat d ija la n ka n.

Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

\/

7 Software harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

B Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen soflware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- edit dokumen.

10 Sofrware harus mudah dfialankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



Sofiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

fuftware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

fuftware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdapat manual

Yogyakafta, ..1?. oraou" r 2oL2
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Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan :

Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penting
Netral
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting
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BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKANperingkat ke-1, ke-2, ke-3,ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkatlrangking

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling

penting sampai pada karakter softwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh

sebuah soflware.
Contoh:
No Karakter

software
peringkat/
rankino

1 KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 KaraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiware harus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
Sofiware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada eror (seperti not

Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri .dari ribuan halaman, maka prosesnya

Software harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat

Sofrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepefti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (STP).

N-X6fi i$ffi ffirc
1 Software harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,

maka program akan memberikan peringatan not responding,

sehinqoa dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

(

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti

untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 Software memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 Sofrware harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat dioperasikan.

5 Sofiware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala ha n (erof1 da lam soflwa re saat dijalanka n.

Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibagi 0 (nol).

(

7 Soflware harus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitungarceE!!.

8 Software harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

(

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungsi yang

mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- edit dokumen.

(

10 Soflware harus mudah dUalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah

dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

(



Software harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password

fuftware harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah

dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak

kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

untuk membuat dokumen penqetikan.

Soflware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.

C,ontoh : dalam Microsoft word

Yogyakarta, ..\3... ottoOer 2Ot2
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Keterangan:
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BAGIAI{ 1
Pe&njuk pengisian!
URUTKAII peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal png menurut Arda merupakan karakter sflware yang palirg
penting sampai pada karakter nfrwarcyarg sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfitrare.

Contolt:
!lo lGrakter

dtwarc
peringkat/
renklno

1 KaraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 I
4 Karalder 4 3
5 lGrakter 5 4

flat : l(ireil&r.,fflifttia, 9&rirnalHl ,'

1 Furgsi png ada dalam sebmh sfluareharus ssuai dengan apa
diperlukan pergguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu rnembuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

"r

2 &fuvare saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada *ror (*perfr rct
rmrdinol-

r
3 fifrvvare harus dapat berBlan dengan cepat dalam memproses

sebuah perinbh yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnp
ceoaL

tl

4 hfryvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat pastvord
(kata sandi) pada dokumen yarg saya anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat
menoakssnrra-

3

5 fuftwarc harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami fungsi-fu ngsinla.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol dlsket
yang berarti simpan, simbol huruf U @n&rline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqaimra.

^



BAGIA]I2

P&rnJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup mernberikan tanda ccntang ( I ) pada kolom yang

telsedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

,ilo .|(affis tvete SP P Il, rP. srrP
1 fufiuare harus mudah diperiksa kese*aiannla terhadap sbndar

yang diwajiblon.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rnt rapndriog,
sehinqqa daDat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bul@ ard numfuringp*t
unfuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

V

3 tufitnre rnemiliki fungsi-fungsi png seuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesJai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuflwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file )€ng ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

v
5 &fitmrc harus dibuat nrerpaar pada teknik perarrcangan dan

dokumentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft pourer point dibmt untuk rnembuat
Dresentasi-

v

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enu) dalam sfiimresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 fuftwarelans dapat menjalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat mdakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memertukan waKu dalam hitunoan detik.

8 fuftware harus dapat nrcngenali kesalahan png dibuat oleh
perEguna.
Contoh : Micrcsoft word selalu memberilcn peringatan unhrk
menyimpan dokumen kepada Ferqguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun temyata pen$pna ,belum menyimpan
dokumen.

v

9 Komponen-komponen sfuyarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu terganturE pada komporcn lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penceEkan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannrna sambil meno-adr?dokumen-

10 fifiware hans mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

/



ffiinre harus dapat morjaga keamanan dari almakses 1arg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microooft word kih dapat memberilan paM
fltwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehirqga mudah ncnggunakannya, seperti furgsi

Furg$-furgsi 1arg dimiliki sebtnh softunre harus mudah dilmk
kekebututnn awalnp.
Contoh : Mioooft word telah dibtnt sesuai dengan pemncangan

fufumre harus dapat rpmberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat merqgunakan pognm.

Yogyakarta, ...... September 2012
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Keterangan:
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Peringkat ke.2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Peringkat ke5
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BAGIAI| 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sflwarc yang paling
penting sampai pada karal<ter nflwateyang sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sfrvyarc.

Sangat penUng
Pentlng
ll€tral
Tidak Pen$ng
SangatTidak Penting

Contoh:
TIo KarakEr

ollwarc
peringlot/
nnkina

I lGraKer I 5
2 lGraKer 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGrakter 5 4

.Ib t(rira*tei,:,ffiiwtE Pedmftitf,ra*irw
1 Fungsi yang ada dalam sebmh sftwareharus ssuai dengan apa

diperlukan pergguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membmt tabel, karena
penqguna akan membuat atau perlu membmt tabel.

,I

2 fufumrc saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enu (scperti not
rewndlnd.

L

3 bfiware harus dapat befilan dogan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Gontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halarnan, maka prosesnp
ceDat.

3

4 *frvuare harus dapat morcegah alaes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat'membuat pstttM
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

5
5 fufiwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah

dipahami fungsi-furgsinp.
Conbh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
)rang berarti simpan, simbol huruf U @Merlirc) untuk
menqoarisbawahi dan Iain sebaqainya.

1



BAGIAIII2

PeUniuk pengisian!

Fada bagian ini anda cukup mcmbcrikan tanda centang ( y' ) pada kolom png

tersedla yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penfing (SP), Penting (P), Netral (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (S|TP).

ll(l, Xffiirr' #tinrc SP P. ft IP srP
1 ffirnrc harus mudah diperiksa kmoaiannla terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not r6pnd@,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Sofiware harus rnemiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
6ntoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbring p*t
unhrk membmt daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

\/

3 fufrware rnemiliki fung$-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminh.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk altifitas pengetikan
(sesuail, bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

/

4 ffiwarehanas dibuat dengan padat (dibrnt seminimal munghn).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa fidak heraf saaf dionerasikan-

1/
5 fufrware harus dibuat mengae pada teknik perancangan dan

dokumentasi )rang *andar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membmt
nrese-ntasi-

V

5 fufiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesafahan (mofi dalam sftunresaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel al<an ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinbh membagi bilangan dengan angka
0 (rpD karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

t/
7 fufrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepal

Contoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hama memerlukan waktu dalam hitunqan detik

v
8 $funre harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringahn unfuk
menyimpan dokumen kepada penggum, ketika pengguna keluar
dari program, namuh ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

t/
a

9 Komponen-komponen sftware hans memiliki furgsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apabila kib melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita ma$h dapat tetap
melakukannva sambil meno-edif dokumen.

V

10 fuflware harus mudah diialankan.
Gontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannla.

V



7

ffiuarc harus dapat menjaga keamanan dari abes-akses yang
tidak diperkenankan.
Conbh : dalam Mioosoft word kita dapat memberil<an pM

ffiimre hans mtdah dipahami sehingga mudah
menggunalonqn.
&ntoh : Microsoft word memiliki furq$-fung$ yang mudah
dipahami, sehingga mudah rnerggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebtnh softnnre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya,
Contoh : Microsoft word telah dihnt mtni dengan peranctnEan

fifiuarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat merEgunakan program.

(.(6sodo 9m\
llama Lengkap
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BAGIAil 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang nrcnurut Anda menrpakan karaKer sflware yarg paling
penting sampai pada karaKer *ftwareyarw sangat tidak penting lBng harus dimiliki oleh
sebuah sftware.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Perirgkat ke.l
Perirgkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke4
Perirgkat ke.5

Sangat pentrng
Penting
l{etral
Tidak Pentrng
SangatTidak knUng

Contoh:
llo Karakter

sfivaru
peringkat/
ranklno

1 Karakter I 5
2 lGrakter 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

,',1.1o, ,,.I(rfnlntnf,' . P*i lraffiffi
I Furg$ png ada dalam sebuah sftwrelarus sesuaidengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

t
2 fufuyarc saat gunalcn dalam kondisi yang padaVbeban berat

harus tetap dapt berjalan dengan rprmal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik pulutnn ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada *ror (sr:prfr rnt
remndinol.

r
3 fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna merryimpan
dokumen rcng terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
aeoat.

2-

4 fufiware harus dapat menegah akses oleh fihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membuat pasflwd
(kaE sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasialpenting,
sehingga hanp pthak benrvenang saja )ang dapat
menoaksesnva.

+

5 bfrvvare Farus mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami fu ngsi-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, s€ped simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @rfurtirc\ untuk
menqoarisbawahi dan lain sebaqainn.

b



BAGIAIII2

Petuniuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda aentang ( y' ) pada kolom yarg

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (Il), Tidak Penting CTP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

lt6 l{ffi ela", SP: P fl ?P srrP
1 fufuvare harus rnudah diperiksa kesezuaiannp terhadap sbrdar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyah yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rut r*pndiry,
sehinooa daoat dikebhui bahwa kita salah memasukan file.

i/

2 ffiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinla.
Cnntoh : dalam Microsffi word furqsi bullet aN numfuringg*)
unhrk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fiftvvare memiliki fung$-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(seslai). bukan untuk membuat oambar (tidak se*pi).

4 ffiware hans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softvvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V
5 fufiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokunrcnta$ yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Micaosoft power point dibuat untuk membuat
nresenhsi-

5 ffiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enu) Mlam sfiuare saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh membagi bilarqan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (rol).

,r/

7 fufrvvarehans dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanra memerlukan waktu dalam hitunoan detik

\,/

8 fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberilon peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelur
dari program, namun temyata pengguna belum menyimpan
dokrmen.

9 Komponen-komponen sfrware harus memiliki fungsi ),ang
maMiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dit dokumen.

10 fiflua re hans mudah diialanlo n.
Contoh : Microsoft word merupakan progmm yang mudah
diBlankan, tidak diperlukan pelaUhan khuzus untuk dapat
menjalankannla.

\,/



ffiuarc harus dapat menjaga keamanan dari alcses.akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsffi word ldb dapat nremberikan pswwd

ffiinrc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakann)ra.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furqsi yang mudah
dipahami, sehirEga mudah rnenggurukannya, seperti furgsi

Furgsi-furpsi yang dimiliki sebmh sofimare harus mudah dilacak
kekefutuhan aunlnla.
Contoh : Microsoft word telah dibmt sesuai dengan pemncargan

ffiwrc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat nrcnggunakan progmm.

Yogpkarta, ...... September 2012

,$^,^h
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

..P.{.... oktober 2012L\
'lr,Fa'n Mogto.rr'"""t""'"""'
a2

Iaki-laki fperempua* (coret yang tidak perlu)

..ry[.*h*ri:.tP.*

BAGIAN T
Petunjuk pengisian!
URUTKAil peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkatlrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karakter software yang paling
penting sampai pada karaKer sofrwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah software.

Sangat penting
Penting
Netnral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

Contoh:
No l(arakter

software
peringkat/
rankino

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

:tr[C]:j er &ftware Perinokat/ nnkina
I Fungsi yang ada dalam sebuah softvyare harus sesuai dengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
penqquna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

7

2 fufrware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala;
Cor*ph : dalam Mhrosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (seperti not
resWndinel.

v

3 Software harus dapat berjalan dengan cepat dalam me[nproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya
cepat.

a

4 fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihalcpihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat password
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
mengaksesnya.

2

5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainva.

L



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : sangat penting (sP), Penting (p), Netral (N), Tidak penting (Tp), sangat

Tidak Penting (Sf,P).

:. ifi l.f$a i1f i..:4:l,',i+i,'+t-r;ri 
-n'r::::1.;.,i"+ ispi :i.p..:: r:: lTi'P::: LG*IIi

I Sofiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not responding,
sehingga dapat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

w
2 fuflware harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.

Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbering pasti
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
ryq4qsukan gambar.

3 fuflware memiliki fungsi-fungsi yang sesuaj dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat gambar (tidak sesuai).

\,/

4 Sofrvvare harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkinj
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehingga tidak berat saat dioperasikan.

V
5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan Oan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
presentasi,

l./

6 fufiware harus dapat memherikan peringatan saat terjaai
kesalahan (erroll dalam soflware saat dUalankan
C.ontoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilangafr tidak bisa dibagi 0 (nol).

7 fuftyvare harus dapat menjalankan perintafr dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mioosoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

B fuftware harus dapat mengenali kesalahan yang AiUuat oten
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen software harus memiliki fungs yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq- dit dokumen.

10 Sofrware harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

V



::6rii:l

11 fuftware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kiEa dapat memberikan password
pada dokumen yang kita anqqap pentinq atau rahasia.

l/
L2 fufiware harus mudah dipahami sehingga mudah

menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi
mengubah warna huruf.

V

13 Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mioosoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
qwalnya yaitu untuk membuat dokumen penqetikan.

v

L4 fuftware harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual Denoounaan.

\/

Yogyakarta, ..9.i(... Oktober 2012

\
,afur,

( lrfa.ao'tra),huri .t

Nama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke,4
Peringkat keS

Sangnt penUng
Penting
t{etral
Tidak Penting
SangatTldak PenHng

: l!*...9,(*P?*..... zotz

' -KM[.v-v.n... $.**::zq.h
.1t
: {aki-la{d'/ perempuan (coret png tidak pedu)

: ...1&&*.5:.!.Y.cr.

{rt
. tltv S1lK4

BAGIAIT l
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaflrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfiware lang paling
penting sampai pada karakter ofiwareyarq sangat tidak penting png harus dimilikl oleh
sebuah sfitvara

Contoh:
l{o Karakter

ollwarc
peringkat/
rankino

1 lGrakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGralCer 4 3
5 lGrakter 5 4

t{o :Lffiei,#tt eta; :, Earliirilrdhr-n*irfl
1 Fungsi png ada dalam sebuah ffiuraretarus sesuaidengan apa

yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau oerlu rnembuat tabel.

(

2 fuftvvare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (sr;perfr rnt
rcwMind.

L4

3 fufrvvare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memprcses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnla
aeDat-

L
4 fifiware harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat mertbwt paowrd
(lcata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

7

5 tufiware Farus mudah dipelaja( dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-fung$np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanla $mboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sepetti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U (un&dirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainw.

{



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( ,/ ) Wda kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP). Sangat

T'idak Penting (SrP).

I{o l(et?*lEf,.,-,ffi#tE, SP p rt TP sfP
L ffiwre harus mudah diperilca kesesuaiannya brhadap sbndar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyah yang kib mazukan adalah format Mdeo,
malo program akan memberikan peringatan mt rryordhg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasulon file.

2 ffiware harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbering p*t
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Sofuyare memiliki fung$-fungsi png smuai dergan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 ffiwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin),
Contoh : sftware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan. {-

5 hfitmre harus dibuat rnengaal pada teknik perancangan dan
dokrmentasi png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

5 fufiuare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enoD dalam sflware saat diBlankan.
Oontoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilargan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol'l.

t
7 fufrvvarctarus dapat menjalankan perintah dengan cepat.

Oontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memertukan raraktu dalam hitunoan detik.

/

I Sfiware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberilcn peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna be[um menyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sftvyare harus memiliki furg$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada lomporren lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannra sambil menq- dit dokumen.

v

10 Softvn re hans mudah d'rJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
dijalankan, Udak diperlukan pela0han ktusus untuk dapat
menjalankannp.

t-/



&firrare harus dapat menjaga leamanan dari alsesakses yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberilan psutond

ffivarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannp.
Contoh : Mioosoft word memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Furgsi-fungsi yang dimiliki sebmh software harus mudah
kekebutuhan awalnp.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peran@ngan

ffitmrc harus dapat membsikan petunjuk kepada pergguna
baru agar dapat merqgunakan program.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manml

Yosyakarta, l*...9.ht... ...... zotz

*W
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Nama Lerqkap



=.ffi-ww
Tanggal , ..?.*...oktober 2012

Nama 
' 

..Y!f-tS.[3.!r......enn*.t'.

Umur :..*.*...Ill
Jenis kelamin : Hd'-hki'/ perempuan (coret yang tidak perlu)

pekerjaan , ..|{*.ttt[ttrt*...,............

Jurusanx :..1.!.'11.1...?.1f.?.t1f3.k31....*..J*.mt*r- (*disijika pekerjaan mahasisra)

Nama instansi : .YL{.....I}..f*..:.........

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ka.3, ke-4 dan ke-S, dalEm kotak peringkat{angking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda rnerupakan karaKer soflware yang paling
penting sampai pada kamkter softwareyang sangat tidak penUng yang harus dimiliki oleh
sebuah sofiware.

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penUng
Penting
iletral
Tidak Penting
SangatTidak Penting

Contoh:
No Karakter

oftunrc
peringkat/
nnklna

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 KaraKer 5 4

trI6,
1 Fungsiyang ada dalam sebuah sftware harus sesuaidengan apa

yang diperlukan penggu*.
Contoh : Microsoft Word hanr mampu membuat hbel, karena
p,enqquna akan membuat ahu oerlu membuat tabel.

2 fufiware saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
C-ontoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
rnengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
iagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (sriperti not
resmndins).

3 fufrvuare harus dapat befialan dengan cepat dalam mempross
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

L
4 fuftware harus dapat mencegah aKes oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat msnbuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap mhasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
mengaksesnya.

3

5 fuftwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsFfungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nderline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqainya.

3



BAGHN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda cntang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SrP).

lIo, S, r:P..: :,.i,;il.., .,1P,' 'tSfP,
1 fuflyuare harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
C-ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not responding,
sehinqEa dapat diketahui bahwa kita salah rnemasukan file.

7 fuflware harus memilik ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft wod fungsi bullet and numbenhgpli
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
rnemasukan qambar.

3 fuftware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifltas pengeUkan
(seuai), bukan untuk membuat qambar (Udak sesuai).

4 fuftvvareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sofiware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqqa tidak berat saat dioperasikan.

5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumenbsi yang standar.
Crntoh : Micrcoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresenbsi.

6 Software harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (errof) dalam sofiware sr.at dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 ffiwarcharus dapat menjalanlon perintah dengan cepat.
Contoh I saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

8 fufrware harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contotr : Microsoft word selalu memberlkan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftvvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq-ed/trdokumen.

10 fufrvuare harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

J



t1 fufiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akes-akes yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan password
oada dokumen vano kita anooao oentino ahu rahasia.

t2 ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C-ontoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefti fungsi
menqubah warna huruf.

13 FungsFfungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuaidengan perancangan
awalnya yaitu untuk membuat dokumen penqetikan.

\,/

L4 ffiware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progftlm.
Contoh : dalam Microsoft word terdaoat manual Denqqunaan.



!.-*

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama inshnsi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringlot ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.5

Sangat penting
Penting
i{etral
Tidak Penting
SangatTidak Penffng

: .9r...9.-c.to. hP.r... zorz

=.aLNltlM,' lk-4:

'...P...9
s{ald-la*+/ perempuan (coret yang Udak perlu)

:........,..,...... ...... (*disilikapekerftnnmahasisvra)

,t'le lng_kyIh !tOrFv

BAGIAT{ 1
PetunJuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer nftware yarg paling
penting sampai pada karakter nfrwareyang sargat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrvuare.

Contoh:
Itlo Karakter

slhyarc
peringkat/
ranklna

1 lGraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 lGraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 lGrakter 5 4

Ilri l(6ralr . Pefinfiks,L rM
I Fungsiyang ada dalam sebuah softwareharus sesrni dengan apa

yang diperlukan pergguna.
@ntoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
penqguna akan membuat atau perlu membuat tabel. -L

2 fifiiyare saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban
bent harus tebp dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dihlka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprfi rnt
resmdind.

L
3 hftvvare harus dapt berjalan dengan epat dalam rnemproses

sebtnh perintah yang dimasukan pengguna.
c-ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen )Eng terdiri dari ribuan halaman, maka prcsesnla
ceDat. 1

4 $frvvare harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
tidak berwenarp.
Contoh : dalam Microsoft Word, sala dapat merhbuat @sstvM
(kata sandi) pada dokumen )rang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yarg dapat
menoaksesnva.

1
5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasil<an dan mudah

dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol
membuat perEguna paham kegunaannya, sep€ff simbol disket
yang berafti simpan, simbol huruf U @nfurline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainra.

1



BAGIAII2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yarg paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SrP).

,.ttr ,l(ffiE ,i SP 'p il TP srp
I ffiware harus mudah diperilca kesesraiannya terhadap sbndar

yang diwajibkan.
6ntoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mioosoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rut rryndirgl
sehinqoa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuingps\
untuk rnembuat daftar bullet dan penornemn, bulon untuk
memasukan qambar.

3 fufitmre memiliki fungsi-fungsi png sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(seslai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 fuflwarcharus dibmt dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C,ontoh : sofrwarc harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

\,/
5 &ltware harus dibuat mengaoJ pada teknik perancargan dan

dokumentasi yarq standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oreentasi.

,\,/

5 fuftuare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesala han (enor) dalam sfiwa re saat dija la nkan.
Contoh : dalam Microsoft ocel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofrwareharus dapat menjalankan perinbh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunren dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik

V
8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada perggum, ketilG pengguna keluar
dari program, namun teinyata perqguna belum menyimpan
dohrmen.

9 Komponen-komponen sfuyarc harus memiliki fung$ yang
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kih melakukan
perrcetakan dokurnen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnva sambil nreno- dit dokumen.

10 fiftwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufuwrc hans dapat menjaga keamanan dari alss-alaes yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberil<an psword

tufitmre harus mudah dipahami sehirgga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehirEga murdah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah sofurarc harus mudah dilacak
kekebuUhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemnanngBn

&flvarc harus dapat memberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Microffi word terdaoat rnanual





BAGIA]I2

Pebniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (t{), fidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

Ilo l(ar*|s,,#trirgn* ,SE P !l TP rs.P,
I fuflwarc harus mudah diperiksa kesemaiannp brhadap sErdar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, terq6ta yang kita mazukan adalah format video,
maka program akan memberilon peringatan not rryndlrg,
sehinooa daoat diketahui bahwa hb salah memasukan file.

v
2 fuflwarc harus memiliki ketepatan untuk fung$np.

Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuringpa*t
unhrk membuat dafur bullet dan penorneran, bukan untuk
memasukan oambar.

v
3 fufiware memiliki fung$-fungsi yang smuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bulon untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 Softwarehans dibwt dengan padat (dibtnt seminimal mungkin).
Contoh : sfivnre harus memiliki ukunn file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufiware harus dibuat merpacu pada teknik perancangan dan
dokunentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi-

6 fufiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (ernfl dalam ffiuaresaat dijalanlon.
Contoh : dalam Micrmoft o<el akan ada peringabn apabila
per€guna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

7 fuflwareFans dapat rnenjalankan perinbh dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah perryimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanrm memerlukan waKu dalam hitunoan detik

\/

I ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringabn untuk
menyimpan dokumen kepada perqguna, kefilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pett4puna belum menyimpan
dokumen.

9 Komporen-komponen sfiware harus memiliki fung$ yang
mardiri (tidak terlalu terganhrrg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnva sambil trcrr. dit dokumen.

10 fufiwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Micrcoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menBlankannya.

V



ffitnrc harus dapat menjaga keamanan dari alcse*akes yarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan Wtryd
fufrimre harus mudah dlpahami sehingga mudah
menggunakannya.
C,ontoh : Microsoft wod memiliki fung$-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mrdah merqgunakannya, seperti fungsi

Furgsi-fung$ yang dimiliki sefuah softnare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Conbh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peraneqlan

ffirwrc harus dapat nremberikan pehJnjuk kepada pergguna
baru agar dapat rnenggunakan program.
Gontoh : dalam Micrmft word terdaoat manual

( ?rv( tEstA(Lf
Narna Lerglop



ffi
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke'l : Sangat pen$ng
Peringkat ke-2 : Penting
Perirgkat ke3 : t{ertral
Peringkat ke-4 : Tidak Penting
Peringkat keS : SangatTldak PenUng

t Qh+o\€er.
20t2

M.ft'a&, lsz^i

...rc.$.*y.n...-S td.a,n 23 Llac;

laki-laki /gere@-(corct yang tidak perlu)

lAahas^s."ra,

,...tts.y..'J*Shl1,............ ..... (*dh$ iika pekerlnn rnahasisvra)

U t tv 9,uts4

Conblrl
No Karakter

*llwarc
peringlrat/
nnklna

1 KaraHer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

BAGIAIT l
Petunjuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karaKer sflware )rang palirg
penting sampai pada karakter nflwarcyang sargat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware,

llo,: 'l(ltfu ffiwerE Dudiffi/,*tr*ittit
1 Fungsi lrang ada dalam sebuah sfiwarelarus sesmidengan apa

yang diperlukan pergguna,
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membtnt tabel.

3
2 tuftvyare saat digunakan dalam kondisi yarg padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word letka pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuh
lagi tebp berBlan dengan normal tanpa ada uror (*pefti rrt
rcwndindt.

3 fufuvare harus dapat berjalan dengan =pat dalam memposes
sebuah perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnp
mat.

4 fitvvare harus dapat mencegBh akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat'"lriembwt pswad
(kata sandi) pada dokumen )ang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp prhak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

Z

5 fuftiwrc hans mudah dipdajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-turgsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanlp $mbol-simbol
membuat perg!,una paham kegunaannya, sep€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nedine) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.



BAGIAil 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup menrDedkan tanda Gentang ( r' ) pada kotom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterargan : Sangat pentirq (SP), Penting (P), Netrcl (N), T]dak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

:,to,. l(ffiffivere s P r tr Sf.P,
1 ffiimre harus mudah diperilca kesesniannp Erhadap stardar

yang diwajiblcn.
Contoh : saat kih hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyab yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan rut raponditpt,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

,l

2 fiflware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
&ntoh : dalam Microsoft word fungsl bullet arfr numfuringp*t
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan unfuk
memasukan qambar,

/

3 ffirmre memiliki fungsi-furgsi png sesuai dergan kebutuhan
awallang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesrail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

4 SoftwarcVanss dibmt dergan padat (dibmt seminimal mungkin).
Contoh : sflware harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinqoa tidak berat saat diooerasikan.

/
5 ffiuare harus dibuat mergaor pada teknik perancangan dan

dokumentasi yarts standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft po$rer point dibuat untuk membuat
nresFntasi-

5 fufiware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan(enof)dalamsfruaresaatdijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exel alcn ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

7 Sofrira,reFans dapat menjalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I fufrware harus dapat mengenali kesalahan prg dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan r.rntuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun temyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

J

9 Komponen-komponen sfinarc hans memiliki fung:il yang
mandiri (tidak terlalu tergnntung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakufonmra sambil merw- dit dokumen.

10 fufrtn re hans mudah dijalanlon.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
dijalankan, Udak diperlukan pelaUhan khusrs unilk dapat
menjalankannp.



ffiwarc hans dapat meniaga keamanan dari alaesakses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membeil<an pM

fufumrc harus mtdah dipahami sehlrgga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mdah
dipahami, sehirgga mudah ncrggunakannla, seperti fungsi

Fungsi-furgsi )rang dimiliki sehnh softrare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibtnt sestni dengan peftmcargan

fuftvvarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat rnenggunakan program.
Contoh : dalam Microsofr word terdaoat rnanual

Yosyatorta, ..\...:....tQ.: .... zoLz
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:...!l'!l}X...tlgXfil:*. (*disiiika pekerfinn rnahaiva)

BAGIAIT l
PeUnjuk pengisian!
URUTKAIT peringlct ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Arda merupakan karaKer *flware )ErE palirg
penting sampai pada karakter nfrwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfunn

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama insbnsi

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke2
Peringkat ke-3
Peringkat ke.4
Perirgkat ke.S

Sangnt pcnfing
Penting
l{€tral
Adak Penting
SangatTidak PenUng

Contoh;
No Karakter

sltnnrc
peringkat/
rer*hn

1 Karal<ter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karaker 3 1
4 lGralder 4 3
5 Karaker 5 4

il*B llz*dkEr $ n ffillc i
1 Furgsiyarg ada dalam sebtmh ffitmrehairus ssuaidengan apa

rcng diperlulon pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
permuna akan rnembuat atau perlu membtnt bbel.

3
2 fuftwarc saat digunakan dalam kondisi yang padat atau beban

berat harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Conhh : dalam Microsoft Word ketil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*rrrfr rnt
tmndindt.

3 fufunre harus dapat befilan dengan epat dalam memproses
sebuh perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Mioosoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen 1ang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnp
cDat.

1

4 fiftvvarc harus dapat menegah alses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang,
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat Etembuat Wtyord
(lcta sandi) pada dokumen ),ang saya anggop rahasialpenting,
sehingga hanla plhak berwenang saja )ang dapat
menoaksesnm.

t

5 fufiivare harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tung$-tungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanyra simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rderlirre) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainrra.

r



BAGIA]T 2

Petuniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberilon tanda Gentang ( ,/ ) Wh kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P). Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (STP).

,'ilO ' 'l$,,iilE@r ffi:Itfrafr SF P il ,rp srP
1 ffiunre harus mudah diperile lcsesniannya Mndap stardar

png diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kih masukan adalah format video,
malo program akan rnemberilon peringatan mt rupnding;
sehinooa daoat diketahui bahwa kih salah memasukan file.

2 fuftwarc harus rnemiliki ketepatan untuk fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbringp#
unfuk membmt daftar bullet dan penomerian, bukan untuk
memasukan oambar.

v
3 fufrvvare memiliki fungsi-fungsi )ang seruai derqan kebutuhan

awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membu,at oamhar (tidak sesuai).

v
4 Soflwareharus dibmt dengan padat (dibmt seminimal mungkin).

Contoh : frunre harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinsqa tidak berat saat diooerasikan.

v
5 ,fufitmre harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokrmentasi )rang stardar.
Conbh : Migosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

V

6 fuftunre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan @mD dalam sfiyaresaat diBlankan.
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakulon perinbh membagi bilangan dengan anglo
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

V

7 fufrwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

\/
8 fufrvvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberilcn perirgatan untuk
menyimpan dokumen kepada pergguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun iernyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

v

9 Komporren-komponen sftuare hnrus memiliki furgsi yang
mandiri (tidak terlalu terganturE pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat t€tap
melakukannva sambil ntpl:trc- dit bkumen.

V

10 fuflwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program png mudah
diplankan, Udak diperlukan pelatihan khusr.rs untuk dapat
menjalanlonnya.

v



ffiuare hann dapat menjaga keamanan dari aksalcses 1arg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan pstnrd

fututare harus mudah dipahami sehingga mtdah
rnenggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsFfungsi yang murdah

dipahami, sehirEga mrdah menggunakannya, seperti furqsi

Fung$-fungsi yarts dimiliki sebuah softrare harus mudah dilacak
kek$utuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibmt smi dengan perancangan

fifiuarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat nrcnggunakan program.

Yogpkarta, O 1.....-o.K.kg.h *.{ zOLz



Tanggal

Nama

Umur

Jenls kelamin

Pekefiaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
hringlot ke.2
Peringkat ke.3
Peringkat ke.4
Perirqkat ke-S

...2.?..=.1.?...=,.. zotz
frfl!*t!!.tatl
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laki-laki /penlnpEn' (coret yang tidak pedu)

MAHA{I.SWA

BAGIA]I l
PetunJuk pengisian!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-?" ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda menrpakan karaKer sflwarc yang palirq
penting sampai pada karaKer oflunrcyarg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Sangat penting
PenUng
tletral
Tldak Penting
SangatTidak Penting

Contoh:
ilo l(arakhr

sllvatc
peringkat/
nnklno

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karakter 4 3
5 lGraKerS 4

,,ilo *tu; twra P€[ltffi,,u't*tth'r:n
1 Fungsiyang ada dalam sebmh sftwarctarus ssuaidengan apa

yarE diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqouna akan membmt abu oerlu membuat tabel.

3
2 fufuyare saat digunakan dalam londisi yang padat atau beban

berat harus tehp dapat berjalan dengan rprmal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word l<etil<a pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan nomal tanpa ada mor (x:prti rct
rewrilindt.

L

3 bfunre harus dapat berjalan dengan aepat dalam memproses
sebuah perinhh yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Mioosoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnp
aeDat.

L
4 hfluare harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word saya dapat membuat Fssyvord
(lota sandi) pada dokumen |rang salra anggap rahasia/pentirq,
sehingga hanya pihak berwenang saja )ang dapat
menqaksesnva.

3

5 fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fung$-fung$np.
Oonbh : dalam Microsoft Word dengan adanla simbol-simbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarq berarti simpan, simbol huruf U @Merlirc) untuk
menooarisbawahi dan lain sebaoainva.

t-



.\ BAGr,Ail 2

Pettnjuk pengisian!

Pa@ bagian ini anda cukup memberikan tanda Gentang ( r' ) paaa kolom yang

teisedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUrq (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SfP1.

ilo l(*,M' 3p P tT TP STP
I ffivare harus mudah diperiksa keses.raiannya ffindap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not rxpnditg1
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

v

2 fufrwareharus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuringp*i
untuk membrat dafur bullet dan penomemn, bulon untuk
memasukan oambar.

\/

3 &frvvare memiliki furg$-fungsi yang sesuai delgan kebutuhan
awallang diminb.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuaD, bukan untuk membmt qambar (Udak sesuai).

V

4 fufrwarehans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Gontoh t sftware harus memiliki ukuran file yang rirgan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

V

5 ffiuare harus dibuat mengac, pada teknik perancangan dan
dokumenta$ png standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibut untuk membuat
oresentasi.

\/

6 bfumre harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan(error)dalamsfirwresaatdijalankan.
Contoh : dalam Mioosofr o<el akan ada perirgatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilarqan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

v

7 fufrvvareltans dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanra memerlukan waKu dalam hihrnoan detik

\/

I fufitmre harus dapat rnengenali kesalahan lang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada perpguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata perqguna belum menyimpan
dokumen.

V

9 Komporren-komponen nfiuare harus memiliki furg$ yary
mardiri (tidak terlalu terganturg pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannw sambil merw- dit dokumen.

V

10 fiflva re harus mudah d'rjalanlon.
Crntoh : Microsoft word merupakan prcgram yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menBlanl<annya.

V



fufuwrc harus dapat menFga keamanan dari akssakses yarq
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mloosoft word kita dapat membenl<an pswrd

tufiware harus mudah dipahami sehlngga mudah
merggunakannp.
Conbh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepefi furgsi

Furgsi-furg$ yang dimiliki sebuah software harw mudah dilacak
kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat ssuai dengan permangan

fufinrc harus dapat rnemberikan petunJuk kepada pergguna
baru agar dapat merggunakan progrm.
Crntoh : dalam Microsoft word terdaoat manrnl

yoglarorta, !1.......:....!..?..'*.. zot2
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Tanggal

Nama

Umur

.Ienis kelamin

PekerJaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.t
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penting
PenUng
l{€tral
Tidak Pentrng
SangatTldak Pentng
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laki-laki I pp,rrffiIcrrret yang tidak perlu)

BAGIAI{ 1
Petunjuk pengisian!
URUTIGN peringlot ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang nenurut Anda nrerupakan karakter sfiware yarc paling
penting sampai pada karaKer ofiwarcyang sangat Udak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sflware.

Contoh:
No Karakter

sltnarc
peringkat/
nnklna

t KaraKer 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karal<ter 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGralder 5 4

'"tlo ,.Nzi*W:. iwefr ' l,ri '

1 Fungsi yang ada dalam sehnh ffitnrclarus sesuai dengan apa
yang diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabel.

t-
b

2 fufuvare saat digunakan dalam kondisi yang padat abu beban
berat harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika perypuna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal tanpa ada aror (ryrfr rnt
rwndindt.

T
3 fufrwarc harus dapat berjalan dengan cpt dalam memproses

sebuah perinhh yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
aeoat.

;

4 fufrware harus dapat menegah alae oleh pihak-pihak yang
tidak berwenarg.
Contofr : dalam Mioosoft Word, saya dapat-membuat pswqd
(kata sandi) pada dokumen )rang saya anggap rahasia/penUng,
sehingga hanya pihak berwenang saja yarg dapat
menoaksesnm.

+
,

5 fiflinre ltans mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsi np.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adaqa simboF$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yarg berarti simpan, simbol huruf U (urfreiline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaoainra.

.)
)



BAGIAN 2

Petunluk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup member{kan tanda centang ( r' ) paaa kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P). NeBal (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SIP).

Itr} JlalI*W' warc ' P P Il ff:: sfp
1 ffiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyab yang kib masukan adalah format video,
maka program akan memberikan perlngabn mt r6pondt'tg,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

t"

2 fufllnre harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numbering p*
untuk membtnt daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fuflware memiliki fung$-fung$ yang se$rai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai).

,l/

4 ffiwarchans dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : sftvnre harus memiliki ukuran file yang ringan
sphinona tidak herat saat rlionerasikan- V

5 fufiuare harus dibuat ,nengacx, pada teknik perancangan dan
dokumentasiyang standar. ',,.

Contoh : Microsoft word dibut qntuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point (ibtnt untuk membuat
nresentasi- \

v
5 fufirmrc harus dapat memberikan perihgatan saat terjadi

kesalahan(errof)dalamsfiwaresaatdijalankan.
C,ontoh : dalam Microsoft exel akan ada perirEatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaqi 0 (nol).

V

7 $frwarehans dapat menjalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokunen dalam
Mioosoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik

V
I fufrvvare harus dapat mengenali kesalahan )ErE dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun temyata pengguna [elum menyimpan
dokumen.

V

9 Komponen-komponen sfiuare harus memiliki fungsi )arg
mandiri (Udak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannw sambil meno-adff dokrmen.

V
2

10 hflwa re hann mudah dijalankan.
Contoh : Mioosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusns untuk dapat
menjalankannya.

L



ffiinrc harus dapat rnenBga keamanan dari almakses yarg
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft wond kiE dapat memberik,an psuord

fufumrc harus mudah dipahami sehilqga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-furgsi yarts mudah
dipahami, sehingga mudah merqgunakannya, eperti furgsi

Fungsi-fungsi png dimllih sebtnh software harus mudah dilmk
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncangan

&fluare harus dapat nemberikan petun uk kepada pergguna
baru 4ardapat merggunakan prognm.
Conbh : dalam Mioosffi nord

Yogyakarta, Q. 1. :. -.t. 9.... 
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ECBWb
Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Ketenngnn:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
Perirgkat ke.4
Peringkat ke-S

........ Septemhr 2012

...kqi.t.*

l$i-laki /peremptp+-(coret yang tidak perlu)

.RLe)ql .

BAGIAil 1
Petunfuk pengisian!
URUTKAN peringkat ke-I, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlot/nngking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan lorakter sftyyare yang paling
penting sampai pada loraKer nfrwarcyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah gfrvuare

Sangat pcntrng
PenUng
Netral
Tidak PenUng
SangatTidak PenEng

Contoh:
Ilo Karalrter

sltwarc
peringkat/
nnklna

I KaraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaralGer 3 1
4 lGrakter 4 3
5 lGrakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiwarcharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu rnembuat tabel, karena

hltwarc saat gunakan dalam kondisi )ang pada$beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlperti mt

fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimazukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokrnren png terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

,fufrvuarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat'membuat Fsrcrd
(kata sandi) pada dokumen )rang sa),a anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanp pihak berwenang saia yang dapat

fufryvare harvs mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tung$-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboF$mbot
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€ff simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nerlire) untuk



BAGIAN 2

PeEnJuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup membedkan tanda Gentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

KeErangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (1{), Tidak Penting (TP), Sangat

f idak Penting (SfP).

1 fufiuare harus mudah diperiksa keseuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temlata png kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not rrynding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 fuftware harus memiliki ketepatan untuk fu ngsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fung$ bullet atfr numbcing p*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memagJkan oambar.

{
3 fufumrc memiliki fung$-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan

awallang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk ahtifitas pengetikan

4 Sofrvvareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa tidak berat saat diooerasikan.

5 hfuwre harus dibuat mengacu pada teknik perarrcangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat

5 fuftnare harus dapat memhrikan peringahn saat terjadi
kesalahan (erroD dalam sftyvare saat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft exe! akan ada peringatan apabila
pengguna rnelakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (rc|) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (noD.

(

7 fufiwareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoftword harwa memerlukan waktu dalam hihlnoan detik.

8 ffiware harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Mioosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pslggurp ,belum menyimpan

J

9 Komponen-komponen sftimre harus memiliki fungsi )ang
mandiri (tidak terlalu terganhrng pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil nrerw- dit dokumen.

10 fultware harus mudah dijalankan.
Contoh : Misosoft word merupakan prqram yang mudah
diFlanlon, Udak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannp.

I



fiflwarc tnrus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membol]<an pastsd

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
merqgunakannya.
Contoh : Misosoft word memilih fungsi-fungsi yarg mudah
dipahami, sehirgga mudah rrerggunakannla, sepefti furgsi

Fung$-fungsi yarE dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan pemncargan

*fiware hans dapat rnemberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progmm.

Yogpkarta, ...... September 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekefiaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke'l
Perirglot ke-2
Peringkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

saHat p€nung
F.lltrq,
ilGhl'
Tldakianting
SangatTidak PenUng

#ffiWwv,
:3te. September 2012
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BAGIAII l
PetunJuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-I, ke-2, ke-S, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal fang menurut Arda merupakan karakter sftware yang paling
penting sampai pada karakter *fiwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware,

Contoh:
Ilo Karakter

sfiuarc
peringkat/
ranklna

1 Karalder 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 KaraKer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membmt bbel, karena

bfuvarc saat gunakan dalam kondisi rcng padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal trnpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word l<etilo pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (x;perfr rct

fufiware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribtnn halaman, maka prosesnya

fuflware harus dapat mencegah alaes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dappt membuat pstuord
(lota sandi) pada dokumen )€ng saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saia yang dapat

fufiware tto,n-s mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat perpguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @Nedire) untuk



BAGIAN 2

PeUnjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda qentang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

iflBi: li:, ,S ..F.. :.IF..: ,,Sl?j
1 fuftwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
&ntoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not tesponding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasulon file.

2 fifrvvarc tl.e,rus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Mhrosoft word fungsi bulbt and numbertWtq*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufrwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang dimlnta.
Contoh : Mhrosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk nembuat qambar (Udak sesuaD.

,r/ I

4 fuflwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufuvarc harus dibuat mengacu pada teknik peranctngan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk nrembuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terJadi
kesalahan (enof) dalam sfivvarc sr,at dijalankan.
Contoh ; dalam Microsoft o<oel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaqi0 (noD.

7 ffiwareharus dapat menjalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Mhrosoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

/

I fufrwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
bntofr : Mlcrosoft word selalu memberikan'peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

/

9 Komponen-komponen sfivvare harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu teqantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kih melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita maslh dapat tetap
melakukannva sambil meno-dltdokumen.

,/

10 fifrvva rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Mlcrosoft word merupakan program yang mudah
dijalanlon, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

l----.-



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan ec*ryod

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conbh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsiyang dimilikl sebmh software harus mudah dllacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft wod telah dibuat sesuai dengan peran@ngan

fufiware harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat rnenggunakan prugram.
Oontoh : dalam Mictosofr

Yogyakarta, J.7 September 2012

t ?q/ra*oo^,
Nama lengkap



E)BVM,
: ........ September 2012

,Q!.W6...*
. At] fl^. ....,/..,/...........

Pekerjaan :

lald-ffii / perempuan (oret rcng tidak perlu)

7rus

Jurusan* :.................. ...... (*disi jilG pekerjaan mahasiswa)

Namainshnsi,...UtN.....{.!Lm !S*kfr61...;..............

BAGIAII l
PeUnjuk penglsianl
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlot/rangking
di bawah ini. Dari hal tang menurut Anda merupakan lcraKer sfiimrc fang paling
penting sampai pada karakter xfiwareyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke,3
Peringkat ke-4
Peringlct ke.S

Sangat penUng
PenUng
N€tral
Tldak knting
Sangatfidak Penfing

Contoh:
ilo l(arakEr

sfiunrc
peringkat/
nnkina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 ForalGer 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sflwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fufuvarc saat gunakan dalam lordisi )ang pada{beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketih pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dergan normal tanpa ada errur (*peft rnt

fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah )rang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang terdiri dari ribmn halaman, malo prosesnya

fufuuarc harus dapat merrcegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh ; dalam Misosoft Word, saya dapat membuat password
(lota sandi) pada dokumen )rang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak benruenang saja )ang dapat

fiflwarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
6nbh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannla, seperti simbol disket
yarg berafti simpan, simbd huruf U @rfurlirc) untuk



BAGIAT* 2

Pehrniuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup rmembedkan tanda Gentang ( r' ) pada kolom yang

temedia yang paling sesuai dengan peMapat anda.

Keterangan : Sargat penting (SP), Penting (P), NeUal (I{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SrP;.

1 Soflware harus mudah diperiksa kesesuaiannlB terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, temyata yang krb masukan adalah fonnat video,
maka program akan memberikan peringatan not rryndirE,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

J
2 fu flwa re harw me mil iki ketepatan untuk fungsi nya.

Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numH-ritgp*i
untuk membuat daftar bullet dan penorneran, bukan untuk
mernasukan qambar.

3 fuftwarc memillki fungsi-fungS png sestni dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar ftidak sesuai).

4 tufiimrcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
&ntoh : softruare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuflrmre harus dibuat mengaql pada tehik perancargan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Mioosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft poriver point dibuat untuk membulat
oresentasi.

6 $fiware harus dapat memberikan peringahn saat terjadi
kesalahan (moi dalam sfuvarcsaat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada perilgatan apabila
perqguna melakulon perintah membagi bilargan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

{

7 ,fufryvareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik

I ffiuarc harus dapat mengenali kesalahan png dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unhrk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namin ternyata perggun4 ,belum menyimpan
dokumen.

9 l(omponen'komponen sftware harus memiliki furg$ yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakulcn
penoetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
relakukannrc sambil menq-adif dokumen.

10 fuflimrc lnrus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan proCI?m yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unh.rk dapat
menjalankannya.



fufrware harus dapat menjaga keamanan dari akesakses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mimsoft word kita dapat membenlan pasword

ffiunre harus mudah dipahami sehingga mrdah
menggunakannya.
Contoh : Mioosoft word memiliki fung$-fungsi yarg mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannp, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peran@ngan

fufiunrc harus dapat nemberikan pehrn uk lapada perpguna
baru agar dapat merggunakan pogram.
Contoh : dalam Microsoft wotd terdaoat marulal

Yogryalorb, ...... September 2012



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Poingkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
Penffng
ilcftral
fidak Penfrng
SangntTidak Fenting

BAGIAIT l
Petunjuk pengislan!
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hat yang menurut Arda menrpakan karaKer sftvvarc yang palirg
penting sampai @a karakter nftwareyang sangat tidak penUng yang harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Gontdr:
l{o Karakter

frwata
peringkat/
tanHno

1 lGrakter 1 5
2 lGraKer 2 2
3 lGralder 3 I
4 Karakter 4 3
5 lGraKer 5 4

llo Kardrhr illwrc Perinolr*f tlirrffirw.
I Fungsi yang ada dalam sebuah *fiwateharus sesuaidengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat bbel, karena
Denoouna akan membuat atau oerlu membuat tabe!.

L
2 fufuyare saat gunakan dalam kondlsi yang padaVbeban berat

harus tebp dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
6ntoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dergan normal tanpa ada eror (sr:prfr mt
remndindt.

{
3 fufrware harus dapat berjalan dengnn cpat dalam memproses

sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp
ceDat.

1

4 fufiwarc harus dapat mencegah alses oleh pihak-pihak yarp
Udak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat nrembwt pstwrd
(kata sandi) pada dokumen )rang saya anggap rahasia/pentirg,
sehingga hanp pihak berwenang saja )ang dapat
menoaksesnva.

t

5 fifiiyare harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami turgsi-tungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya $mbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, seped simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @nderline) untuk
menqqarisbawahi dan lain sebaqaima.

7



BAGIAil 2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda centang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengn pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), NeEal (1{), T'idak knting (TP), Sangat

Tidak Fenting (SfP).

,& ,I(acrlds'lb*ti#' SP P il ,TP sirP
1 ffi*vare harus mudah diperiksa kesesuaiannla terhadap stardar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazulon gambar ke dalam
Mioosoft Word, temlata yang kita masukan adalah format video,
maka program alon memberikan peringatan mt rqondirE,
sehinoqa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

2 ffiunrc harus memiliki ketepatan untuk fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet aN numfuringp*t
untuk rnembuat dafur bullet dan penomemn, bukan untuk
mernasulon qambar.

J

3 fufutare memiliki fung$-fung$ yang sesuai dengan kebutuhan
awalpng diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifihs pergetilon
(sewai), bukan untuk membuat qambar (Udak sesuaD.

/

4 fufuvarehanss dibuat dergan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooera$kan.

J
5 ffivane harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

dokumentasi yang sbrdar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk rnembuat dokumen
pergetikan, Microsoft power point dibut untuk membtnt
oresentasi.

6 fifunrc harus dapt memberikan peringatan saat terjadi
ksalahan (qroD dalam sfitnresaat dijalankan.
C.ontoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perinhh membagi bilargan dengan angka
0 (rpl) karena bilanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

(

7 fufrwarelans dapat menjalankan perintah dengan cepal
Conbh : saat melakukan perintah perryimpanan dokumen dalam
Microsft word hanva mernerlukan waktu dalam hitunoan detik.

J
8 fuftwarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengquna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun ternyata pengguna bglum menyimpan
dokumen-

I
9 Komporen-komponen sfiuare harus memiliki fungsi yang

mardiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
&ntoh : dalam Mioosoft word apabila kita melakukan
pencetalon dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakulonnrc sambil menq-edr?dokumen.

\/

10 fufrwa re harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unh* dapat
menjalankannya.



ffiinrc hans dapat menjaga keamanan dari alsalcses yang
tidak dipertenankan.
6ntoh : dalam Microsoft word lab dapat memberikan psnord

fufuvarc harus mudah dipahami sehingga mtdah
merggunalonnya.
Conbh : Mioosoft word memiliki furgsi-fung$ yarg mudah
dipahami, sehingga mudah rnenggunakannya, seperti fungsi

Furgsi-fung$ yarg dimiliki sehnh sofimare harus mudah dilacak
kekehrhrhan awalnya.
Oontoh : Microsoft word telah dibtnt sesui dengan perancanggn

ffiware harus dapat nemberikan petunJuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Contoh : dalam Miooffiword terdaoat rnanrnl



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Petunjuk pengisian!

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke-2
Perhgkat ke.3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.5

:7A. September 2012

,Sukor /b as
, f | +h

BAGIAI{ 1

URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, daram kotak peringkat/rangkingdi bawah ini' Dari har yang #ilai;a merupakan karaktei sfrwareyarg paring

HJ#;ffirda kara*er pftwarevrng sng.t tidak pentinjlans harus dimiriki oreh

Sangat penHng
Penting
Hetral
Tidak PenUng
Sangat Tidak penUng

Contoh:
No Karakter

sftyyarc
peringkat/
ranklno

1 Karakter 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 Karakter 5 4

Kaakter &tuyaE
Fungsi r.nn .O,
diperlukan pengguna.
Contoh : tticrosoft Word harus mampu membuat tabel, karenaq-ryry-Cqn-reqburt ut u eun, ,"ry,Uuit taOet.t"rt
li::j"?, dapat berptan densan **Jrm'np" kendala.Contoh : dalam Miqosoft WorO kutik, pengguna hendak
il:p,:* l*lA ribu haraman, remuJia,i saat prosfttm dibuka,tr*yr^ 

-Yrja 
ta n de nsa n norma I o n * . #'"r[If S;"ljiffi

Software *,

=lyll 
perintah yang dimjsuron puigsrnil"

contoh : daram Mic1oryft ;;^i-;,J''|"nssrn" menyimpandokumen yang terdiri dari ribuan 
-;;L;;n, 

maka prosesnya

fuftware harus ctapat menc
tidak berwenang.
Contoh : dalam MicroLn Wor4 saya dapat memb uat password(kata sandi) pada dok
sehinooa hann ^:TT""n 

yfl_rg. *y, anggap.rahasia/penting,

ffJ;:'"?L""::"'" Pihak G,il#;s-"'fi:'"rl",i!'*;;;3,
fufiwarc *
dipa.hami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Mi;rosirft Word dengan adanya simbol_simbol

ffiTogslssuna _pahaT lryrr*r"1., L** simbot disketyang berarti simpan:,_:,Tboi. huruf'-U- iuraiirnl ;;ilI:menggarisbawahi dan lain sebaoainve



BAGIAN 2

PetunJuk Pengislan!
pada bagian ini anda cukup memberikan tanda ccntang ( y' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda'

Keterangan : Sangat penting (SP). Penting (P)' Netral (N)' lldak Pentins (TP)' Sangat

Tidak Penting (SfP).

tGrakter fifrwarc
nnYa terhadaP standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memazukan gambal ke dalam

Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video'

,rrr- pt"gtm afan mem#rlran nelp?91-11o:
oiretanui uanwa rca saun memasuu

ffipatanuntuktungsinya.
Contoh : dalam Microsoft woiO fungs buttet and numbring pasii

*trf tt*rnUuat daftar bullet dan penomeran' bukan untuk

g sesuai dengan kebutuhan

awalyang diminta.
C""tdn i Microsoft word dibuat unry!. aKifibs.. pengetikan

imalmungkin)'

Conion- 
-, 

sofirvare harui memiliki ukuran file yang ringan

Perancangan dan

doku mentasi Yang standar.

Onion : Nicroson word dibuat untuk membuat dokumen

tng"tik n,' r'ailroson power point dibuat untuk membuat

Peringatan saat terjadi

iu."nn"n Gnol) dalam sftware saat dijalankan'. r-- ---Li,-
Contoh : dalam Microsoft exel akan ada peringatan apabila

p"nggunu melakukan pednta!'I. membagi bilangan dengan angka

brr6bkarena@
ffiahnkan perintah dengan cepat.

Coniof, : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen. dalam

Microsoft worO nanva memerlukan waKu d

pengguna.
6n[,ih : Microsoft word selalu memberikan peringatan .untuk
il'"ryi*p." dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar

dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan

Yang dibuat oleh

s miimiliki fung$ YangKomponen-komponen --_,-:-\
,rniiri ttiOrk terlalu tergantung pada komponen lain)'

conton 
', dalam Miciosoft 

-word apabila kita melakukan

oencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap

Lehkrrkannva sambil mens-ed/f dokumen

conion : Microsoft word merupakan program yang. mudalr

;ftr"b;, tiour diperlukan pelauhan khusus untuk dapat



ITo I(arakEr ffiwarc SP P t{ TP STP
11 fufiware harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yarg

tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat membenl<an pssword
oada dokumen vanq kita angqap pentinq atau rahasia.

L

12 Sofiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah merEgunakannya, seperti fungsi
menoubah wama huruf.

L
13 Fungsi-fung$ yang dimiliki sebuah software harus mudah dilacak

kekebutuhan awalnla.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnya vaitu untuk membuat dokumen oenqetikan.

L
L4 hftware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna

baru agar dapat menggunakan program.
C-ontoh : dalam Microsoft word terdaDat manual Denqqunaan.

L



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringlot ke-2
Peringlot ke-3
Poingkat ke-4
Peringkat ke.S

Sangnt penUng
Penting
IIetral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

.#.... Sqptember 2012

/ut, paryoao
""""""'t"7'r"r"""""""""f2 *4
laki-laki / oeren

t/ni9"na
ret )arg tidak perlu)

BAGIAN 1
Petunjuk pengisian!
URUTI(AN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringlot/rangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda rnerupakan karalGer sftware yarg Flirg
pentrg sampai pada karaKer nfrwarcyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
No l(arakter

sltuarc
peringkat/
tankina

1 lGralder 1 5
2 Karakter 2 2
3 KaraKer 3 I
4 lGraKer 4 3
5 IoraKer 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfiwarelarus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Gontoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

fuflware saat gunakan dalam kordisi yang padaVbeban berat
harus tebp dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word l<etil<a pengguna hendak
rnengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*pr\ rnt

hflware harus dapat berJalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yang dimazukan perqguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokumen png terdiri dari ribuan halamaq maka prosesnya

fufrvvare harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benrenang.
Contoh : dalam Microsoft Word saya dapat membuat @ssword
(kata sandi) pada dokumen )Eng sa)E anggap rahasia/penting,
sehlngga hanya pihak' benvenang sara yang dapat

e5
fufrvvare hr,rus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbot-simbol
membuat pengguna paham kegunaannla, sep€ffi $mbol disket
yarp berarti simpan, simbol huruf U @rderlirc) untuk



BAGIAT{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (l{), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

ftI.. s ',L, ,4 Jt.,. Tf s[P::
1 fufrwarc harus mudah dipriksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasulon gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka prcgram akan memberikan peringatan not twpndlng,
sehinqqa daoat diketahui bahwa kr'ta salah memasukan file.

/

2 fufrvvare harus memiliki ketepatan unUk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbertngp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomenn, bukan untuk
memasukan oambar.

V

3 fifrvvarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengnn kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sestnil, bukan unfuk membuat oambar (Udak sesuail.

V

4 fufiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat serninimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

{

5 fufrwarc harus dibuat mengncu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang s-tandar.
Contoh : Mkrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi.

I

6 fifrvuarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (ermD dalam sfrwarc srat diJalankan.
Contoh : dalam Microsoft ocoel alon ada peringatarr apabila
peng!,una melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bllanoan tidak bisa dibaoi 0 (nol).

{

7 ffiwarcharus dapat menjalanhn perlntah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

4-,

I fiftyuare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna,
Contotr : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sof,ware harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu brgantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penaetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil menq-edif dokumen.

,

10 ffiwa rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan prcgram yang mudah
dijalankan, tidak diperlulon pelatihan khusus unhrk dapat
menjalankannya.

u



fifrwarc harus dapat menjaga keamanan darl akss-akss yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word ktta dapat memberilon psrad

Sfrwarc harus mudah dipahami sehlngga mudah
menggunakannya.
Contoh : Micnosoft wotd mernlliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah ncnggunakannya, seperti fungsi

FurgsFfungsi yang dlmiliki sebuah softanre harus mudah dilffik
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft word telah dibuat seuai dengnn perancangan

fufuvare harus dapat rnemberikan petunjuk lcpada peruf,una
baru agar dapat menggunakan program.

: dalam Microsoft word terdaoat manual

I II
/dzl



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangan:
Peringkat ke.l
Peringkat ke-2
Peringlot ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-S

Sangat penUng
Penting
t{etral
Tidak Pentng
SangatTidak Pen$ng

il
..1..... Seotember 2012

It* ' 
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^

la{dffii/ perempuan (coret png tidak perlu)
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. ttu'a nw* (*disi jika pekerBan rnahasisrrva)

Contoh:
Ilo l(arakter

ollvarc
peringkat/
rankina

1 KaraRer 1 5
2 Karakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 l(arakter 4 3
5 Karakter 5 4

BAGIAIT l
PetunJuk penglsian!
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Arda merupakan karakter sfiware yang palirE
penting sampai pada lerakter nfrwareyang sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah sftavare.

Fungsi yang ada dalam sebuah softwarc harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus rnampu membuat tabel, karena

akan membuat atau perlu rnembuat tabel.
fifiwarc saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : datam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjirlan dengan normal tanpa ada enor (srlperfr rnt

fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perinbh yaqg dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna merryimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka posesnya

fuftware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang

UfllflfjiSllrlio*on word, saya dapat memb uat psword
(kata sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saia )rang dapat

hfrware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya slmboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaanrya, sp€ff simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @rderlirc) untuk



BAGIAT{ 2

Petunjuk penglsian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang tersedia png
paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), PenUng (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tldak

Penting (Sf,P).

,,ffi S. :::f;:,: .{*::, f.T,, .STIF,

I fuftware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format vid@,
maka program akan memberikan peringatan not respondlng,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

l,/

2 fifivuarc harus memiliki keEpatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulW and numberingp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomemn, bukan untuk
memasukan qambar.

V

3 fifiararc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Conbh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai). bukan unhrk membuat oambar (tidak sesuai).

U

4 fufitmrcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
C.ontoh : sofuvare harus memiliki ukuran file lrang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

(-/

5 fufiware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumenbsi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft pourer point dibuat untuk membuat
oresentasi.

L/

6 fufrware harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sftvuarc sat dijalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<cel alon ada peringatan apabila
pengguna melakulon perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) lorena bilanoan Udak bisa dlbaoi 0 (nol).

V
7 fufrware harus dapat rnenJalankan perintah dengan @pat.

Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan deUk.

t/
I fufiivarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Ontofr : Microsoft word selatu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada peng6 una, ketilG pengguna keluar
darl program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sftyvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq- dit dokumen.

10 ffivvarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan prc!,ram yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
rnenjalankannya.



ffiwarc harus dapat rnenjaga keamanan dari akses-akses yang
Udak diperkenankan.
Contoh : dalam Miclosoft word kitia dapat memberikan psstwrd

fufir,tnre harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word msniliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsiyaqg dimlllki sebuah softwarc harus mudah dihcak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mftrosoft word tehh dibuat sesuai dengan perarrcangan

fifiwarc harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna
baru agar dapat nenggunakan program.
Conbh : dalam Microsoftwod terdaoat manual



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekeflaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangnn;
Peringkat ke-l
Peringkat ke.2
Peringkat ke-3
Peringkat ke'4
Peringkat ke-5
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Contoh:
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stfivarc
peringkat/
ranklna

I lGralder 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGraKer 4 3
5 lGraKer 5 4
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BAGIAIT l
PetunJuk pengisian!
URUTXAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang nrenurut Anda merupakan karaKer sfiuarc yang paling
penting sampai pada lorakter nfiwareyanE sangat tidak penUng png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware,

Sangat penUng
PenUng
Iletral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

Fungsiyang ada dalam sebuah softwareharus sesuai dengan apa
diperlukan perqguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membtnt atau perlu membuat tabel.
fufrwarc saat gunakan dalam kondisi yang padavbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word keUka pergguna herdak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befilan dengan normal tanpa ada enor (ryrfr rwt

&funre harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokunren yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufuiarc harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Conbh : dalam Mioosoft Word, saya dappt membuat pssword
(kata sandi) pada dokumen yang sa)E anggap rahasia/penting,
sehingga hanla pihak berwenang saia )lang dapat

fuftware harus mudah dipelajari, dloperasikan dan mudah
dipahami tungsi-fungsi np.
Contoh : dalam Mhrosoft Word dengan adanya slmboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€rti simbol disket
yarg berarti simpan, $mbol huruf U @nderlirn) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengidanl

Pada bagian ini anda cukup mernberikan tanda entang ( r' ) pada kolom lrang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak PenUng (TP), Sangnt Tidak

Penting (51").

.ffii, sPrr :rr',F:,. ::aT.?: :,:lS[P::

I fifiwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyah yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not tespnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasulen file.

2 fifiwarc harus memiliki ketepaBn untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft rrvord fungsi bullet aN numbrirE pstl
untuk membuat daftar bullet dan penomenn, bukan untuk
memasulon oambar.

3 fufrware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifttas penge$kan
(sesuail, bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

/

4 ffiwarctarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softrruare harus memiliki ukuran fih yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

J
5 fufrrvarc harus dibuat mengacu pada teknik percncrngan dan

dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nreentasi.

J

6 fuftware harus dapat memberikan peringatan saat tedadi
kesalahan (enoD dalam sfiwaresat dijalankan.
C.ontoh : dalam Mi,crosoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak blsa dibaqi0 (noD.

V

7 fufitmrcharus dapat menjalankan perlntah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik.

8 fufiyyare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contotr : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

,/

9 Komponen-komponen softyvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannya sambil mern- dit dokumen.

{

10 fufiwa rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



ffiyvare harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mkrcsoft word kila dapat mernberilen p$ulotd

fufrware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki furqpi-fungsi yang mudah
dipahami, sehlngga mudah menggunakannya, seper$ fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah softtrvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Conbh : Microsoft word telah dibuat sesuaidengan petancargan

fifrvvare harus dapat mernberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.
Conbh : dahm Microsofttrcd terdaDat mantal

Yoryakarta, *.2. September 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

Keterangpn;
Peringkat kel
Peringkat ke-2
Peringkat ke3
Peringkat ke.4
Peringkat ke.5

aYk

EffiV*,,

lOki-laki/ peremptan (coret yang Udak perlu)
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... (*disi jilo pelerjaan rnahasisrua)

BAGIAil 1
Petunjuk pengisian!
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfuvarc yarg paling
penting sampai pada karaKer nfiwarcyarg sangat Hdak penUng yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrvvare.

Sangat pentirqg
PenUng
N€tral
Tidak Penting
SangatTidak Penffng

Contoh:
llo KarakEr

fifiware
peringkat/
tznkina

1 lGrakter 1 5
2 Karaker 2 2
3 KaraKer 3 I
4 KaraKer 4 3
5 Karakbr 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwarc harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

$fiware saat gunakan dalam kondisi 1ang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pengguna heldak
mengetik puluhan ribu halaman, lcmudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (ryrt not

fufuwre harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perlfrah prq dimasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen )ang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnp

fuftwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, sala dapd membwt pssword
(kata sandi) pada dokumen )ang sq,a anggap rahasia/penUng,
sehingga hanp pihak berwenang saja )arg dapat

fufiwarc lnrus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinya.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adanya $mbol-simbol
membuat pergguna paham kegunaannp, seperti simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rdertire) untuk

.S



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( V ) pada kolom )rang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sargat penting (SP), Penting (P), Neffial (t{), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

,.ffii ,,SDi 1:::.p'; .:.lil,li ,itrflIii isl r
1 fufrwarc harus mudah diperiksa keseuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : sdat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang krta masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not tegNnding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

(

2 fufuyarc ltrrrus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Mkrosoft word fungsi bulW and numfuringp*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

(

3 fufrwarc memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengnn kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifftas pengeHkan
(sesuail, bulon untuk membuat qambar (tidak sesuaD.

(
4 fufrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh : softrvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

(

5 fifiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibud untuk membuat
oresentasi-

(
(

6 fufuuarc harus dapat memberilon peringatan saat terJadi
kesalahan (enol dalam sofiuare sr.at dijalanlen.
Contoh : dalam Microsoft o<cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan Udak bisa dibaqi0 (nol).

(

7 fuftvvarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

(
I ffiware harus dapat mengenali kealahan yang dibtnt oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

(

9 Komponen-komponen sftvvarc harus merniliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokurrcn (print) maka kita rnasih dapat tetap
melakukannya sambil meno- dlt dokumen.

(

10 fufrware harus mudah diJalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan pro!,ram yang mudah
dijalankan, tklak diperlukan pehtihan khusus untuk dapat
menJalankannya.

(



fiftnarc harus dapat rnenjaga keamanan dari akses-akse yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memberikan parcrd

fufiware harus mudah dipahami sehirqga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word rnemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsiyang dimiliki sebuah sorftrvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mkroeoft word tehh dibuat sesuai &ngan penncangan

fifiaarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agnr dapat menggunakan progfiam.
Conbh : dalam Microsoft word Eldaoat manml Denqqunaan.



Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

,i*ffit*
Nama instansi

ke-1
Peringkat ke.2
Peringlct ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke.5

Sangat pentng
PenUng
tetral
Tidak Penting
SangatTidak PenUng

(@ret yang tidak perlu)

Crdisi jika pekerjaan mahasisra)
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BAGIATI l

ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupalon lorakter sft*vare yarg paling

pada karal<ter oflwareyang sartsat tidak penting png harus dimiliki oleh
sfiware.

€onbh:
llo Karakter

sllvate
peringkat/
tankina

1 Karakter 1 5
2 KaraKer 2 2
3 Karakter 3 I
4 Karakter 4 3
5 KaraKen 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sfiwareharus sesuaidengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu membuat tabel.
fufiware saat gunakan dalam kondisi ),arg padaflbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word l<etika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibulo
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada *ror (srlpdi rnt

ffiware harus dapat berjalan dengan epat dalam memproses
sebuah perintah yarg dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokuncn lrarg terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufiware harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak beruenarg.
Contoh ; dalam Microsoft Word, saya dapat membwt pssyvord
(lota sandi) pada dokumen yang sala anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saja yang dapat

fuflware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami furpsi-fungsinp.
Contofr : dalam Microsoft Word dengan adanrp simbol-simbol
membuat per{;guna paham lcegunaannp, sep€rti simbol disket
)rang berarti simpan, $mbol huruf U @Medirc) untuk



BAGIAN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagiirn ini anda cukup member{kan bnda oentang ( r' ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengnn pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Nehal (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (SfP).

;i.[!lll-. : ,sE a, ., ..T,P; ia

I fuftvvarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwaJibkan.
Contoh : saat kita hendak mema$lkan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
malo program akan memberikan peringatan not tesptdltg,
sehifiEa daoat diketahui bahwa ktta salah memasukan file.

v

z ffita re harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulW and numbertrEg*i
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan qambar.

3 fuftware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Conbh : Microeoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesmil, bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

\/

4 fufrware harus dibuat dengan padat (dibuat seminirnal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooensikan.

5 fufiwarc harus dibuat rnengacu pada teknik perancangan dan
dokurnentasi yang standar.
Contoh : Mhroeoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

v

6 ffiwarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (enofl dalam sflwarc saat diialankan,
Contoh : dalam Microsoft ocoel alon ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan &ngan angka
0 (noD karcna bilanqan Udak bisa dibaqi0 (noD.

{

7 ffiwareharus dapat menjalankan perinhh dengan epat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

a/

I ffiuare harus dapat mengenali kesalahan yang dibtnt oleh
pengguna.
Conton : Microsoft word selalu memberikan peringatan unhrk
menyimpan dokumen kepada Fenggum, ketilo pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

v

9 Komponen-komponen sftvvarc harus memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen laln).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila klta melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil menq-edrtdokumen.

\/

10 fufrwa re harus mudah d'flalankan.
Crntoh : Mkrosoft word merupakan pogrcm yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus unUk dapat
menjalanlonnya.



ffiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
@ntoh : dalam Microsoft wod ldta dapat memberikan Fssvvord

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word nemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, sepetti fungsi

Rrngsi-fungsi yang dimiliki sebuah sofrware harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Crntoh : Mircoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan

$frware harus dapat memberilon petunJuk kepada pengguna
baru agnr dapat menggunakan program.

Yogyakarta, .?9. se*ember 2012
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BAGIAN 1
Petunfuk pengisianl
URUTKAil peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkaVrangkirg
di bawah ini. Dari hal png menurut Anda merupakan karakter sfuvarc png paling
penUng sampai pada karakter nfiwareyang sangat Udak penUng 16ng harus dimiliki oleh
sebuah sfiware.

Keterangan:
Peringkat kel
Peringkat k+2
Peringlot ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5

Sangat penting
PenSng
I{6tnl
Tidak PenUng
Sangat Tidak Penting

Contoh:
Ilo KaralGer

sf,warc
peringkat/
renkina

1 lGraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGralGer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofuvarc harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat bbel, karena

akan membuat atau perlu membuat tabel.
fiflware saat gunakan dalam kondi$ yang padat/beban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Mioosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal Enpa ada enor (sr;pfi rwt

hfiware harus dapt berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pergguna menyimpan
dokrrnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fuflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapqt membuat psword
(kata sandi) pada dokumen )ang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak benrvenang saja yang dapat

fufiware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami tungsFfungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simboFsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€rti simbol disket
yang berarti simpan, $mbol huruf U @ndedirre) untuk



BAGIAI{ 2

Petunjuk pengidan!

Pada bagian ini anda cukup nrembedkan tanda oontang ( / ) pada kolom yang tersedia )rang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (11), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

PenUng (SiTP).

i t,, :sP.l ::rf::,, .,,,,$l:: :l[F-: .:$,*?i
1 fufiware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
C.ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan rnemberikan peringatan not twpnding,
sehinooa daoat dikehhui bahwa kita salah memasukan file.

2 fifumrctarus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numbedngpsli
untuk membuat daftar bullet dan penoneran, bulon untuk
memasukan qambar.

3 Softwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
6ntoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
fsesrmil- hrtkan rrnhlk memhrmt oamhar (tidak sesrai)-

,J

4 fufiwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinoqa tidak berat saat dioperasikan.

J
5 fuftwarc harus dibuat mengacu pada teknik peran@ngan dan

dokumenbsi yang shndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fufintare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfiwarcsat dijalankan.
Oontoh : dalam Microsoft e,xcel akan ada peringatan apabila
pengguna rnelakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) karena bilanoan tidak bisa dibaoi0 (nol).

7 &lfrvvarcharus dapat menJalankan perintah dengan aepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlulon waKu dalam hitunqan detik.

I fufrvvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiyvare hans memilik fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
C.ontoh : dalam Microsoft word apablla kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-ad/f dokumen.

10 fiflwarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelaUhan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat mernberikan psrcA

dokumen yarp klta anqqap oentinq atau rahasia.
ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microooft word memillki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fung$ yang dimilikl sebuah sofrrare harus mudah dihcak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft wod telah difuat sesuai dengan pemncangan

fifiwarc harus dapat membedkan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan pogram.
Conbh : dalam Mkrocoft word terdaoat manual

Yogyakarta, ...... September 2012
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BAGIAII l
Petunjuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVr:angkirg
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut Anda merupakan karakter sfuyarc )rang palirg
penting sampai pada karakter nftwareyang sangat tidak penting lang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Gontoh:
!lo !(arakter

firTurerD
peringkat/
rankina

1 lGraKer 1 5
2 KaraKer 2 2
3 l(arakter 3 1
4 lGrakter 4 3
5 Forakter 5 4

1 Fungsiyang ada dalam sebuah sofiwareharus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
C,ontoh : Microsoft Word harus mampu membut tabel, karena
penqquna akan membmt atau oerlu membuattabel.

Ll

2 fifiware saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat
harus tetap dapat berjalan dergan normal tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word keUka pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada errcr (sr.lprt not
rcspoMino\.

2

3 fuftware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat perylguna menyimpan
dokumen lrang terdiri dari ribmn halaman, maka prosesnya
oeoat.

4 fiflware harus dapat menegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak benruenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapd'membwt psword
(lota sandi) pada dokumen lang sa)ra anggap rahasia/penUng,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

5

5 fufuvarc harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fu ngsi-fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya slmbol-$mbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sep€ff $mbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfudire) untuk
menqoarisbawahi dan lain sebaoainva.

3



BAGXAil 2

Petunjuk pengisianl

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penUng (SP), Penting (P), Netral (il), Tidak PenUng (TP), Sangat

Tidak Penting (SITP).

iiffiii stP.: ,,..?.., :.,.trt:: ,,.I.?j ::SI]E

1 fufiwarc harus mudah diperika kesesuaiannya terhadap standar
yang diwaiibkan.
Cnntoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Mhrosoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not t6pond@,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasulon file.

/

2 fuftwarc harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
C.ontoh : dalam Mkrosoft word fungsi bulW and numben:ngpsti
unhrk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

V

3 fufiwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar ftdak sesuai).

(

4 ffiwarcFarus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : software harus memiliki ukuran file yang ringnn
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 *frwarc harus dibuat mengacu pada teknik peran@ngan dan
dokumenhsi yang sEndar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

'/

6 fufrvvarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enol) dalam sofiwarc srlat diJalankan,
Contoh : dalam Mictuoft o(cel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dlbaqi0 (noD.

,/

7 fuflwareharus dapat menJalankan perintah dengan epat.
Contoh : saat rnehkukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Micrmoft word hanya memerlukan waktu dalam hitunqan detik.

v
I ffivvare harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh

pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketilo pengguna keluar
dari program, namun temyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

'l
9 Komponen-komponen sfiyvare lrrrus memiliki fungsi yang

mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) malo kita masih dapat tetap
melakukannva sambil nrena- dit dokumen.

v

t0 fuftware harus mudah diJalankan.
C.ontoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diJalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menJalankannya.

,l



fuftwarc harus dapat menJaga keamanan dari akses-akses rcng
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kJta dapat memberikan pxvwrd

fuflware harus mrdah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah nrenggunakannya, seperti fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah sffiurcre harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microeoft wod telah dibuat sesuai dengan peftlncangan

fufrware harus dapat memberikan petunjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan progftm.
Contoh : dalam Mlcrosoft uord terdaoat rnanml

Yogyakarta, 3.0. September 2012
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BAGIAil 1
Petunjuk pengisiant
URUTKAI{ peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam kotak peringkat/rangking
di bawah ini. Dari hal yang nenurut Anda merupakan karakter sftware yang paling
penting sampai pada loraKer nfiwareyarq sangat Udak penUng yang harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Keterangnn:
Perirgkat ke-l : Sangat penUng
Peringkat ke.2 : PenUng
Painglet ke'3: llefral
Peringkat ke.4: Tidak Enting
Peringkat ke.5 : SangatTidak PenUng

Gontoh:
ilo Karakter

slltarc
peringkat/
rankina

1 lGraKer 1 5
2 lGraKer 2 2
3 KaraKer 3 1
4 lGraKer 4 3
5 Karakter 5 4

Fungsi yang ada dalam sebuah sofiuare harus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Mioosoft Word harus mampu membuat tabel, lorena

akan membunt atau oedu membuat tabel.
hfrwarc saat gunakan dalam kondisi ),ang padavbeban berat
harus tebp dapat berjalan dengan norma! tanpa kerdala.
Contoh : dalam Microsoft Word kefilG pergguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat program dibuka
lagi tetap befialan dengan normal tanpa ada enor (*prfi rnt

fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam mempross
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribtnn halaman, malo prosesnp

fuflware harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak png
tidak berwenarg.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dap* membwt psttrud
(kab sandi) pada dokumen yang sa),a anggap rahasia/penting,
sehingga hanp pihak berwenang saia )rang dapat

fuftyvare harus mudah dipelajari, diopera$kan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Misosoft Word dengan adanya simbol-simbot
membuat pengguna paham kegunaannya, *pefr $mbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @rfurline) untuk



BAGUII{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberlkan tanda entang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Pentirry (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sargat

Tidak Penting (SIP).

:,: :: ,:$: .:..f1 l.lt.r iif.-'llia EIP-
1 fufiararc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasulon gnmbar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan mernberikan peringatan not tespording,
sehinooa danat diketahui bahwa kita salah mernasukan file.

2 fifiparc harus rnemiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulW aN numbrlrg pstt
untuk membuat daftar bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fiftwarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awalyang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKifitas pengetlkan
(sesuail. bukan untuk membuat oambar (tidak sesuai),

4 fifrwarc harus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softnare harus memiliki ukuran file yarE ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fuftware harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokurnen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 fuftwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (erruidalam sofiwarcxatdUalankan. t

Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringntan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanoan tldak bisa dibaoi0 (noD.

7 fufrwareFnrus dapat menjalanlon perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakulon perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanva memerlukan waktu dalam hitunoan detik.

I &ftiarc harus dapat mengenali kesalahan yang dfbuat oleh
perEguna.
Conton : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari prcgram, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen-

V

9 Komponen-komponen sfuvarc lnrus memiliki fungsi yang
mandiri (tidakbrlalu tergantung pada komponen lain).
&ntoh : dalam Microsoft word apabila k'ta melakukan
penetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil rpna- dit dokunren.

/

10 fufiwarc harus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word rnerupakan prcgram yang mudah
dijalankan, tldak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufrinre harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcroooft word kita dapat memberikan Fsvwtl

fifuvare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Mlcrosoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehinggn mudah menggunakannya, seperfi fungsi

FungsFfungsiyang dimiliki sebuah sffiwarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Mhrosoft word telah dibuat sesuai derpan perancangan

fufiwarc harus dapat memberikan petunjuk kepada pergguna
baru agnr dapat menggunakan program.

Yogyakarta, .*9.. Se*ember 2012
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Contoh:
I{o Karakter' peringht/

rankina
1 Karakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 KaraKer 5 4

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisian!
U*UTKAil peringkat k€-1, l<e.2, ke-3, ke"4 dan ke-S, dalam kotak peringloVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan lorakter sfiwarc yang paling
pentang smpar pada karakter nflwarcyang sangat tidak penting yang harus dimilikioleh
sebuah sfrware.

..ffi
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sofrwarcharus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
pensquna akan membuat atau oedu rnembmttabel.

A
2 ffi*mre saat gunakan dalam kondisi yang padaVbeban berat

harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, konudian saat program dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srl6rti not
resmndino\.

t

3 ffiwarc harus dapat berjalan dengan aepat dahm firernpros
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
@ntoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosenya
ceoat.

b

4 fufiware harus dapat mencegah akes oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapt membuat pssarod
(kata sandi) pada dokunren yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoakssnrn.

E

5 fufrvvarc harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami tungsi-fu ngsinya.
C.ontoh : dalam Micmsoft Wod dengan adanya simbol*imbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sp€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @ndedlne) untuk
menooarisbawahi dan lain sebasairwa.

4



BAGIA'{ 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup mem0erilon tanda oentang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Kefterangan : Sangat penting (SrP), Penting (P), Netrat (N), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SIP).

;i ,,S It,, la: ,,.*F :::SL!F.

1 fuflwarc harus mudah diperiksa kesesuaianrya terhadap standar
yang diwajibkan.
C-ontoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masulon adalah format video,
maka program alen memberikan peringatan not responding,
sehingga dapat diketahui bahwa l{trs1tai qrel4qgq&llfile-

2 fufruare harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulbt and numbringpstl
unHk membuat dafur bullet dan penomeran, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fuftware memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebuUhan
awal yang diminta.
Contotr : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai), bukan untuk membuat qambar (tidak sesuai).

4 *ftvvarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Contoh : softttare harus nremiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fufrvvarc harus dibuat mengacu pada teknik peranengan dan
dokumentasi yang standar.
C-ontoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
nresentasi-

6 fufluarc harus dapat memberilon peringatan saat terjadi
kesalahan (enofl dalam sftwarcsat dfalankan.
Contoh : dalam Microsoft o<el akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah rnembagi bilangan dengan angh
0 (noD karena bilanqan Udak bisa dibaqi0 (nol).

7 ffiivareharus dapat menJalankan perinbh dengan aepat.
C.ontoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memedukan waKu dalam hitunoan detik

8 fuftvrarc harus dapat mengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
bnlotr : Mhrosoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, keUka pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen,

/

9 Komponen-komponen sfovare harus memiliki fungsi yang
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakulon
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno- dlt dokumen.

10 fuflwa re harus mudah d$ala nlan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dljalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufrware harus dapat rnenJaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Miouoft word kita dapat memberikan pxword

ffiware harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
C.ontoh : Microsoft wotd rnemiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehinggn mudah menggunalonnya, seperti fungsi

Furgsi-fungsiyar4l dimiliki sebuah sofuvarc harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microeoft word telah dibuat sesuai dengan percrcangan

fuftyvarc harus dapat memberikan pehnjuk kepada pergguna
baru agar dapat menggunakan pro!,ram.
Conbh : dahm Microsoftword Maoat mantnl

Yogyakarta, ...... September 2012

Nama Lengkap



Tanggal

Nama

Umur

lenis kelamin

Pekerjaan

Jurusanx

l{ama insbnsi

Keterangan r

Pering&at kel
Peringkat ke-2
Peringkat ke-3
PerinElot ke-4
Peringkat ke-S:

.S-.. s"pt"rber 2012

"fiiftfl,ffi (coretvans tidak Perlu)

(*disi jika pekerJaan mahmisrva)

BAGIA]I1
Fetunfuk pemgisilan!
tffiIrTl(*il perirgkat ke-l, kea *e-3r lre-4 dan ke.5, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfrware yang paling
penting sampai pada karakter sofiwarcyarg sangat tidak penting yang harus dimiliki oleh
sebuah ffiwae.

I

Sangntpc$ttg
FenUng
Netral
ndakPenting
$ngatTidak hn$ng

Conbh:
to KatalGer, perinekat/

rsr$lrg
I lGnlGer 1 5
2 tGraKer 2 2
3 l(arakter 3 1
4 Karakter 4 3
5

:..,ffii,,,

1 Fungsiyang ada dalam sebuah softwareharus sesuai dengan apa
dipedukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu mernbuat tabel, karcna
penqquna akan rnembuat atau perlu rnembuat tabel.

2

2 fuftrrfrft saat guna&an datam kondisi )ang padaVffian berat
harus tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft l lord ketika perypuna hendak
mengptik puluhan ribu halanan, k€ffrudian sad progmm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada error (ryli not
tsmndino\.

1

3 ffiwarc harus 6pat berjahn densn emt dalam memproses
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menfimpan
&kumen yang terdiri dari ribuan halaman, mah prosesnya
ceoat.

a

4 fufiwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Sntoh : dalam Micaosoft Word, saya dapat membuat passwotd
(kata sardi) pada dokumen yang sa)ra anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

s

5 fufrware harus mudah dipelajari, dioperasilon dan mudah
dipahami fungsi-fu ngsinya.
Cottuh : dalam Microeoft t{ro,rd dengan adanya simbol-simbol
mernbuat pengguna paham kegunaannya, seperti simbol disket
ydrg berarti simpan, sirnbd huruf U {unMine) untuk
fiEnqmrt$a/t ahi fui lain s$aqi*rya.



BAGHN 2

PetunJuk pengisian!

Pada bagian ini aoda cukup nremterllon tanda entang ( r' ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (iD, Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak Penting (Sm).

..!**
1

2

:itat .,,aa,a,.,;t,i

fuftware harus mudah diperilca kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat ki0a hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kila masukan adalah format video,
malo program akan mernberikan peringabn not responding,
sehlnssa dapat dikefahui bahwa kiEa salaft memasukan file.

,:# -,Pt ,t;:l{:-, ff, gE*..?

t/

ffivarcharus memiliki keteptan untuk fungsinya.
&ntoh : dahm Mhrmft word fungsi bulW aN'numberlng pstet
untuk rnembuat daftar bullet dan penomerafi, bukan untuk
merna$,kan qambar.

V

3 fuftware memiliki fungsi-fungsi yang sesupi dengnn kebutuhan
awal yaqg diminta.
C"onbh : Mirmoft word dibuat uflUrk d<tiffhs perryetiltan
(sesuai)- bukan untuk membuat oambar (tidak sesuail.

v
4 fufrwareFerus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).

Contoh : softivarc hanrs memilild ukuran fih yarg rirgan
sehinooa Udak berat saat diooerasikan.

v
5 fufrwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan

&kmentasi yang stan&r.
&ntoh : Mioosoft urcrd dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat

-prEe@i.ffiwarc harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (eno\ dalam sflwarcsat dijalankan.
@ntoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna nrelakukan printah nrembagi bilangnn dengan argka
0 (nol) karena bilanqan tidak bisa dibaqi0 (noD.

l/
5

7 tufrwarcharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
erffioh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalarn
Microsoft word hanya rnemerlukan waKu dalam hitunqan detik.

L.

I ffiwae harus dapat crengenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu nrenrberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada peng6 una, ketika popguna keluar
dart prugram, namun tsnyah pergquna bdwr rnerrytmpan
dokumen.

v

9 Komponen-komponen sfivvarc harus memiliki fungsi yang
rnardiri (tidakffilu tergantung pada lcunponen hin).
C"ontoh : dalam Microsoft word apabila kita rnelakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap

_ngbku@lrrya sarnbil nreng-drtdokumen.
fuftvvare trorus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
diialankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.

l-
10



fufryvarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses yang
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Mlcrosoft word kitia dapat memberikan rcslwrd

ffiyvarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki furgsi-fuqsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunalonnya, seperti fungsi

Furgsi-'fungsi yang dimiliki *fuah softt rarc harus mudah dilaok
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft wod telah dibuat sesuai &rgan peancangan

fufiwarc harus dapat memberlkan petunjuk ke@a pengguna
baru agar dapat menggunakan progrm.
ffih : #am MiM rS@ terdapd manual perlggunaan.

Yogyakarta, ...... September 2012
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Nama Lengkap
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

KefrerangEn !
Peringkat ke-l
Peringkat ke,2
Perlngkat ke-3
Peringkat ke-4
Peringkat ke-5:

Sangat penting
Penfing
iletral
ndak PenUng
SangatTldak Pen6ng

lald-laki / perempuan (coret yang tidak perlu)

....t:[ekxo^.n.'a.
. PstWorit................ty. ........ (*disi iika pekerjaan mahmis'va)

BAGIAN T
Fetuqiuk pengisian!
URUTKAN peringlot ke-l, ke-& ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking

di bawah ini. Dari hal yang menurut Anda merupahn lorakter sflware yang paling
penUng sampai pada karaKer nftruarcyang sangat tidak penting yang harus dimiliki ohh
sebuah sftwarc,

Contohr
No KarakEr/ pedngkat/

mnkino
1 lGraKer t 5
2 lGraker 2 2
3 lGrakter 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Karakter 5 4

,[!U]i

1 Fungsiyang ada dalam sebuah sofrvvareharus sesuai dengan apa
dlperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denoouna alan membuat atau oerlu membtnt tabel.

r
2 fufiware saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat

harus tetap dapat berJalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Misosoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat plogram dibule
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (*perti rnt
twndino\.

3 fufiwarc harus dapat berjalan dengan epat dalam mernpro66
sebuah perintah yang dimasukan pengguna.
C.ontoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan
dokumen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prcsesnya
cenat-

4
4 fufrtvare harus dapat mencegah akses oleh pihalcpihak yang

tidak berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membuat psnad
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanya pihak berwenang saja yang dapat
menoaksesnva.

)

5 fufiware harus mudah dipelaJari, dioperasihn dan mudah
dipahaml fu ngsFtungsinya.
Contoh : dahm Microsoft Word dengan adanya simbolsimbol
membuat pengguna paham kegunaannya, sF€ffi simbol disket
yang berarti simpan, simbol huruf U @nMine) untuk
menooarisbawahl dan lain sebaqainya.

3



BAGIAN 2

Petunjuk penglslan!

Pada bagian ini anda cukup memDerlkan tanda oentang ( V ) pada kolom yang

tersedia yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Nekal (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SfP).

:,:fla .S,' ,, :,,:I[,,i ':ffi." ri:EJ. :.

1 fuflwarc harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang ki'ta masukan adalah format video,
maka program akan memhrikan peringatan not taponding,
sehinooa daoat diketahui bahwa klta salah memasukan file.

2 fufrvrarc harus memalaki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft wotd fungsi bulW and numbering p{ti
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufrwarc memillki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aKr'fitas pengetikan
(sesuai). bukan untuk membuat oambar (tidak sesuail.

4 fiftwarcharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
Oontoh : softuvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa tidak berat saat diooerasikan.

5 fifiwarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokunrentasi yang standar.
6ntoh : Mlcrosoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetilon, Microsoft power point dibuat untuk membuat
orsentasi.

6 fufiwarc harus dapat rnemberikan peringatan saat terJadi
kesalahan (enol) dalam sftwarc saat diJalanlon.
Contoh : dalam Microsoft o(cel alen ada peringatan apabila
pengfuna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (nol) kanena bilanoan Udak bisa dibaoi0 (noD.

7 WarcharusdaBatmen&lanlo.npertntrhd€nganeBat*
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Mhrosoft word hanva memerlubn waKu dalam hitunoan detik.

I fifiinrc harus dapat merqenali kesalahan yang dibuat oleh
pengguna.
Conton : Microsoft word selalu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna kelmr
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfrvvare hans memiliki fungsi yang
mandiri (tidak terlalu tergantung pada komponen hin).
Contoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat temp
nrelakrrkannva sambil maeig- *Jfl, ek,l<ilrnen-

10 fufrvvarc harus mudah diJalankan.
6ntoh : Mlctosoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, Sdak diperlukan peldihan khusus untuk dapat
menJalankannya.



fifurcrc harus dapat menjaga keamanan dari akses-alse yang

tidak diperkenanlon.
Contoh : dalam Microcoft word kita dapat nremberikan WWd
ffitmrc harus mudah dipahami sehingga mudah

$.Engunakaon}ra..
Oontoh : Microooft wold memiliki fungsFfungsi yang mudah
dipahami, sehirgga mrdah menggunakannla, seperU fungsi

fungsi-fungpi yang dimiliki sebuah sofirvare harus mudah dilaoak
kekebutuhan awalnya.
Crntoh : Microeoft word telah dihnt sesuai dergan perancarpnn

fiftwarc harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna

baru agnr &patmerEgunakan program.
Contoh : &lam Microgoft totd terdapat manual

Yogyatarta,. 10.. *ptemb'er 2012
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Tanggal

Nama

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Jurusan*

Nama instansi

.f.9... September 2012

Lttf sh......1*l.lp rtr.sh....&pI.r.fl!............"' 4""""""""

!.It.t.:...........

laki#i / perempuan (coret png tidak perlu)

.frn-r'is.!.s.w.r...................

Y:.t1g.tp.gti... ....... (*disijika pekerjaan mahasi*ua)

uAg .

BAGIAI{ 1
PetunJuk pengisianl
URUTKAN peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaflrangking di bawah
ini. Dari hal yang menurut Anda merupakan karaKer sfiware yang paling penting sampai pada
karalGer *fuuareyang sangat tidak penUng lang harus dimiliki oleh sebuah sfuvare.
Keterangan:
Peringkat ke-l
Peringkat ke-2
Peringkat ke.3
Peringkat ke-4
Peringkat ke.S

Sangat penUng
Penting
l{etral
Tidak Penting
Sangnt Tidak Penting

Contoh
I{o Karakter oerinokat/rankino
1 Karakter 1 5
2 lGrakter 2 2
3 Karakter 3 1
4 Karaker 4 3
5 Karakter 5 4

Ke fg6fuMl*:,' , Fcrltxifcttti.EilikfuI6''
1 Fungsi yang ada dalam sebuah sftware harus sesuai dengan apa

diperlukan pengguna.
&ntoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena
Denqquna akan membuat atau perlu membuat bbel.

2 tufiware saat gunakan dalam kondisi yang padat/beban berat harus
tetap dapat berjalan dengan normaltanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak mengetik
puluhan ribu halaman, kemudian saat prognm dibuka lagitetap berjalan
denoan nonnal tanoa ada error (srlwrfi not rmndino\.

5

3 fuflware harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses sebuah
perintah yang dimasulon pengguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat pengguna menyimpan dokumen
wno terdiridari ribuan halaman. maka orosesnva ceDat.

\
4 fuftwarc harus dapat mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.
Contoh : dalam Microsoft Word, saya dapat membwt psword (l<a6
sandi) pada dokumdn yang saya anggap rahasia/penting, sehingga
hanva oihak berwenano saia vano daoat menoaksesnva-

L

5 fuftware harus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah dipahami
fungsi-fungsinya.
6ntoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbol-simbol membuat
pengguna paham kegunaannla, s€F€ff simbol disket yang berarti
simpan, simbol huruf U @ndedine) untuk menggarisbawahi dan lain
sebaoainva.

A



BAGIA]T 2

PeUnjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memberikan tanda oentang ( / ) pada kolom yang tersedia yang

paling sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (N), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak

Penting (SrP).

ilo ,lw a spl ,...:P. lt T,P sr,p
1 fuftware harus mudah diperiksa kesesuaiannlB terhadap standar

yang diwajibkan.
Contoh : saat kita hendak memasukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masukan adalah format video,
maka program akan memberikan peringabn not responding,
sehinooa daoat diketahui bahwa kita salah memasukan file.

,l

2 Software harus memiliki ketepatan untuk fungsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bullet and numfuring pasi
untuk membuat daftar bullet dan penomercn, bukan untuk
memasukan oambar.

3 Sofrware memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk aktifitas pengetikan
(sesuai). bulon untuk membuat oambar (tidak sesuai).

,/

4 Sofrwareharus dibuat dengan padat (dibuat seminimal mungkn).
Contoh : soflyvare harus memiliki ukuran file yang ringan
sehinooa Udak berat saat diooerasikan.

5 Sofuiare harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
dokumentasi yang standar.
Contoh : Microsoft word dibuat untuk membuat dokumen
pengetikan, Microsoft power point dibuat untuk membuat
Dresentasi.

V

6 Sofrvvare harus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enof) dalam sfiuaresaat dflalankan,
Contoh : dalam Microsoft excel akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bilangan dengan angka
0 (noD karena bilanqan tidak bisa dibaqi0 (nol).

\./

7 Sofrvuareharus dapat menjalankan perintah dengan cepat.
C.ontoh : saat melakukan perinbh penyimpanan dokumen dalam
Microsoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunoan detik

,/

8 Softwarc harus dapat mengenali kesalahan y,ang dibuat oleh
pengguna.
Contoh : Microsoft word selalu memberikan peringatan unfuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata 'pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiware hans memiliki fungsi )Eng
mandiri (Udak terlalu tergantung pada komponen lain).
Cnntoh : dalam Microsoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (print) maka kita masih dapat tetap
melakukannva sambil meno-edff dokumen.

w

10 Soflwate ltarus mudah dijalankan.
Contoh : Microsoft word merupakan program yang mudah
dijalankan, tidak diperlukan pelatihan khusus untuk dapat
menjalankannya.



fufiwarc harus dapat menjaga keamanan dari akses-akses )rarg
tidak diperkenankan.
Contoh : dalam Microsoft word kita dapat memben)<an pssword

Sofrvvare harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Contoh : Microsoft word memiliki fungsi-fungsi yang mudah
dipahami, sehingga mudah menggunakannya, seperti fungsi

Fungsi-fungsi yang dimiliki sebuah softvvare harus mudah dilacak
kekebutuhan awalnya.
Contoh : Microsoft word telah dibuat sesuai dengan peftrnengan

fuftware harus dapat memberikan peilnjuk kepada pengguna
baru agar dapat menggunakan program.

Yogryakarta, 3.Q.. SeptemOer 20L2

( ttt(6\'l lrltq^on'Lflh B )
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BAGTAI{ 1

PetunJuk pengisianl
URUTKAII peringkat ke-l, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-S, dalam kotak peringkaVrangking
di bawah ini. Dari hal yang rnenurut AnCa merupakan karakter sfuvarc yang paling
penting sampai pada lcraKer nflwarcyang sangat tidak penting png harus dimiliki oleh
sebuah sfrware.

Contoh:
tlo Karakter

slfutarc
peringkat/
ranklno

I lGraKer 1 5
2 Karakter 2 2
3 lGraKer 3 I
4 lGrakter 4 3
5 Forakter 5 4

Fungsiyang ada dalam sebuah sfrwarcfrarus sesuai dengan apa
diperlukan pengguna.
Contoh : Microsoft Word harus mampu membuat tabel, karena

akan membuat atau oerlu membuattabel.
fuftwarc saat gunalon dalam kondisi yang padaUbeban berat
harus tetap dapat berjalan dengan normal tanpa kendala.
Contoh : dalam Microsoft Word ketika pengguna hendak
mengetik puluhan ribu halaman, kemudian saat progrcm dibuka
lagi tetap berjalan dengan normal tanpa ada enor (srlprfr rct

fufunare harus dapat berjalan dengan cepat dalam memproses
sebuah perintah png dlmasukan pergguna.
Contoh : dalam Microsoft word, saat perqguna menyimpan
dokurnen yang terdiri dari ribuan halaman, maka prosesnya

fufiwarc harus dapat menegah alses oleh pihak-pihak yang
tidak berwenang.
Contoh : dalam Mioosoft Word, saya dapat membwt Fssword
(lota sandi) pada dokumen yang saya anggap rahasia/penting,
sehingga hanp prhak berwenang saja )rang dapat

fufrware Farus mudah dipelajari, dioperasikan dan mudah
dipahami fungsi-fungsinp.
Contoh : dalam Microsoft Word dengan adanya simbot-simbol
membuat pergguna paham kegunaannp, sepefr simbol disket
yang bemrti simpan, simbol huruf U (uMerline) untuk



BAGIAN 2

Petunjuk pengisian!

Pada bagian ini anda cukup memDerikan tanda oentang ( r' ) pada kolom yang

tercedia yang paling sesuaidengan pendapat anda.

Keterangan : Sangat penting (SP), Penting (P), Netral (il), Tidak Penting (TP), Sangat

Tidak PenUng (SITP).

lflE:r i3P: ,.P :.,:ff- ,..:LPj .

I fiftware harus mudah diperiksa kesesuaiannya terhadap standar
yang diwajiblon.
Gonteh i saat kite hendak mernaoukan gambar ke dalam
Microsoft Word, ternyata yang kita masulen adalah format video,
maka program akan memberikan peringatan not twpandlng,
sehinsqa daDat dlkeBhui bahwa klta salah memasukan ftle.

2 hfiware harus memiliki ketepatan unfu k fu ngsinya.
Contoh : dalam Microsoft word fungsi bulbt ard numbringpsti
untuk membuat daftar bullet dan penomer.ln, bukan untuk
memasukan oambar.

3 fufivvarc memiliki fungsFfungsi yang sesuai dengan kebutuhan
awal yang diminta.
Contoh : Mlcrosoft word dibuat untuk akUfttas pengetikan
(sesual), bukan untuk membuat oambar (tidak sesuail.

4 tufrwarchnrus dibut dengan padat (dibuat seminimal mungkin).
@ntoh : SoftrvitE hiru3 m€miliki ukurin fil€ ying ringin
sehinqqa tidak berat saat diooerasikan.

5 fifrvvarc harus dibuat mengacu pada teknik perancangan dan
&kurnentasi yang standar.
C.ontoh : Microsoft word dibuat untuk mernbuat dokumen
pengetikan, Microsoft por,ver point dibuat untuk membuat
oresentasi.

6 $ftware lprus dapat memberikan peringatan saat terjadi
kesalahan (enol dalam sflwarcsat dijahnkan.
Contoh : dalam Mioosoft o<ael akan ada peringatan apabila
pengguna melakukan perintah membagi bihngan dengan angka
0 (noD karena bilanoan fidak bisa dibaoi0 (nol).

7 ffiyvarcharus dapat megalankan perintah dengan cepat.
Contoh : saat melakukan perintah penyimpanan dokurnen dalam
Mhrosoft word hanya memerlukan waKu dalam hitunqan detik.

8 fifiware harus dapat rnengenali kesalahan yang dlbuat oleh
pengguna.
bntofr : Microsoft word selatu memberikan peringatan untuk
menyimpan dokumen kepada pengguna, ketika pengguna keluar
dari program, namun ternyata pengguna belum menyimpan
dokumen.

9 Komponen-komponen sfiyyare hans memiliki fungsi )lang
mandlfi (fi&k Erlalu ffigan&ng prtla'ffinponen lain).
Contoh : dalam Mkrosoft word apabila kita melakukan
pencetakan dokumen (Brint) malo kiha masih dapat tetap
mdakukannya sambil mem-trtdokunren.

10 ffiwa rc harus mudah dijalankan.
Contoh : Mhrosoft word merupakan program yang mudah
dijahnkan, tidak diperlukan pelatihan khurstls untuk dapat
menfilankannya.
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ffiyvare harus dapat menjaga keamanan dari akse'akses yang

tldak diperkenanlon.
€onto{r r dalam MiGIEoeft werd kiEa CaBat nrernberikan Wwqd

ffiwarc harus mudah dipahami sehingga mudah
menggunakannya.
Conto,h : Microsoft word merniliki fungsi-fungsl yang mudah
dipahami, sehingg mudah meqggunakannya, seperti furgsl

FurpsFfungsi yarg dimiliki sebtnh sffiurare harus mudah dalacak

kekebutuhan awalnya.
Conbh : Mir:rosoft word telah dibuat sesuai dengan perancangan
awalnva valtu unfuk membuat dokumen oenqetikan.
fufuvarc harus dapat memberikan petuniuk kepada pengguna

baru agnr dapat menggunakan Progftm.
Contoh : dil6m Miero3Oft u,ord
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