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Abstract — AJB Bumiputera 1912 is the only form
of mutual insurance companies in Indonesia. In
development AJB Bumiputera 1912 has followed the
evolving technology and information, using
Bumiputera In Line (BIL). BIL is a web-based
application has been amended several times
according to business development in Indonesia. In
addition to changes to the BIL AJB Bumiputera 1912
would make changes to aspects of Human Resources,
where at least once a year there will be a change of
operator Bumiputera In Line. This is why the authors
to examine how much of the new user's
understanding of the BIL, and whether BIL has
included meet usability criteria. This study uses a 3
respondents consisting of active, skilled and novice.
Authors formulate the task as much as 75 points at
the same questionnaire consisting of five aspects of
usability is learnability, eficiency, memorability,
errors and satisfaction. it was concluded that the BIL
easily understood by new users and already meet the
usability criteria.

Intisari— Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang
berbentuk mutual di Indonesia. AJB Bumiputera
1912 telah mengikuti perjalanan teknologi dan
informasi yang berkembang, menggunakan aplikasi
Bumiputera In Line (BIL). Aplikasi BIL yang
berbasis web ini sudah beberapa kali mengalami
perubahan sesuai dengan perkembangan bisnis di
Indonesia. Selain perubahan terhadap BIL AJB
Bumiputera 1912 tentu melakukan perubahan pada
aspek SDM, dimana minimal satu tahun sekali akan
ada perubahan operator Bumiputera In Line. Hal
inilah yang mendasari penulis untuk meneliti
seberapa besar pemahaman pengguna baru terhadap
BIL, dan apakah BIL sudah termasuk memenuhi
kriteria usability. Penelitian ini menggunakan 3
orang responden yang terdiri dari pengguna aktif,
terampil dan awam. Penulis menyusun tugas
sekaligus kuesioner sebanyak 75 point yang terdiri

atas 5 aspek usability yaitu learnability, eficiency,
memorability, error dan satisfaction. Penelitian ini
mengungkap bahwa sebagian besar pengguna sudah
memberikan respon positif terhadap aplikasi BIL.
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa BIL mudah
dipahami oleh pengguna baru dan sudah memenuhi
kriteria usability.

Kata Kunci—Bumiputera, BIL, usability, likert, web-
app,

1. PENDAHULUAN
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

adalah perusahaan asuransi jiwa nasional yang
sudah ada sejak tahun 1912 yang memiliki tiga
falsafah dalam menjalankan roda perusahaan,
manajemen dan karyawan yaitu : idealisme,
mutualisme serta profesionalisme. Salah satu
falsafah perusahaan, yaitu profesionalisme, AJB
Bumiputera 1912 memiliki komitmen dalam
pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan
tata kelola perusahaan yang baik, senantiasa
berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan
perubahan lingkungan. Sesuai dengan hal tersebut
AJB Bumiputera 1912 melaksanakan
perkembangan teknologi informasi dengan
menggunakan perangkat lunak aplikasi yang khusus
diciptakan untuk menjalankan proses bisnis pada
AJB Bumiputera 1912, yang di sebut Perangkat
lunak aplikasi Bumiputera In Line (BIL).

Perangkat lunak aplikasi Bumiputera In Line
dibangun sejak tahun 2003, pada pertengahan tahun
2006 mulai dilakukan entry data. Setelah
mengalami berbagai penyesuaian Bumiputera In
Line resmi digunakan pada tahun 2007. Aplikasi
BIL yang berbasis web ini dapat diakses oleh
seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang AJB
Bumiputera 1912. Sampai saat ini Bumiputera In
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Line sudah mengalami beberapa tambahan dan
penyesuaian terhadap hasil pemasaran ataupun
produk yang diciptakan. Perkembangan perangkat
lunak BIL harus menjadikan perangkat lunak BIL
itu sendiri menjadi berkualitas. Kualitas sebuah
perangkat lunak dapat dilihat dari beberapa sudut
pandang, antara lain learnability, efficeincy,
memorability, errors, satisfaction. Kelima aspek
tersebut diatas harus dipenuhi oleh perangkat lunak
BIL agar perangkat lunak BIL dapat dikategorikan
sebagai perangkat lunak yang berkualitas secara
usability (kebergunaan). Untuk mengetahui hal
tersebut, penulis akan melakukan penelitian
terhadap BIL menggunakan usability testing.
Usability Testing adalah pengujian kebergunaan.

Usability berasal dari kata usable yang berarti dapat
digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat
dikatagorikan sebagai paradigma dari sebuah
aplikasi (baik dari sisi perangkat lunak maupun
perangkat keras) yang menggambarkan tingkat
kenyamanan pemakaiaan dari sisi pengguna.
Menurut Nielsen [1] usability memiliki lima
komponen yaitu :
A. Learnability : Nielsen berpendapat leanability

sebagai tingkat kemudahan sistem untuk
dipelajari, Kemudian Spring mengungkapkan
bahwa apakah sesuatu hal dapat dipelajari, dan
aturan yang terlihat sudah sesuai dengan
fungsinya dan bagaimana umpan balik hal
tersebut

B. Efficiency : Nielsen mengaitkan efisiensi dengan
kebutuhan sumber daya, seperti usaha, waktu
dan biaya untuk mencapai tujuan pemakaian
sistem tersebut, atau dapat dikatakan seberapa
cepat dapat pengguna menyelesaikan perintah.

C. Memorability : Nielsen mengungkapkan bahwa
kriteria memorability berdiri sendiri terlepas dari
kriteria leanability. Memorability berhubungan
dengan proses recallig (mengingat) cara
pemakaian sistem setelah pengguna tidak
berinteraksi dengan sistem tersebut selama
beberapa waktu, seberapa ingat (terbiasa)
pengguna menggunakan sistem atau aplikasi
tersebut.

D. Errors : Nielsen menambahkan kriteria error
dalam menilai usability sebuah sistem. Frekuensi
kesalahan yang tinggi pada saat penggunaan
sistem mengindikasikan rendahnya usability
sistem yang bersangkutan.

E. Satisfaction : Kriteria kepuasan menjadi
pertimbangan bagi Nielsen, kepuasan pengguna
terhadap sistem yang dipakainya mengidikasikan
bahwa sistem tersebut layak pakai.

2. METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang penulis susun ialah

sebagai berikut :
A. Menentukan objek, pada penelitian ini objek

yang akan diteliti adalah aplikasi berbasis web
yang bernama Bumiputera In Line, yaitu
menggunakan laman layanan yang terdapat pada
aplikasi Bumiptera In Line untuk diteliti.

B. Menentukan responden, pada penelitian ini
responden yang ditentukan adalah responden
yang terdiri dari tingkatan pengguna aktif,
terampil dan awam.

C. Memberikan penjelasan kepada responden
tentang objek yang diteliti, tugas yang akan
dilakukan dan kuesioner yang akan diisi.

D. Memberikan task / tugas kepada responden,
merekam kegiatan responden dalam melakukan
tugas, memberikan kuesioner kepada responden.

E. Menganalisa rekap rekaman kegiatan responden
dalam melakukan task/tugas dan menganalisa
jawaban kuesioner yang telah diisi oleh
responden.

F. Membuat laporan hasil penelitian

2.1 Responden
Dalam penelitian ini akan menggunakan 3

(tiga) responden yang akan mewakili populasi
(pengguna) dan juga mewakili tiga tingkatan
pengguna, yaitu satu orang mewakili pengguna aktif,
satu orang mewakili pengguna terampil, dan satu
orang mewakili pengguna awam.
A. Pengguna Aktif, yaitu pengguna yang terampil

menggunakan komputer, menggunakan internet
dan aktif menggunakan BIL, dalam hal ini
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penulis menggunakan Karyawan Dinas Dalam
AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang
Prabumulih

B. Pengguna Terampil, yaitu pengguna yang
terampil menggunakan komputer dan
menggunakan internet, dalam hal ini penulis
menggunakan CEO Mediatech Kota Prabumulih

C. Pengguna Awam, pengguna yang menggunakan
komputer tetapi jarang menggunakan internet,
dalam hal ini penulis menggunakan mahasiswa
jurusan Sistem Informasi STMIK Prabumulih.

2.2 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data secara umum tentang

objek yang diteliti, serta data dari responden maka
penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :
A. Pengamatan.

Penulis melakukan pengamatan langsung
terhadap objek dan mengamati rekap rekaman
responden yang melakukan task / tugas.

B. Kepustakaan
Penulis mengumpulkan jurnal penelitian yang
berkesinambungan dengan penelitian ini.

C. Tugas dan kuesioner
Untuk mendapatkan hasil usability penulis
menggunakan alat penelitian berupa tugas dan
kuesioner yang perlu dilakukan dan dijawab
langsung oleh lima responden. Tugas dan
Kuesioner tersebut tersusun dan mewakili aspek
usability yaitu learnability, efficiency,
memorability, errors, dan satisfaction.

Kuesioner tersebut dibuat dalam bentuk skor 5
point dengan model Skala Likert, untuk mengukur
tingkat persetujuan user terhadap pernyataan-
pernyataan tersebut di atas. Hasil pengukuran
kemudian akan diolah dengan model statistik
deskriptif.

2.3 Daftar Kuesioner
Untuk mendapatkan hasil usability penulis

menggunakan alat penelitian berupa tugas dan
kuesioner yang perlu dilakukan dan dijawab
langsung oleh lima responden. Tugas dan Kuesioner
tersebut tersusun dan mewakili aspek usability yaitu

learnability, efficiency, memorability, errors, dan
satisfaction. Berikut Tabel 1 sampai 5 yaitu daftar
kuesioner tugas dan kuesioner yang berisi kelima
aspek usability :

TABEL I
DAFTAR KUESIONER ASPEK LEARNABILITY

Learnability
1 Anda mengenali aplikasi BIL dari tampilan

awal
2 Aplikasi Login dan Logout bisa digunakan

dengan baik
3 Menu pada aplikasi BIL mudah dipahami
4 Icon Home mudah ditemukan dan dapat

digunakan dengan baik
5 Link Data New Bussiness mudah dibuka dan

digunakan
6 Tata letak halaman, pada setiap submenu

Aplikasi BIL sama
7 Istilah yang digunakan pada aplikasi BIL cukup

konsisten
8 Link Informasi Pinjaman Polis mudah dibuka
9 Bahasa pada Aplikasi BIL mudah anda pahami
10 Link pengajuan klaim BIL mudah dibuka
11 Back Button yang terdapat pada aplikasi BIL

dapat digunakan dengan baik
12 Navigasi (breadcrumbs) terlihat jelas dan dapat

dipahami
13 Link status aktifitas klaim mudah dibuka.
14 Anda dengan mudah membuka link permintaan

pemeliharaam polis
15 Pagination pada aplikasi BIL dapat dijalankan

dengan baik
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TABEL II
DAFTAR KUESIONER ASPEK EFFICIENCY

Efficiency
1 Anda dengan cepat mencetak SP
2 Link lampiran voucher pada Menu New

Bussines cepat ditemukan
3 Data nasabah yang habis kontrak bulan ini dapat

anda temukan dengan baik
4 Data nasabah yang mendapatkan Dana

Keberlangsungan Belajar bulan ini dapat anda
temukan dengan baik

5 Bukti pembayaran Klaim dapat anda cetak
dengan mudah

6 Anda dengan mudah mengajukan pemulihan
otomatis.

7 Anda dengan mudah membatalkan pengajuan
pemulihan otomatis.

8 Produk AJB Bumiputera 1912 dapat anda
ketahui dengan cepat

9 Tabel Produk asuransi dengan nama Mitra
Cerdas dapat anda cetak dengan baik

10 Anda dengan mudah mengetahui jumlah setoran
premi hari ini (menggunakan Menu Premi)

11 Halaman utama dapat anda tuju dengan mudah
menuju menggunakan icon home

12 Anda dengan mudah merubah tanggal
kunjungan penagihan nasabah

13 Anda dengan mudah menampilkan halaman
perubahan password

14 Anda dengan mudah melakukan perubahan
password

15 Anda dapat menggunakan pencarian data
nasabah pada halaman informasi polis

TABEL III
DAFTAR KUESIONER ASPEK MEMORABILITY

Memorability
1 Anda dengan mudah melakukan login dan

logout kembali
2 Anda dengan mudah menemukan kembali link

cetak SP
3 Anda dapat membuka kembali link pengajuan

pemulihan otomatis
4 Anda dapat menemukan kembali link informasi

polis.
5 Anda dapat menemukan kembali link informasi

status aktifitas klaim
6 Anda dapat menemukan kembali link tabel

produk yang dipasarkan AJB Bumiputera 1912
7 Anda dapat menemukan kembali daftar

pemegang polis yang habis kontrak bulan ini
8 Anda dapat menemukan kembali daftar

pemegang polis yang mendapatkan DKB bulan
ini

9 Anda dapat melakukan kembali pengajuan
pemulihan otomatis

10 Anda dapat melakukan kembali pembatalan
pengajuan pemulihan otomatis

11 Anda dapat menemukan kembali jumlah setoran
premi hari ini.

12 Anda dapat mencetak kembali tabel produk
Mitra Cerdas

13 Anda dapat memukan kembali link New
Bussiness

14 Anda dapat menemukan kembali link [ubah
password]

15 Anda dapat mencetak kembali bukti
pembayaran klaim kepada nasabah
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TABEL IV
DAFTAR KUESIONER ASPEK ERROR

Error
1 Anda dapat mengakses semua link pada Menu

BIL
2 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Premi
3 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Pinjaman
4 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Pemeliharaan
5 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Klaim
6 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Produk
7 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu Dokumen
8 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu ATM
9 Anda dapat mengakses semua link submenu

pada Menu APL
10 Anda dapat mengakses link "ubah password"
11 Anda dapat mengakses link icon home
12 Anda dapat mengakses link dengan icon logout
13 Anda dapat mengakses semua link pada

submenu-submenu yang ada
14 Anda dapat menemukan informasi yang

dibutuhkan dengan baik
15 Anda tidak mendapatkan kendala sama sekali

dalam menggunakan BIL

TABEL V
DAFTAR KUESIONER ASPEK SATISFACTION

Satisfaction
1 Setiap link berhasil diakses
2 Desain warna pada BIL nyaman dilihat
3 Tulisan pada BIL jelas terbaca
4 Bahasa yang ada pada BIL mudah dimengerti
5 Setiap icon yang terdapat pada BIL mudah

dimengerti kegunaannya
6 Setiap link dengan icon pada BIL dapat diakses
7 Setelah menggunakan Bil, anda tahu

kepanjangan dari BIL
8 Data yang diperlukan dapat didownload dan

dicetak dengan baik
9 Anda mengingat user id dan password yang

anda gunakan
10 Anda dengan mudah menyelesaikan semua

tugas anda dengan baik
11 Aplikasi BIL menyediakan semua data yang

diminta
12 Setelah menggunakan BIL, anda menyukai

aplikasi BIL
13 Anda ingin mengakses Aplikasi BIL kembali
14 Aplikasi BIL sangat mudah digunakan
15 Anda sangat puas dengan desain tampilan,

bahasa dan tulisan serta susunan Menu pada
BIL

Kuesioner tersebut dibuat dalam bentuk skor 5
point dengan model Skala Likert, untuk mengukur
tingkat persetujuan user terhadap pernyataan-
pernyataan tersebut di atas. Hasil pengukuran
kemudian akan diolah dengan model statistik
deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1Gambaran Umum Aplikasi BIL
Pada kesempatan ini penulis melakukan

penelitian pada aplikasi berbasis web yaitu
Bumiputera In Line atau lebih dikenal dengan
aplikasi BIL di AJB Bumiputera 1912 Kantor
Cabang Prabumulih. Adapun tampilan aplikasi
Bumiputera In Line (BIL) secara umum dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1 : Tampilan Aplikasi Bumiputera In
Line (BIL) secara umum

Dari gambar tersebut dapat dilihat terdapat
beberapa menu antara lain yaitu New Business,
Premi, Pinjaman, Pemeliharaan, Klaim, Produk,
Dokumen, ATM dan APL. Tampilan ini juga
menampilkan informasi user id, icon home, icon
logout.

3.2Rekapitulasi Jawaban
Dari hasil rekapitulasi jawaban masing responden

yang didapat, penulis mempersentasikan dengan
memberikan skala penilaian sebagai berikut :

STS = 1 S = 4
TS = 2 SS = 5
KS = 3

Pemberian skala likert penelitian ini sesuai
dengan penelitian terdahulu yaitu Evaluasi Usability
Aplikasi Berbasis Web yang dilakukan oleh Lutfiah
Dwi Setia [2] study kasus pada Aplikasi SIMZAKI.

Adapun hasil rekapitulasi masing-masing
responden dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL VI
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN ASPEK

LEARNABILITY

Aspek Learnability mengukur semudah apa
pengguna dapat memperlajari cara penggunaan
aplikasi Bumiputera In Line untuk pertama kali.
Berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran

penilaian Responden I, Responden II dan
Responden III terhadap aplikasi BIL berdasarkan
aspek Learnability.

TABEL VII
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN ASPEK

EFFICIENCY

Aspek Efficiency mengukur secepat apa
pengguna dapat melakukan tugasnya dalam
menggunakan aplikasi Bumiputera In Line. Berikut
ini adalah tabel yang memberikan gambaran
penilaian Responden I, Responden II dan
Responden III terhadap aplikasi BIL berdasarkan
aspek Efficiency.

TABEL VIII
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN ASPEK

MEMORABILITY

Aspek Memorability mengukur sejauh mana
pengguna dapat mengingat langkah-langkah atau
proses yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas
pada aplikasi Bumiputera In Line. Berikut ini
adalah tabel yang memberikan gambaran penilaian
Responden I, Responden II dan Responden III
terhadap aplikasi BIL berdasarkan aspek
Memorability.

TABEL IX
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN ASPEK ERROR
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Aspek Error menunjukkan sebanyak apa
pengguna melakukan kesalahan, sejauh mana akibat
kesalahan dan apakah mudah bagi pengguna untuk
mengatasi kesalahan tersebut saat menggunakan
aplikasi Bumiputera In Line. Pada aspek error ini
penulis memberikan pernyataan pada kuesioner
yang bersifat positif sehingga semakin besar hasil
dari rekapitulasi jawaban responden pada aspek
error ini menunjukkan bahwa semakin sedikit
kesalahan yang dialami oleh pengguna. Berikut ini
adalah tabel yang memberikan gambaran penilaian
Responden I, Responden II dan Responden III
terhadap aplikasi BIL berdasarkan aspek Error.

TABEL X
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN ASPEK

SATISFACTION

Aspek Satisfaction adalah bagaimana perasaan
pengguna ketika menggunakan aplikasi Bumiputera
In Line atau tanggapan pengguna terhadap desain
aplikasi Bumiputera In Line secara keseluruhan.
Berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran
penilaian Responden I, Responden II dan
Responden III terhadap aplikasi BIL berdasarkan
aspek Satisfaction.

3.3Pembahasan
Dalam rangka pengukuran Usability Sistem,

Khoirida Aelani [3] menyimpulkan bahwa Hasil
Kuesioner Usability cukup diolah dengan
menggunakan statistik sederhana.

Untuk melakukan analisa data peneliti
menggunakan interval yang sama untuk setiap butir-
butir pada aspek usability, karena jumlah butir pada
setiap aspek usability masing-masing berjumlah 15.

Dari hal tersebut dapat diketahui nilai
maksimum dan minimum yaitu dengan rumus :
jumlah butir x bobot nilai x jumlah responden,
metode ini diterapkan sesuai dengan penjelasan
Nazir [4] dalam bukunya.

Max = 1 x 5 x 3 = 15
Min = 1 x 1 x 3 = 3

Selanjutnya penulis menentukan interval
dengan rumus

� = R
∑K

 � = Max−min
∑K

Keterangan : I = Interval
R = Range
K = Kelas

Maka :
� = 15−3

5
= 2,4

Sehingga interval yang dihasilkan dapat
digambarkan sebagai berikut.

Keterangan :
STB = 3 – 5,3 : Sangat Tidak Baik
TB = 5,4 – 7,7 : Tidak Baik
KB = 7,8 – 10,1 : Kurang Baik
B = 10,2 – 12,5 : Baik
SB = 12,6 – 15 : Sangat Baik

Sedangkan untuk mengetahui dan menganalisa
data rata-rata skor total setiap aspek usability
menggunakaninterval sebagai berikut : jumlah
aspek x bobot nilai x jumlah responden.

Max = 1 x 15 x 3 = 75
Min = 1 x 5 x 3 = 15

Selanjutnya penulis menentukan interval
dengan rumus

� = R
∑K

 � = Max−min
∑K

Keterangan : I = Interval
R = Range
K = Kelas

Maka :
� = 75−15

5
= 12

STB TB KB B SB

3 5.4 7.8 10.2 12.6 15
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Sehingga interval yang dihasilkan dapat
digambarkan sebagai berikut.

STB TB KB B SB

15 27 39 51 63 75

Keterangan :
STB = 15 – 26,9 : Sangat Tidak Baik
TB = 27 – 38,9 : Tidak Baik
KB = 39 – 50,9 : Kurang Baik
B = 51 – 62,9 : Baik
SB = 63 – 75 : Sangat Baik

Analisa data diperoleh melalui kuesioner yang
didapat dari jawaban masing-masing responden,
selanjutnya ditentukan interval setiap butir masing-
masing aspek, adapun analisa data terurai sebagai
berikut : Untuk keseluruhan aspek learnability
diketahui bahwa rata-rata skor total sebesar 53,67
berada pada interval 51 – 62,9 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Aspek Learnability pada
aplikasi Bumiputera In Line sudah dinilai “Baik”.
Untuk keseluruhan aspek efficiency diketahui
bahwa rata-rata skor total sebesar 56 berada pada
interval 51– 62,9 sehingga dapat disimpulkan
bahwa Aspek Efficiency pada aplikasi Bumiputera
In Line sudah “Baik”. Untuk keseluruhan aspek
memorability diketahui bahwa rata-rata skor total
sebesar 59,67 berada pada interval 51 – 62,9
sehingga dapat disimpulkan bahwa Aspek
Memorability pada aplikasi Bumiputera In Line
sudah “Baik”. Untuk keseluruhan aspek error
diketahui bahwa rata-rata skor total sebesar 61,67
berada pada interval 51 – 62,9 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Aspek Error pada aplikasi
Bumiputera In Line sudah “Baik”.

4. KESIMPULAN
Pada prinsipnya hasil kuesioner yang penulis

rancang cukup diolah dengan menggunakan statistik
sederhana, seperti mengamati rata-rata jawaban
setiap responden pada masing-masing aspek
usability. Aspek usability yang digunakan penulis

adalah 5 aspek yang didefinisikan oleh Nielsen
yaitu learnability, efficiency, memorability, error,
dan satisfaction, kesimpulan dari pengolahan
rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Hasil penelitian usability testing ini

menunjukkan bahwa Aplikasi Bumiputera In
Line mudah dipahami oleh pengguna baru.

2. Hasil pengukuran usability juga menunjukkan
bahwa Aplikasi Bumiputera In Line adalah
aplikasi berbasis web yang sudah memenuhi
lima komponen usability yaitu learnabiity,
efficiency, memorability, error dan juga
satisfaction.

5. SARAN
Saran yang secara khusus diberikan penulis ialah

agar AJB Bumiputera 1912 memberikan pelatihan
secara khusus kepada SDM yang akan dijadikan
operator Bumiputera In Line pada Kantor Cabang,
dengan memberikan pelatihan secara khusus
tentunya akan mempermudah pengguna baru dalam
mengoperasikan BIL.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian usability
ini ada baiknya diterapkan metoda pengolahan data
statistika yang lebih terinci untuk dapat
menganalisis karakteristik BIL secara lebih
mendalam. Kendati pengolahan data yang dilakukan
pada penelitian ini hanya berupa pengolahan data
sederhana, namun hasil penelitian pengukuran
usability ini diharapkan dapat digunakan untuk
memberikan saran dan masukan pada prioritas
pengembangan aplikasi Bumiputera In Line secara
khusus dan pengembangan teknologi informatika
pada AJB Bumiputera 1912 secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih sebanyak-banaknya kepada Lembaga
Penelitian YPP yang memberikan dukungan moral
maupun materil dalam melaksanakan penelitian ini.
Penulis juga berterima kasih kepada AJB
Bumiputera 1912 dalam hal ini memberikan
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kesempatan dan kerja sama agar penelitian ini dapat
berjalan dengan lancar. Tak lupa semua pihak yang
mendukung dari awal penelitian sampai penyusunan
laporan penelitian yang tak dapat disebutkan satu
per satu.
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