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ABSTRAK 

INDRI NURUL GAYATRI. Visualisasi Dinamis Keterhubungan Antarvarietas 

Kedelai Indonesia Menggunakan Mazza Reference Model. Dibimbing oleh 

FIRMAN ARDIANSYAH dan DESTA WIRNAS.  

 

Informasi keterhubungan kedelai berdasarkan kemiripan karakteristik 

diperlukan agar dalam pemuliaan kedelai dapat tercipta keragaman varietas 

kedelai. Visualisasi memungkinkan seseorang untuk memahami data dalam 

jumlah besar dengan lebih cepat dibandingkan informasi teks biasa. Visualisasi 

yang ditampilkan merepresentasikan varietas kedelai yang memiliki karakteristik 

mirip. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot kemiripan ternormalisasi dari 0 

sampai 0.25. Bobot kemiripan didapatkan dari menghitung jarak Euclidean 

antarvarietas. Ukuran node pada graf merepresentasikan jumlah koneksi yang 

dimiliki suatu varietas, semakin besar ukuran suatu node menandakan semakin 

banyak varietas lain yang mirip dengannya. Warna node merepresentasikan 

potensi hasil dari suatu varietas kedelai. Mazza reference model digunakan 

sebagai dasar tahapan penelitian pengembangan model visualisasi. Hasil 

visualisasi ditampilkan pada website dengan menerapkan 6 teknik interaksi 

visualisasi. Evaluasi heuristik yang digunakan untuk menilai visualisasi yang telah 

dibuat menghasilkan nilai rata-rata yang dominan pada nilai keparahan 0 sebesar 

70%. 

 

Kata kunci: Kedelai, mazza reference model, visualisasi informasi. 

 

ABSTRACT 

 

INDRI NURUL GAYATRI. Dynamic Visualization of Indonesian Soybean 

Intervariety Connectedness using Mazza Reference Model. Supervised by 

FIRMAN ARDIANSYAH and DESTA WIRNAS. 

        

Soybean connectedness information based on similarity of the 

characteristics is needed to create diverse soybean varieties in plant breeding. 

Visualization allows someone to understand large amounts of data faster than 

plain text information. The displayed visualization represents soybean varieties 

with similar characteristics. This is indicated by the normalized weighted 

similarity value from 0 to 0.25. The weight of similarity is obtained from 

calculating the Euclidean distance between the varieties. The size of the node in 

the graph represents the number of connections that a soybean variety possess, the 

larger the size of a node indicates the bigger the number of other varieties similar 

to it. The color of the node represents the yield potential of a soybean. Mazza 

reference model is used as the basis research stage for developing the 

visualization model. Visualization results are displayed on the website by 

implementing 6 visualization interaction techniques. The heuristic evaluation used 

to assess the visualization results in average value that is dominant at the severity 

of 0 by 70%. 

 

Keywords: Soybean, mazza reference model, information visualization. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kedelai merupakan tanaman kacang-kacangan yang menjadi salah satu 

komoditas pangan terpenting di Indonesia setelah padi dan jagung (Supadi 2009). 

Pertumbuhan kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri melebihi pertumbuhan 

produksinya sehingga pasokan kedelai nasional bergantung pada impor (Aldillah 

2015). Faktor penyebab hal tersebut antara lain produktivitas kedelai yang rendah 

dan kurangnya lahan untuk menanam kedelai (Balitkabi 2016). Pemerintah telah 

berupaya memperluas lahan pertanian kedelai pada lahan-lahan marjinal yang 

diikuti dengan penyediaan beragam varietas kedelai yang cocok ditanam pada 

lahan-lahan tersebut. 

Dalam upaya merakit varietas kedelai unggul yang memiliki produktivitas 

tinggi dan karakteristik beragam, pemerintah menjalankan program pemuliaan 

tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan perpaduan antara seni dan ilmu 

pengetahuan dalam merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman 

tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang memiliki karakter lebih baik dari 

sebelumnya (Syukur et al. 2012). Program pemuliaan tanaman kedelai telah 

menghasilkan banyak varietas unggul yang memiliki keragaman karakteristik. 

Informasi keterkaitan dan kemiripan kedelai diperlukan agar varietas kedelai 

yang dimuliakan tidak terbatas pada beberapa varietas saja. Pemulia kedelai dapat 

mengetahui varietas kedelai yang jarang dimuliakan sehingga dapat tercipta 

keragaman varietas kedelai. Visualisasi merupakan salah satu cara untuk 

memodelkan informasi keturunan varietas kedelai. Visualisasi memungkinkan 

seseorang untuk memahami data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Cara ini 

lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk teks 

atau gambar statis (Mazza 2009).  

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain Bestary 

(2014), Setiani (2014), dan Samad (2016). Penelitian Bestary (2014) 

menghasilkan aplikasi visualisasi informasi dari pemodelan data silsilah varietas 

kedelai hasil pemuliaan tanaman di Indonesia. Keterbatasan dari penelitian 

tersebut ialah tidak adanya atribut tahun varietas kedelai dilepas dan tidak adanya 

fitur untuk mencetak hasil pencarian pengguna. Penelitian Setiani (2014) 

menghasilkan aplikasi visualisasi informasi dari pemodelan kemiripan 

karakteristik antarvarietas kedelai. Keterbatasan dari penelitian tersebut ialah tidak 

adanya fitur untuk membandingkan antarvarietas kedelai untuk melihat perbedaan 

dan kemiripan yang dimiliki oleh masing-masing varietas. Penelitian Samad 

(2016) menghasilkan aplikasi visualisasi informasi yang menyajikan informasi 

keterhubungan karakteristik antarvarietas kedelai dan atribut tahun kedelai dilepas 

dalam bentuk graf menggunakan metode Chi (1999). Keterbatasan pada penelitian 

Samad (2016) ialah sistem bersifat statis sehingga data yang digunakan tidak 

dapat ditambah, diubah, maupun dihapus. 

Penelitian ini melanjutkan penelitian Setiani (2014) dan Samad (2016), 

yaitu mengembangkan sistem dinamis untuk memvisualisasikan keterhubungan 
antarvarietas kedelai berdasarkan kemiripannya dengan metode yang berbeda. 

Mazza Reference Model digunakan sebagai dasar tahapan penelitian. Metode 
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Mazza (2009) dipilih karena memiliki iterasi yang lebih cepat dibandingkan 

dengan metode Chi (1999). 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

1 Bagaimana cara menunjukkan keterhubungan antarvarietas kedelai? 

2 Bagaimana bentuk visualisasi yang dapat menyajikan informasi keterhubungan 

varietas kedelai? 

3 Bagaimana cara mengembangkan sistem visualisasi menggunakan data yang 

dinamis? 

4 Bagaimana cara mengevaluasi tampilan visualisasi pada sistem yang telah 

dikembangkan? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1 Menghubungkan suatu varietas kedelai dengan varietas kedelai lain 

berdasarkan kemiripan karakteristiknya. 

2 Menampilkan bentuk visualisasi keterhubungan varietas kedelai berupa graf 

dan menyajikan informasi karakteristik kedelai. 

3 Mengembangkan sistem visualisasi berbentuk website yang dapat menerima 

data varietas kedelai baru maupun mengubah dan menghapus data varietas 

kedelai yang telah ada. 

4 Melakukan evaluasi heuristik pada antarmuka website visualisasi yang telah 

dikembangkan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

oleh para pemulia kedelai untuk mendapatkan informasi keterhubungan 

antarvarietas kedelai sehingga dapat terbentuknya varietas-varietas kedelai baru 

yang lebih beragam. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1 Visualisasi diterapkan untuk memodelkan keterhubungan antarvarietas kedelai 

hasil pemuliaan kedelai di Indonesia. 

2 Grouping berdasarkan potensi hasil kedelai. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi model 

referensi yang dipopulerkan oleh Mazza (2009). Proses pembangkitan visualisasi 

terdiri atas tiga tahapan pengerjaan, yaitu preprocessing and data transformations, 

visual mapping, dan view creation. Setelah visualisasi terbentuk, dilakukan 

heuristic evaluation yang dilakukan oleh pengguna. Alur tahapan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Proses pembangkitkan visualisasi modifikasi dari Mazza Reference 

Model (2009) 

 

 

Data Awal 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari data 

penelitian Setiani (2014) dengan data penelitian Bestary (2014). Data penelitian 

Setiani (2014) berasal dari buku Deskripsi Varietas Unggul Kedelai 1918 – 2012 

(Balitkabi 2013). Sementara, data penelitian Bestary (2014) adalah data unggul 

kedelai yang digunakan pada penelitian Kumalasari (2013) dengan tambahan data 

untuk pelengkap dari Balitkabi (2013) dan BB Biogen (2010). Data penelitian 

kemudian ditambahkan dengan data yang berasal dari buku Deskripsi Varietas 

Unggul Tanaman Pangan 2010 - 2016 (Puslitbangtan 2016). 

 

 

Preprocessing and Data Transformations 

Preprocessing and data transformations merupakan tahap pengolahan data 

mentah menjadi suatu data terstruktur yang digunakan oleh perangkat lunak 

visualisasi (Mazza 2009). Hal-hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini antara 

lain penggabungan data, pembersihan data, penambahan atau pemangkasan atribut, 

dan penyeragaman nilai. Hasil dari tahap ini merupakan data bersih dalam bentuk 

tabular yang telah mengandung informasi relevan terhadap penelitian. 

 

 

Visual Mapping 

Pada tahap visual mapping, dilakukan penetapan struktur visual yang sesuai 

dengan struktur dari data yang ingin divisualisasikan. Menurut Mazza (2009), 
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terdapat tiga struktur yang harus ditetapkan, yaitu substrat spasial, elemen grafis, 

dan sifat grafis. 

Substrat Spasial 

Struktur substrat spasial menetapkan dimensi ruang fisik dari representasi 

visual yang dibuat. Substrat spasial dapat didefinisikan dalam bentuk sumbu. Pada 

koordinat kartesian, substrat spasial mirip seperti garis sumbu-x dan sumbu-y. 

Setiap sumbu dapat berbeda tipe, tergantung dari tipe data yang ingin dipetakan di 

dalamnya (kuantitatif atau kualitatif). 

Elemen Grafis 

Elemen grafis merupakan semua hal yang muncul di dalam ruang fisik. 

Elemen visual yang muncul pada visualisasi, yaitu node berbentuk lingkaran yang 

merepresentasikan varietas kedelai dan edge berbentuk garis yang 

merepresentasikan keterhubungan antarvarietas kedelai. Node dan edge yang 

terbentuk kemudian dipetakan ke dalam bidang 2 dimensi. 

Keterhubungan antarvarietas kedelai dibentuk berdasarkan kemiripan 

karakteristik yang didapatkan dengan menghitung jarak Euclidean dari 

karakteristik-karakteristik antarvarietas kedelai. Persamaan jarak Euclidean (𝑑) 
dapat dilihat pada Persamaan 1. 

𝑑(𝑝, 𝑞) =  𝑑(𝑞, 𝑝) =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 + (𝑞2 −  𝑝2)2 + ⋯ +  (𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)2        (1) 

                  =  √∑ (𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)2𝑛
𝑖=1   

dengan: 

𝑝 = Karakter kedelai P 

𝑞 = Karakter kedelai Q  

𝑛 = Jumlah atribut karakter yang digunakan 

Sifat Grafis 

Sifat grafis merupakan sifat-sifat yang dapat ditangkap oleh retina mata 

secara sensitif. Sifat-sifat grafis yang diterapkan pada penelitian ini antara lain, 

ukuran node yang merepresentasikan banyaknya koneksi yang dimiliki suatu 

varietas kedelai ke varietas kedelai lain dan warna node yang merepresentasikan 

potensi hasil dari suatu varietas kedelai. Layout visual yang akan ditampilkan 

pada views adalah bentuk  lingkaran berlapis yang mengurutkan ukuran node, 

sehingga node berukuran terbesar berada di lingkaran terdalam dan node 

berukuran terkecil berada di lingkaran terluar. 

View Creation 

Views merupakan produk akhir dari proses pembangkitan visualisasi. Pada 

tahap ini, pengguna dapat melihat hasil dari struktur data yang dipetakan ke dalam 

struktur visual dan direpresentasikan pada ruang fisik oleh komputer (Mazza 

2009). Visualisasi tersebut berupa struktur graf interaktif dalam sebuah website 

yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data keterhubungan 

antarvarietas kedelai dengan lebih mudah. Penelitian ini mengimplementasikan 6 
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dari 7 kategori teknik interaksi (Yi et al. 2007), yaitu select, explore, reconfigure, 

abstract, filter, dan connect. 

Heuristic Evaluation 

Heuristic evaluation dilakukan setelah sistem visualisasi terbentuk. Tahap 

ini bertujuan menilai usability visualisasi pada antarmuka sistem. Pada tahap ini, 

pengguna mencoba sistem secara langsung dan mencari masalah usability yang 

ada pada tampilan visualisasi berdasarkan 10 prinsip heuristik visualisasi Forsell 

dan Johannson (2010). 

Lingkungan Pengembangan Sistem 

Spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi:  

1 Perangkat lunak: 

 Sistem operasi Microsoft Windows 10 Home 64-bit 

 Microsoft Excel 2013 untuk pengolahan data pada tahap preprocessing and 

data transformation 

 NodeJS 6.10.3 sebagai platform pada sisi server 

 Browser Google Chrome untuk menampilkan visualisasi yang dihasilkan 

 Sublime Text Editor 

 MySQL sebagai sistem manajemen basis data 
2 Perangkat keras:  

 Prosesor Intel Core i5 

 RAM 4 GB 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preprocessing and Data Transformations 

Data yang diperoleh dari Setiani (2014) berisi 74 records data varietas 

kedelai dengan 19 atribut karakteristik kedelai (nama varietas, potensi hasil, umur 

berbunga, tinggi, dan lain-lain). Contoh data dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Contoh data karakteristik varietas kedelaia 
Nama varietas Potensi hasil (t/ha) Umur berbunga (hari) Tinggi (cm) …b 

Anjasmoro 2.03 – 2.25 35.7 – 39.4 64 – 68 … 

Argo Mulyo 1.5 – 2 35 40 … 

Davros 1 – 1.5 35 50 – 55  … 

Dering 1 2.8 35 57 … 
a
Sumber: Setiani (2014); 

b
Tiga titik (…) menunjukkan bahwa masih ada atribut/kolom lain yang 

tidak dituliskan pada tabel, begitu pun dengan data pada atribut/kolom tersebut. 
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Data yang diperoleh dari Bestary (2014) berisi 72 records data varietas 

kedelai yang dilepas tahun 1918 – 2013 dengan 5 atribut silsilah kedelai (nama 

varietas, induk 1, induk 2, metode pemuliaan, dan tahun lepas). Contoh data dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Contoh data varietas kedelai yang dihasilkan berdasarkan tetuanyaa 
Nama varietas Induk 1 

(tetua betina) 

Induk 2 

(tetua jantan) 

Metode pemuliaan Tahun 

lepas 

Krakatau Taiwan - Introduksi 1992 

Muria Orba - Mutasi 1987 

Ringgit No. 87 No. 69 Persilangan 1935 

No. 27 Otau - Seleksi massa/galur murni 1919 
a
Sumber: Bestary (2014) 

 

Data tambahan yang didapatkan dari Puslitbangtan (2016) terdiri atas 9 

varietas kedelai baru yang dilepas tahun 2013 – 2016. Varietas kedelai baru yang 

ditambahkan, yaitu detam-3 prida, detam-4 prida, demas-1, dena-1, dena-2, 

mutiara-2, mutiara-3, devon-1, dan dega-1. 

Seluruh records data tersebut kemudian digabungkan sehingga 

menghasilkan 85 records data. Nama seluruh varietas kedelai yang digunakan 

pada penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Seluruh atribut data karakteristik 

milik Setiani (2014) digabungkan dengan 2 atribut (tahun lepas dan jenis 

pemuliaan) milik Bestary (2014) sehingga menghasilkan total 21 atribut. Semua 

atribut yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. Data kuantitatif yang berbentuk 

interval diubah nilainya menjadi nilai tengah dari nilai interval tersebut. Misal 

2.03 – 2.25 diubah nilainya menjadi 2.14. 

 

Tabel 3  Atribut data kedelai yang digunakan 
No Atribut No Atribut No Atribut 

1 Nama varietas 8 Kandungan lemak 15 Tipe tumbuh 

2 Potensi hasil 9 Warna hipokotil 16 Kerebahan 

3 Umur berbunga 10 Warna bulu 17 Penyakit karat daun 

4 Umur masak 11 Warna polong masak 18 Penyakit virus CMMV 

5 Tinggi tanaman 12 Warna hilum 19 Hama ulat Grayak 

6 Bobot biji 13 Warna biji 20 Jenis pemuliaan 

7 Kandungan protein 14 Warna bunga 21 Tahun lepas 

 

 

Visual Mapping 

Pada tahap ini, ditentukan struktur visual yang sesuai dengan struktur dari 

data yang ingin divisualisasikan, yaitu data keterhubungan antarvarietas. Terdapat 

3 struktur visual yang ditetapkan pada tahap ini, yaitu substrat spasial, elemen 

grafis, dan sifat grafis. 

 

Substrat Spasial 

Berdasarkan data yang ingin divisualisasikan, yaitu data keterhubungan 

antarvarietas kedelai, substrat spasial yang diterapkan adalah tampilan 2-dimensi 

dengan sumbu-x dan sumbu-y bertipe nominal. Dengan sumbu bertipe nominal, 
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persebaran data pada tampilan tidak memiliki susunan bermakna tertentu namun 

tetap memungkinkan data terlihat secara keseluruhan. 

 

Elemen Grafis 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan bentuk fisik elemen-elemen grafis 

yang merepresentasikan data. Graf menyediakan pemodelan yang tepat untuk 

kompleksitas data pemuliaan tanaman (Shaw et al. 2013). Oleh sebab itu, pada 

penelitian ini graf digunakan sebagai model yang memvisualisasikan 

keterhubungan antarvarietas kedelai. Gambar 2 mengilustrasikan elemen-elemen 

grafis utama yang dibentuk, yaitu node dan edge dari graf. Variabel-variabel yang 

direpresentasikan oleh elemen grafis, yaitu: 

 Node merepresentasikan varietas kedelai. 

 Edge merepresentasikan keterhubungan antarvarietas kedelai. 

 

 

Gambar 2  Bentuk elemen visual 

 

Keterhubungan antarvarietas diperoleh dengan menghitung bobot kemiripan 

karakteristik antara satu varietas dengan varietas lainnya menggunakan jarak 

Euclidean. Dalam perhitungannya, hanya 10 atribut karakteristik yang digunakan 

dari total 21 atribut. Hal ini disebabkan tidak semua varietas memiliki data 

karakteristik yang lengkap sehingga diambil 10 atribut karakteristik umum yang 

dimiliki oleh semua varietas kedelai. Selain itu, 10 atribut yang digunakan pun 

memiliki nilai yang beragam sehingga sulit dibedakan jika hanya dilihat secara 

sekilas. Atribut karakteristik yang digunakan, yaitu potensi hasil, umur berbunga, 

umur masak, tinggi tanaman, bobot biji, kandungan protein, kandungan lemak, 

warna hipokotil, warna biji, dan tipe tumbuh. 

Perhitungan bobot kemiripan karakteristik menghasilkan 3570 records data 

yang memiliki kemiripan karakteristik dari 85 varietas yang digunakan. Contoh 

hasil berkas perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Contoh hasil perhitungan bobot kemiripan karakteristik 

Source Target Type Weight 

ANJASMORO ARGO MULYO Undirected 0.526999 

ANJASMORO ARGOPURO Undirected 1.047615 

ANJASMORO ARJASARI Undirected 0.572974 

 

Jumlah source dan target dihitung berdasarkan semua kemungkinan dari 

seluruh varietas yang ada. Nilai weight terkecil yang didapatkan dari perhitungan 

bobot kemiripan karakteristik adalah 0, sedangkan nilai weight terbesar yang 

didapatkan adalah 2.085658. Semakin kecil nilai bobot kemiripannya maka 

semakin mirip kedua varietas yang dihubungkannya. Tipe graf yang digunakan 

dari penelitian ini adalah undirected graf. Sebab, jika varietas A memiliki 

kemiripan dengan varietas B, dapat dipastikan jika varietas B pun memiliki 
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kemiripan dengan varietas A. Bentuk graf yang dihasilkan dapat dilihat pada 

Gambar 3, graf menggunakan layout yang tidak beraturan (random layout). 

 

 
Gambar 3  Graf random layout 

 

Berdasarkan diskusi dengan seorang pakar kedelai, varietas kedelai 

dikatakan mirip dengan varietas kedelai lain jika varietas-varietas tersebut 

memiliki minimal 75% karakteristik yang mirip. Oleh karena itu, dilakukan 

filterisasi pada bobot kemiripan sehingga hanya varietas yang memiliki kemiripan 

sebesar minimal 75% yang ditampilkan. Filterisasi bobot dilakukan dengan 

menentukan threshold atau nilai batas dari bobot kemiripan. Hasil bobot 

kemiripan yang didapatkan dinormalisasi terlebih dahulu sehingga nilai terkecil 

bobot kemiripan menjadi 0 dan nilai terbesarnya menjadi 1. Normalisasi bobot 

kemiripan dilakukan untuk mendapatkan rentang terukur untuk data yang dinamis. 

Persamaan normalisasi bobot kemiripan (norm) dapat dilihat pada Persamaan 2. 

𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑖) =  
𝑥𝑖 − min(𝑥) 

max(𝑥) − min (𝑥)
 

 

Hasil lengkap keluaran jumlah edges yang dihasilkan berdasarkan threshold 

terdapat pada Lampiran 2. Setelah bobot kemiripan dinormalisasi menjadi rentang 

0 – 1, nilai 0.25 dipilih sebagai threshold. Dengan demikian, nilai bobot yang 

diambil hanya dari rentang 0 – 0.25 dan menghasilkan 665 edges. Hasil graf yang 

dihasilkan setelah difilterisasi dengan nilai threshold 0.25 dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4  Hasil graf setelah dilakukan filterisasi 

(2) 
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Berdasarkan hasil edges yang dihasilkan pada tahap filterisasi kemiripan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa varietas kedelai Indonesia tidak memiliki 

keragaman yang terlalu tinggi. Terdapat 665 keterhubungan antarvarietas dari 85 

varietas kedelai dengan minimal 75% karakteristiknya mirip dari 10 atribut 

karakteristik yang digunakan.  

Sifat Grafis 

Pada tahap ini, ditentukan sifat-sifat grafis yang diimplementasikan pada 

elemen grafis. Sifat-sifat grafis yang diimplementasikan pada visualisasi, yaitu: 

1 Ukuran node merepresentasikan bobot atau banyaknya koneksi yang dimiliki 

suatu varietas kedelai, semakin banyak koneksi yang dimiliki suatu varietas 

maka semakin besar ukuran node-nya. 

2 Warna node merepresentasikan potensi hasil yang dimiliki suatu varietas 

kedelai; warna hijau untuk potensi hasil tinggi, warna kuning untuk potensi 

hasil sedang, dan warna merah untuk potensi hasil rendah. 

Graf yang terbentuk kemudian dipetakan pada layout melingkar. Pembuatan 

layout melingkar ini dimaksudkan agar nodes yang terbentuk tidak saling 

bertindihan satu sama lain. Ukuran node diurutkan dengan algoritme sorting 

sederhana sehingga node dengan ukuran paling besar berada di lapisan lingkaran 

terdalam sampai node dengan ukuran terkecil berada di lapisan lingkaran terluar. 

Ilustrasi layout melingkar dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Pseudocode algoritme untuk sorting node 

 
Gambar 5  Ilustrasi layout graf melingkar 

 

View Creation 

Views merupakan hasil akhir visualisasi dari tahapan Mazza reference 

model (2009) yang dapat dilihat oleh pengguna. Visualisasi ditampilkan dalam 

bentuk graf yang interaktif pada website. Terdapat 7 kategori teknik interaksi 

dalam visualisasi informasi, yaitu select, abstract, reconfigure, explore, filter, 

connect, dan encode (Yi et al. 2007). Pada penelitian ini diterapkan 6 dari 7 

nodes.sort(function (node1, node2){ 

return node1.size - node2.size}) 
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kategori teknik interaksi, yaitu select, abstract, reconfigure, explore, filter, dan 

connect. Teknik interaksi encode tidak diterapkan karena sistem tidak 

memungkinkan pengguna melakukan kustomisasi pada representasi visual. 

Select merupakan teknik interaksi yang memungkinkan pengguna dapat 

memilih informasi yang menarik atau yang ingin diketahuinya. Sistem 

memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian varietas kedelai 

berdasarkan nama varietas. Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan 

teknik interaksi select dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Abstract merupakan teknik interaksi yang memungkinkan pengguna melihat 

informasi yang lebih detail dari graf yang disajikan. Sistem memungkinkan 

pengguna melakukan zoom untuk mengubah skala representasi visualisasi. 

Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi abstract 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Explore merupakan teknik interaksi yang memungkinkan pengguna 

memperoleh informasi selain kueri yang diberikan olehnya. Sistem 

memungkinkan pengguna untuk melakukan drag and drop pada visualisasi 

sehingga pengguna dapat mencari varietas lain yang diinginkannya. Antarmuka 

website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi explore dapat dilihat 

pada Lampiran 5. 

Filter merupakan teknik interaksi yang memungkinkan pengguna memilih 

graf yang ditampilkan di layar dengan kondisi tertentu. Sistem memungkinkan 

pengguna untuk melakukan pengelompokan berdasarkan potensi hasil. Antarmuka 

website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi filter dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

Connect merupakan teknik interaksi yang digunakan untuk menyoroti 

keanggotaan antardata dan menunjukkan data tersembunyi yang relevan dengan 

node yang menjadi fokus pengguna. Antarmuka website sebelum dan sesudah 

diterapkan teknik interaksi connect dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Reconfigure merupakan teknik interaksi yang memungkinkan pengguna 

melakukan pengaturan terhadap visualisasi untuk memperoleh perspektif yang 

berbeda. Sistem memungkinkan pengguna untuk membandingkan satu varietas 

dengan varietas lainnya pada halaman compare. Antarmuka website sebelum dan 

sesudah diterapkan teknik interaksi reconfigure dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Views yang dihasilkan merupakan website interaktif yang dinamis, sehingga 

website memungkinkan untuk menerima data varietas kedelai baru maupun 

mengubah dan menghapus data varietas kedelai yang telah ada. Tabel dan borang 

data yang dihasilkan dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Heuristic Evaluation 

Dari hasil views yang telah dibuat, dilakukan evaluasi heuristik untuk 

menilai usability-nya. Evaluasi dilakukan terhadap 6 orang evaluator. Evaluator 

terdiri atas 4 orang mahasiswa tingkat akhir Departemen Agronomi dan 

Hortikultura yang memiliki pengetahuan mengenai kedelai dan 2 orang 

mahasiswa tingkat akhir Departemen Ilmu Komputer yang memiliki pengetahuan 

tentang visualisasi informasi dan antarmuka sistem. Evaluator mencoba sistem 

dan mencari masalah usability berdasarkan 10 prinsip heuristik visualisasi dari 

Forsell dan Johannson (2010), yaitu: 



 

11 

1 Information coding 

Penyajian informasi bergantung pada pemetaan elemen data dan objek-objek 

visual. Penggunaan simbol yang realistis, misalnya menggunakan warna dan 

bentuk yang logis. 

2 Minimal action 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau 

mencapai suatu tujuan seminimal mungkin. 

3 Flexibility 

Suatu tujuan dapat dicapai dengan beberapa cara. Kustomisasi dapat 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan strategi kerja dan kebiasaan yang 

dianggap efektif oleh pengguna. 

4 Orientation and help 

Terdapat fungsi yang dapat membantu pengguna mengatur levels of details, 

fungsi redo/undo untuk suatu aksi yang dilakukan, serta memberi petunjuk 

atau bantuan kepada pengguna. 

5 Spatial organization 

Peyebaran elemen informasi pada layout, efisiensi penggunaan tempat setiap 

elemen visual, serta seberapa mudah pengguna mengenali elemen-elemen 

informasi tersebut. 

6 Consistency 

Kekonsistenan dari desain sistem, seperti kode, penamaan, format, prosedur, 

dan sebagainya. Tujuannya agar sistem dapat lebih mudah diprediksi dan 

digunakan. 

7 Recognition rather than recall 

Pengguna tidak perlu mengingat banyak informasi untuk menjalankan tugas. 

8 Prompting 

Membantu pengguna mengetahui alternatif dari aksi yang ada tergantung 

pada konteksnya. Misal pada data entry pengguna mendapatkan petunjuk 

jenis data yang dapat dimasukkan, atau pada peta terdapat pilihan yang 

terlihat untuk mengubah tampilan. 

9 Remove the extraneous 

Semua informasi yang dapat mengalihkan perhatian pengguna harus 

dihilangkan agar pengguna lebih fokus. 

10 Data set reduction 

Memberikan fungsi untuk mengurangi data set atau mengurangi tampilan 

data. Misal pada peta dunia, informasi yang ditampilkan bersifat global, 

namun setelah dilakukan zoom informasi yang ditampilkan menjadi lebih 

spesifik. 

Masalah yang ditemukan kemudian dicatat dan diberi nilai keparahannya 

menggunakan severity rating Nielsen (1994). Kriteria yang terdapat pada severity 

rating Nielsen (1994) dapat dilihat pada Tabel 5. Evaluator mengisi lembar 

evaluasi yang dapat dilihat pada Lampiran 10. Hasil evaluasi heuristik dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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Tabel 5  Kriteria keparahan pada evaluasi heuristika 

Nilai Penjelasan 

0 Tidak termasuk ke dalam masalah usability. 

1 Cosmetic problem only (tidak perlu diperbaiki, kecuali ada waktu 

tambahan untuk project tersebut). 

2 Minor usability problem (prioritas untuk memperbaiki masalah rendah). 

3 Major usability problem (penting untuk diperbaiki, prioritas tinggi). 

4 Usability catastrophe (sangat penting untuk diperbaiki sebelum project 

tersebut dapat dipublikasikan). 
a
Sumber: Nielsen (1994) 

 

 
Gambar 6  Hasil evaluasi heuristik 

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai keparahan yang paling 

dominan adalah nilai keparahan 0 dengan persentase 70%, yang bermakna rata-

rata 7 dari 10 heuristik tidak termasuk ke dalam masalah usability. Rincian dari 

hasil evaluasi heuristik visualisasi dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Nilai keparahan 1 memiliki persentase 10%. Hal ini bermakna sebesar 10% 

masalah usability yang ditemukan tidak perlu diperbaiki, kecuali ada waktu 

tambahan untuk untuk mengerjakan sistem visualisasi ini. Masalah tersebut 

terdapat pada heuristik information coding, flexibility, spatial organization, dan 

recognition rather than recall. Pada heuristik information coding masalah yang 

ditemukan adalah warna yang digunakan untuk merepresentasikan potensi hasil 

kurang logis untuk dunia pertanian yang sesungguhnya. Pada heuristik flexibility 

masalah yang ditemukan adalah tidak adanya daftar varietas kedelai yang 

diurutkan sesuai abjad pada halaman home. Pada heuristik spatial organization 

masalah yang ditemukan adalah layout graf yang tidak memiliki makna spesifik 

dan penempatan legenda dan tombol grouping yang dinilai kurang cocok jika 

ditempatkan pada posisi kiri pada halaman home. Pada heuristik recognition 

rather than recall masalah yang ditemukan adalah fungsi untuk membandingkan 

karakteristik varietas kedelai yang masih mengharuskan pengguna untuk menekan 

tombol compare, pengguna menilai fungsi tersebut lebih efektif jika hasil 

perbandingan langsung keluar setelah pengguna memilih varietas-varietas yang 

akan dibandingkan. 

Nilai keparahan 2 memiliki persentase 13.3%. Hal ini bermakna sebesar 

13.3% masalah usability yang ditemukan merupakan masalah minor, yaitu 

masalah yang memiliki prioritas rendah untuk diperbaiki. Masalah tersebut 

terdapat pada heuristik information coding, orientation and help, recognition 

rather than recall, dan prompting. Pada heuristik information coding, masalah 

70%

10%

13.3%

6.7%0%

Nilai Keparahan 0

Nilai Keparahan 1

Nilai Keparahan 2

Nilai Keparahan 3

Nilai Keparahan 4
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yang ditemukan ialah warna yang kurang sesuai untuk merepresentasikan potensi 

hasil. Pada heuristik orientation and help, masalah yang ditemukan adalah tidak 

adanya fitur auto-complete pada saat melakukan pencarian varietas pada halaman 

home, tidak adanya label nilai pada chart kecuali pengguna melakukan interaksi 

hover pada chart tersebut pada halaman compare, dan tidak adanya tutorial yang 

menjelaskan penggunaan sistem pada bagian awal. Pada heuristik recognition 

rather than recall, masalah yang ditemukan adalah simbol-simbol yang digunakan 

pada halaman compare masih kurang umum, sehingga untuk mengenali simbol 

pengguna masih harus melakukan interaksi hover. Pada heuristik prompting, 

masalah yang ditemukan adalah tidak adanya petunjuk atau bantuan yang dapat 

membantu pengguna melakukan suatu interaksi pada sistem. 

Nilai keparahan 3 memiliki persentase 6.7%. Hal ini bermakna sebesar 6.7% 

masalah usability yang ditemukan merupakan masalah major, yaitu masalah yang 

memiliki prioritas tinggi untuk diperbaiki. Masalah tersebut terdapat pada 

heuristik information coding, recognition rather than recall, dan prompting. Pada 

heuristik information coding, masalah yang ditemukan adalah icon yang kurang 

jelas dan pemilihan warna untuk merepresentasikan potensi hasil tidak cocok. 

Pada keuristik recognition rather than recall, masalah yang ditemukan adalah 

fungsi membandingkan karakteristik varietas kedelai yang tidak berjalan secara 

otomatis serta tombol grouping yang terlihat seperti legenda bukan tombol. Pada 

heuristik prompting, masalah yang ditemukan adalah tidak adanya tutorial pada 

setiap awal halaman sistem. 

Nilai keparahan 4 memiliki persentase 0. Hal ini bermakna tidak ada 

heuristik yang merupakan usability catastrophe, yaitu masalah sangat penting 

diperbaiki sebelum sistem visualisasi dapat dipublikasikan. 

Setelah evaluasi heuristik dilakukan, beberapa masalah usability yang 

ditemukan diperbaiki. Perbaikan sistem dilakukan pada masalah yang memiliki 

prioritas tinggi untuk diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan antara lain 

penempatan legenda pada halaman compare sehingga pengguna mengetahui 

makna dari icon yang digunakan, pengubahan warna yang merepresentasikan 

potensi hasil, penempatan tutorial pada setiap halaman, dan otomatisasi menu 

compare sehingga tidak perlu melakukan klik tombol sebelumnya. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Visualisasi dinamis yang dihasilkan berbentuk graf ditampilkan pada 

website interaktif. Graf terdiri atas node dan edge. Node merepresentasikan 

varietas kedelai dan edge merepresentasikan keterhubungan antarvarietas kedelai. 

Keterhubungan antarvarietas kedelai didapatkan dengan menghitung bobot 

kemiripan karakteristik menggunakan jarak Euclidean. Parameter yang digunakan 

untuk menghitung jarak Euclidean berjumlah 10 atribut karakteristik.  

Jumlah edge yang tampil pada visualisasi sebanyak 665. Jumlah tersebut 
dihasilkan dengan menentukan threshold pada bobot kemiripan ternormalisasi, 

yaitu 0.25. Nilai 0.25 menyatakan bahwa antarvarietas kedelai dinilai mirip jika 
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memiliki maksimal 25% karakteristik berbeda. Hasil evaluasi heuristik pada 

sistem menghasilkan nilai rata-rata yang paling dominan pada nilai keparahan 0 

dengan persentase 70%. 

 

Saran 

Penelitian selanjutnya dapat melakukan evaluasi lebih lanjut pada nilai 

threshold yang digunakan, mencari algoritma layout visualisasi optimal yang 

lebih sesuai untuk data yang dinamis, serta menentukan bobot kepentingan pada 

karakteristik kedelai untuk menghitung kemiripan. 
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Lampiran 1  Varietas kedelai yang digunakan dalam penelitian 

No Varietas No Varietas No Varietas 

1 Anjasmoro 31 Ijen 61 No. 29 

2 Argo mulyo 32 Jayawijaya 62 Orba 

3 Argopuro 33 Kaba 63 Otau 

4 Arjasari 34 Kawi 64 Panderman 

5 Baluran 35 Kerinci 65 Pangrango 

6 Bromo 36 
Kipas Merah 

Bireuen 
66 Petek 

7 Burangrang 37 Kipas Putih 67 Rajabasa 

8 Cikuray 38 Krakatau 68 Ratai 

9 Davros 39 Lawit 69 Raung 

10 Dega-1 40 Lawu 70 Ringgit 

11 Demas-1 41 Leuser 71 Rinjani 

12 Dempo 42 Lokon 72 Seulawah 

13 Dena-1 43 Lompobatang 73 Shakti 

14 Dena-2 44 Lumajang Bewok 74 Sibayak 

15 Dering-1 45 Mahameru 75 Sinabung 

16 Detam-1 46 Malabar 76 Sindoro 

17 Detam-2 47 Mallika 77 Singgalang 

18 Detam-3Prida 48 Manglayang 78 Slamet 

19 Detam-4Prida 49 Menyapa 79 Sumbing 

20 Devon-1 50 Merapi 80 Tambora 

21 Dieng 51 Meratus 81 Tampomas 

22 Galunggung 52 Merbabu 82 Tanggamus 

23 Gema 53 Merubetiri 83 Tengger 

24 Gemasugen 1 54 Mitani 84 Tidar 

25 Gemasugen 2 55 Muria 85 Wilis 

26 Gepak Ijo 56 Mutiara-1   

27 Gepak Kuning 57 Mutiara-2   

28 Grobogan 58 Mutiara-3   

29 Guntur 59 Nanti   

30 Gumitir 60 No. 27   
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Lampiran 2  Hasil jumlah edge yang dihasilkan berdasarkan threshold yang 

berbeda pada 85 varietas yang digunakan 

Threshold 
Jumlah 

edge 
Threshold 

Jumlah 

edge 
Threshold 

Jumlah 

edge 

0 1 0.34 1699 0.68 3514 

0.01 1 0.35 1795 0.69 3517 

0.02 1 0.36 1939 0.70 3522 

0.03 1 0.37 2070 0.71 3526 

0.04 1 0.38 2180 0.72 3532 

0.05 3 0.39 2281 0.73 3537 

0.06 6 0.40 2371 0.74 3538 

0.07 8 0.41 2469 0.75 3542 

0.08 13 0.42 2553 0.76 3548 

0.09 15 0.43 2646 0.77 3552 

0.10 18 0.44 2733 0.78 3553 

0.11 28 0.45 2810 0.79 3555 

0.12 44 0.46 2885 0.80 3557 

0.13 67 0.47 2959 0.81 3558 

0.14 86 0.48 3023 0.82 3561 

0.15 116 0.49 3083 0.83 3562 

0.16 149 0.50 3130 0.84 3562 

0.17 195 0.51 3169 0.85 3564 

0.18 233 0.52 3201 0.86 3565 

0.19 275 0.53 3235 0.87 3565 

0.20 326 0.54 3265 0.88 3566 

0.21 377 0.55 3297 0.89 3567 

0.22 442 0.56 3319 0.90 3567 

0.23 519 0.57 3352 0.91 3567 

0.24 583 0.58 3379 0.92 3568 

0.25 665 0.59 3398 0.93 3568 

0.26 762 0.60 3415 0.94 3568 

0.27 876 0.61 3430 0.95 3568 

0.28 970 0.62 3454 0.96 3568 

0.29 1081 0.63 3468 0.97 3568 

0.30 1217 0.64 3483 0.98 3569 

0.31 1322 0.65 3494 0.99 3569 

0.32 1431 0.66 3505 1 3570 

0.33 1570 0.67 3508   
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Lampiran 3  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

select 

 
Sebelum diterapkan select 

 

 
Sesudah diterapkan select 
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Lampiran 4  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

abstract 

 
Sebelum diterapkan abstract 

 

 

 
Sesudah diterapkan abstract 
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Lampiran 5  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

explore 

 
Sebelum diterapkan explore 

 

 

 
Sesudah diterapkan explore 
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Lampiran 6  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

filter 

 
Sebelum diterapkan filter 

 

 

 
Setelah diterapkan filter 
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Lampiran 7  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

connect 

 

 
Sebelum diterapkan connect 

 

 

 
Sesudah diterapkan connect 
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Lampiran 8  Antarmuka website sebelum dan sesudah diterapkan teknik interaksi 

reconfigure 

 

 
 

Sebelum diterapkan reconfigure 
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Lampiran 8  Lanjutan 

 

 

 

 
Sesudah diterapkan reconfigure 
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Lampiran 9  Antarmuka tabel dan borang data 

 

 
Tabel data varietas kedelai 
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Lampiran 9  Lanjutan 

 

 

 

 
Borang tambah data 
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Lampiran 9  Lanjutan 

 

 

 

 
Borang ubah data  
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Lampiran 10  Lembar evaluasi heuristik 

 

Evaluasi Heuristik Visualisasi 
Forsell dan Johansson (2010) 

 

1 Information coding 

Penyajian informasi bergantung pada pemetaan elemen data dan objek-

objek visual. Penggunaan simbol yang realistis, misalnya menggunakan warna 

dan bentuk yang logis. 

2 Minimal action 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas 

atau mencapai suatu tujuan seminimal mungkin. 

3 Flexibility 

Suatu tujuan dapat dicapai dengan beberapa cara. Kustomisasi dapat 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan strategi kerja dan kebiasaan yang 

dianggap efektif oleh pengguna. 

4 Orientation and help 

Terdapat fungsi yang dapat membantu pengguna mengatur levels of 

details, fungsi redo/undo untuk suatu aksi yang dilakukan, serta memberi 

petunjuk atau bantuan kepada pengguna. 

5 Spatial organization 

Peyebaran elemen informasi pada layout, efisiensi penggunaan tempat 

setiap elemen visual, serta seberapa mudah pengguna mengenali elemen-

elemen informasi tersebut. 

6 Consistency 

Kekonsistenan dari desain sistem, seperti kode, penamaan, format, 

prosedur, dan sebagainya. Tujuannya agar sistem dapat lebih mudah diprediksi 

dan digunakan. 

7 Recognition rather than recall 

Pengguna tidak perlu mengingat banyak informasi untuk menjalankan 

tugas. 

8 Prompting 

Membantu pengguna mengetahui alternatif dari aksi yang ada tergantung 

pada konteksnya. Misal pada data entry pengguna mendapatkan petunjuk jenis 

data yang dapat dimasukkan, atau pada peta terdapat pilihan yang terlihat untuk 

mengubah tampilan. 

9 Remove the extraneous 

Semua informasi yang dapat mengalihkan perhatian pengguna harus 

dihilangkan agar pengguna lebih fokus. 

10 Data set reduction 

Memberikan fungsi untuk mengurangi data set atau mengurangi tampilan 

data. Misal pada peta dunia, informasi yang ditampilkan bersifat global, namun 

setelah dilakukan zoom informasi yang ditampilkan menjadi lebih spesifik. 

  

Nama :  
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Lampiran 10  Lanjutan 

Nilai keparahan pada evaluasi heuristik (Nielsen 1994) 

Nilai Penjelasan 

0 Tidak termasuk ke dalam masalah usability. 

1 Cosmetic problem only (tidak perlu diperbaiki, kecuali ada waktu 

ekstra untuk project tersebut). 

2 Minor usability problem (prioritas untuk diperbaiki rendah). 

3 Major usability problem (penting untuk diperbaiki, prioritas tinggi). 

4 Usability catastrophe (sangat penting untuk diperbaiki sebelum produk 

dapat dipublikasikan). 

 

Evaluasi heuristik 

Heuristik Masalah usabilitas yang ditemukan 
Nilai 

keparahan 

Information 

coding 

  

Minimal action 

  

Flexibility 

  

Orientation and 

help 

  

Spatial 

organization 

  

Consistency 
  

Recognition 

rather than 

recall 

  

Prompting 

  

Remove the 

extraneous 

  

Data set 

reduction 
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Lampiran 11  Hasil evaluasi heuristik 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 1 

Information coding Warna potensi hasil tinggi bagusnya warna 

hijan dan potensi hasil sedang bagusnya 

kuning. 

2 

Minimal action - 0 

Flexibility Nama varietas dibuat daftar berdasarkan 

abjad pada halaman utama. 

1 

Orientation and 

help 

- 0 

Spatial organization - 0 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

- 0 

Prompting - 0 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 

 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 2 

Information coding Icon kurang jelas. 3 

Minimal action - 0 

Flexibility Tidak adanya daftar varietas kedelai pada 

halaman awal. 

1 

Orientation and 

help 

- 0 

Spatial organization Keterangan potensi hasil dan legenda akan 

lebih baik jika diletakkan di bagian kanan. 

1 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

- 0 

Prompting Sebaiknya ada tutorial awal di tiap 

halaman agar mempermudah pengguna. 

3 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 
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Lampiran 11  Lanjutan 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 3 

Information coding Pada menu compare akan lebih baik jika 

ditambahkan gambar/icon yang lebih 

mewakili. Icon pada karakter ketahanan 

terhadap penyakit masih sulit dibedakan. 

2 

Minimal action - 0 

Flexibility - 0 

Orientation and 

help 

- 0 

Spatial organization - 0 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

- 0 

Prompting Perlu ada bantuan petunjuk untuk 

membantu pengguna melakukan interaksi 

dengan sistem. 

2 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 

 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 4 

Information coding Warna merah diminan kepada sesuatu yang 

lebih kuat, hijau sebaliknya. 

3 

Minimal action - 0 

Flexibility - 0 

Orientation and 

help 

Tidak ada fitur auto-complete. 2 

Spatial organization Layout visualisasi tidak ada fungsi khusus 

(hanya untuk tampilan). 

1 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

Perbandingan antar varietas belum 

otomatis (masih harus klik tombol compare 

terlebih dulu). 

1 

Prompting Diperlukan petunjuk untuk melakukan 

berbagai interaksi. 

2 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 
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Lampiran 11  Lanjutan 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 5 

Information coding Lebih sesuai jika warna potensi hasil tinggi 

menggunakan warna hijau, potensi hasil 

sedang menggunakan kuning, dan potensi 

hasil rendah menggunakan warna merah. 

1 

Minimal action - 0 

Flexibility - 0 

Orientation and 

help 

Compare tambahkan label di chart tanpa 

harus melakukan hover, tambahkan juga 

legenda. 

2 

Spatial organization - 0 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

Langsung dapat melakukan compare 

varietas tanpa harus klik tombol compare. 

Perjelas tombol group pada halaman home. 

3 

Prompting - 0 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 

 

Heuristik Masalah usability yang ditemukan 
Severity 

Responden 6 

Information coding - 0 

Minimal action - 0 

Flexibility - 0 

Orientation and 

help 

Belum adanya tutorial/suatu bentuk untuk 

memahami sistem pada bagian awal. 

2 

Spatial organization - 0 

Consistency - 0 

Recognition rather 

than recall 

Banyaknya icon yang masih perlu diingat 

pada halaman compare karena tidak 

adanya legenda. 

2 

Prompting - 0 

Remove the 

extraneous 

- 0 

Data set reduction - 0 
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