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ABSTRAK 

PERANCANGAN VIRTUAL KEYBOARD AKSARA LAMPUNG 

BERBASIS ANDROID 

 

Oleh 

Pratama Yuda Bagaskara 

Penggunaan dari font Aksara Lampung hanya dapat digunakan untuk pengetikan 

pada sistem komputer dan belum dilakukannya pengembangan untuk pengetikan 

pada smartphone berbasis android. Oleh karena itu, upaya modernisasi sekaligus 

pengembangan terhadap pengetikan menggunakan Aksara Lampung untuk 

kebutuhan smartphone sangat diperlukan pada media teknologi informasi mobile 

agar dapat digunakan secara fleksibel. Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi 

virtual keyboard yang dapat melakukan pengetikan Aksara Lampung menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD). Hasil pengujian antarmuka 

menggunakan metode Black Box Testing memperoleh hasil yaitu virtual keyboard 

Aksara Lampung berhasil menampilkan huruf Aksara Lampung pada tipe android 

versi 7.0 (Nougat) ke atas dan tidak kompatibel apabila digunakan pada tipe 

android versi 6.0 (Marshmallow) dan dibawahnya. Pengujian terhadap pengguna 

pada virtual keyboard Aksara Lampung menggunakan metode pengujian usability 

yaitu pada aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Kepuasan pengguna dengan jumlah 

responden 25 orang. Berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan penilaian 

pengujian pada aspek efektivitas pengetikan terhadap tingkat keberhasilan 

responden dalam mengerjakan task memperoleh hasil yaitu sebesar 75%. Penilaian 

pengujian pada aspek efisiensi pengetikan menggunakan perhitungan waktu 

memperoleh hasil rata-rata pada perhitungan skor WPM yaitu sebesar 34 WPM, 

hasil ini masih dibawah rata-rata kecepatan pengetikan seseorang yaitu 38 WPM. 

Pengujian pada aspek kepuasan pengguna dengan menggunakan metode system 

usability scale (SUS) memperoleh hasil skor SUS yaitu 76, hasil ini termasuk ke 

dalam kategori Acceptable/Good.  

Kata kunci — Virtual Keyboard, Android, Aksara Lampung, Font, Usability 
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ABSTRACT 

VIRTUAL KEYBOARD DESIGN OF LAMPUNG SCRIPT BASED ON 

ANDROID 

 

By 

Pratama Yuda Bagaskara 

The use of Lampung script’s font can only be used for typing on a computer system 

and has not yet been developed for typing on an Android-based smartphone. 

Therefore, modernization efforts as well as the development of typing using the 

Lampung script for smartphone needs are indispensable for mobile information 

technology media so that they can be used flexibly. This research is making a virtual 

keyboard application that can type Lampung script using the Rapid Application 

Development (RAD) method. This research conducted by interface testing on 

different android phones using the Black Box Testing method. The results of 

interface testing show that the Lampung script virtual keyboard successfully 

displayed Lampung script letters on android version 7.0 (Nougat) and above and 

was not compatible when used on android version 6.0 (Marshmallow) and below. 

This research was conducted to test the Lampung script virtual keyboard using 

usability testing methods, namely the aspects of effectiveness, efficiency, and user 

satisfaction by 25 respondents. Through these tests, obtained an assessment of the 

effectiveness of the typing test on the success rate of respondents in doing the task, 

which is 75%. Assessment on the typing efficiency aspect using time calculation 

gets the average result on the calculation of the WPM score, which is 34 WPM, this 

result is still below the average person's typing speed, which is 38 WPM. Testing 

on the aspect of user satisfaction using the system usability scale (SUS) method 

gets a SUS score 76, this result is included in the Acceptable/Good category. 

Keywords — Virtual Keyboard, Android, Lampung Script, Font, Usability 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki beraneka macam suku bangsa dan 

budaya. Setiap suku bangsa mempunyai nilai budaya dengan ciri khas masing-

masing, termasuk budaya Lampung. Budaya Lampung memiliki keunikan dalam 

hal kesenian, perilaku masyarakat hingga tatanan bahasa. Seiring dengan 

perkembangan zaman yang semakin pesat membuat nilai-nilai kebudayaan di 

dalam masyarakat Lampung mulai memudar, salah satunya adalah dalam 

penggunaan bahasa daerah Lampung untuk berkomunikasi maupun penggunaan 

tulisan daerah Lampung. 

Salah satu warisan budaya Lampung yang perlu dilestarikan adalah Aksara 

Lampung. Aksara Lampung memiliki 20 bentuk grafis yang memiliki ciri khas pada 

setiap aksaranya. Aksara Lampung dapat merangkai sebuah kalimat dengan cara 

menggabungkan induk aksara dengan anak aksara. Anak aksara yang terdapat pada 

Aksara Lampung terdiri dari 12 buah yang dapat diletakkan di bagian atas, di bawah, 

maupun di kiri pada induk aksara [1]. 

Bahasa dan Aksara Lampung merupakan bahasa yang digunakan sejak turun-

temurun sebagai identitas diri bagi masyarakat provinsi Lampung itu sendiri 



 

 

sebagai alat dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan bahasa daerah Lampung maupun 

aksara Lampung sudah jarang ditemui pada sebagian masyarakat asli suku 

Lampung [2]. 

Era modernisasi seperti sekarang ini membuat perkembangan teknologi 

semakin dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam melakukan komunikasi antar 

sesama, diantaranya seperti penggunaan mobile phone. Berdasarkan data yang di 

peroleh dari DataReportal bersama Hootsuite (We are Social) terhitung pada 

Januari tahun 2020, pengguna mobile phone yang terkoneksi di Indonesia mencapai 

338,2 juta Unit, yang dimana setara dengan 124% dari total penduduk di Indonesia 

yang mencapai 272,1 juta jiwa [3]. 

Berdasarkan data statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) bersama Indonesia Survey Center (ISC) mengenai penggunaan mobile 

phone di Indonesia tahun 2019 hingga 2020 menunjukan merek smartphone 

berbasis android yang paling banyak digunakan untuk terhubung dengan internet 

adalah Samsung (35,2%), Oppo (21,1%), Xiaomi (18,6%), Vivo (10,4%), Asus 

(2,4%), Realme (1,9%), Lenovo (1,5%), dan Advan (1,2%) yang jika dijumlahkan 

memiliki total presentase sebesar 92,3% dan penggunaan merek smartphone yang 

tidak berbasis android memiliki total presentase sebesar 7,7% [4]. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan memuat penggunaan dari smartphone yang memiliki sistem 

operasi berbasis android.  

Font Aksara Lampung sudah dapat digunakan pada sistem komputer yang 

dikembangkan untuk persiapan Unicode [5]. Penelitian yang telah dilakukan 



 

 

sebelumnya membahas Perancangan Tata Letak Keyboard Aksara Lampung 

RaTaYa [6]. Akan tetapi, pembuatan Font dari Aksara Lampung hanya digunakan 

untuk pengetikan pada sistem komputer dan belum dikembangkan untuk 

pengetikan pada smartphone. Oleh karena itu, upaya modernisasi sekaligus 

pengembangan terhadap pengetikan menggunakan Aksara Lampung untuk 

kebutuhan smartphone sangat diperlukan agar dapat digunakan pada media 

teknologi informasi mobile dan memudahkan pengguna untuk menggunakannya 

secara fleksibel. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat tata letak virtual keyboard Aksara Lampung berbasis Android.  

2. Mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna pada virtual 

keyboard Aksara Lampung berbasis Android. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana cara membuat tata letak virtual keyboard Aksara Lampung 

menggunakan Android Studio pada bahasa pemrograman Java dan mengukur 

tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna pada virtual keyboard Aksara 

Lampung dengan menggunakan Metode Rapid Applicaton Development. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :  



 

 

1. Mempermudah penggunaan font Aksara Lampung pada smartphone berbasis 

Android, sehingga tidak hanya dapat digunakan pada sistem komputer. 

2. Penelitian ini mengupayakan pelestarian penggunaan Aksara Lampung guna 

memberikan inovasi yang berbeda dalam berkomunikasi antar pengguna 

smartphone dalam mengirim pesan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan dari penelitian tata letak virtual keyboard Aksara 

Lampung berbasis Android. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat kajian dan tinjauan terkait Penelitian sebelumnya dalam State of the Art, 

Aksara Lampung, Font Aksara Lampung, Keyboard, Virtual Keyboard, Android, 

Android Studio, Mobile Computing, User Experience, Usability, System Usability 

Scale (SUS),  Rapid Application Development, Black Box Testing, Unified 

Modeling Language, Use Case Diagram, dan Sequence Diagram. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Memuat waktu dan tempat penelitian, jadwal penelitian, alat dan bahan, dan 

tahapan penelitian tata letak virtual keyboard Aksara Lampung berbasis Android 

yang menggunakan Metode Rapid Application Development. 



 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat hasil penelitian yang diperoleh pada pembuatan dan pengujian aplikasi 

perancangan tata letak virtual keyboard Aksara Lampung berbasis android.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dari 

penelitian tentang perancangan tata letak virtual keyboard Aksara Lampung 

berbasis android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

 

Penelitian sebelumnya memuat beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya dilampirkan pada Tabel 2.1. dalam 

bentuk State of the Art.  

   Tabel 2.1 State of the Art Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 

1. Anang 

Restuningrat 

Font Aksara 

Lampung untuk 

Persiapan 

Unicode 

2017 Proses pembuatan font 

mengikuti tahapan comply 

Unicode dengan proposal 

kategori skrip, justifikasi, 

representasi glyph, pemetaan 

berdasar standar, dan 

penyediaan font. Sehingga 

font aksara Lampung yang 

dibuat akan memenuhi 

standar Unicode. 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian tersebut, font 

aksara Lampung dapat 

diusulkan untuk disertakan di 

font Unicode. 

2. Fahreza 

Apriyoga 

Arizal 

Perancangan Tata 

Letak Keyboard 

Aksara Lampung 

RaTaYa 

2019 Tata letak keyboard untuk 

Aksara Lampung telah dibuat 

lebih efektif dengan 

menghilangkan penggunaan 

tombol shift da 

mengelompokkan kembali 

induk huruf dan anak huruf 

bagian bawah, atas, dan 



 

 

samping dalam komposisi 

yang lebih efektif. Hasil 

pengujian kuantitatif dari 30 

responden. Melalui 

pengujian tersebut 

didapatkan kecepatan 

pengetikan yang meningkat 

hingga 208% dari nilai rata-

rata 62 detik menjadi 32 

detik. Selain itu didapatkan 

hasil WPM (Word Per 

Minute) pada tata letak 

keyboard dengan 8,7 WPM 

yang lebih cepat dari WPM 

penelitian sebelumnya. 

Pengujian terhadap kualitas 

aksara, kemudahan dalam 

membaca, dan tingkat 

kesulitan untuk mengetahui 

kekurangan pada tata letak 

keyboard Aksara Lampung 

RaTaYa memiliki hasil yang 

baik.  

3. Ida Bagus Ary 

Indra Iswara, 

Putu Praba 

Santika, I 

Nyoman 

Saputra Wahyu 

Wijaya 

Rancang Bangun 

Papan Ketik 

Android Aksara 

Bali dengan 

Perbaikan Pasang 

Aksara Otomatis 

2017 Hasil dari penelitian ini 

adalah berupa Keyboard 

Virtual dengan nama PATIK 

Bali, Keyboard ini mampu 

melakukan auto correct 

pasang aksara wianjana. Hal 

ini terbukti dari hasil 

pengujian yang dilakukan 

menggunakan metode 

blackbox testing. 

4. Harry 

Widhiarto 

Penggunaan 

CAWAN 

(Chatting 

WhatsApp 

Android) sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Aksara Jawa 

Terhadap Peserta 

Didik Kelas XI-

IPA 1 SMA 

Negeri 1 

Kandangserang 

2020 Penggunaan CAWAN 

(Chatting WhatsApp 

Android) sebagai media 

pembelajaran Aksara Jawa 

meliputi 3 hal, yaitu 

Memudahkan peserta didik 

dalam memahami aturan atau 

tata cara penulisan pada 

Aksara Jawa, Mengenalkan 

peserta didik terhadap 

teknologi yang mendukung 

pembelajaran Aksara Jawa, 

CAWAN (Chatting 

WhatsApp Android) dapat 

dijadikan salah satu media 



 

 

pembelajaran alternatif 

Aksara Jawa di masa 

pandemi.  

5. Andi Kilawati, 

Rosmalah 

Yanti 

Aktualisasi Baca 

Tulis Aksara 

Lontara Melalui 

Aplikasi Bugis 

Keyboard 

Berbasis Android 

2021 Melestarikan baca tulis 

aksara Lontara sebagai 

prestasi peradaban melalui 

aplikasi Bugis Keyboard 

berbasis android berjalan 

dengan lancar diamati secara 

mendalam melalui observasi, 

dokumentasi, dan 

wawancara. Data yang 

terkumpul menyampaikan 

makna bahwa Gerakan ini 

berkontribusi positif dalam 

menjaga eksistensi aksara 

dan memberikan dampak 

positif dalam meningkatkan 

skill baca tulis aksara Lontara 

sebagai modal bagi 

mahasiswa PGSD UNCP 

dalam mengajar mata 

pelajaran muatan lokal pada 

tataran sekolah dasar dan 

pada kalangan mahasiswa. 

 

2.2. Aksara Lampung 

Aksara Lampung atau yang biasa disebut dengan Had Lampung merupakan bentuk 

tulisan yang mempunyai hubungan dengan aksara Pallawa berasal dari India 

Selatan. Aksara Lampung memiliki jenis tulisan fonetik dengan jenis suku kata 

yang termasuk huruf hidup sama halnya dengan Huruf Arab [7]. 

Aksara Lampung merupakan aksara non-kursif yang ditulis di sisi bagian kiri ke 

sisi bagian kanan dan memiliki jumlah 20 buah karakter. Huruf Lampung biasa 

disebut dengan istilah kaganga memiliki 7 buah tanda baca unik yang diletakkan di 

bagian atas, bawah, ataupun dibagian belakang (kanan) aksara. Terhitung dari 



 

 

posisi inilah, jumlah dari tanda baca atau diakritik pada aksara Lampung bertambah 

menjadi 12 buah [8]. 

Adapun Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda 

dan gugus konsonan, dan juga terdapat lambing, angka, dan tanda baca. 

1. Huruf Induk 

Aksara Lampung yang disebut dengan istilah kaganga, ditulis dan dibaca dari kiri 

ke kanan. Huruf induk berjumlah 20 karakter. Bentuk, nama, dan urutan huruf 

induk dikemukan pada Tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2 Huruf Induk Aksara Lampung 

Aksara Nama Huruf Aksara Nama Huruf 

 

Ka k 

 

Ja J 

 

Ga g 

 

Nya Ny 

 

Nga ng 

 

Ya Y 

 

Pa p 

 

A A 

 

Ba b 

 

La L 

 

Ma m 

 

Ra R 

 

Ta t 

 

Sa S 

 

Da d 

 

Wa W 

 

Na n 

 

Ha H 

 

Ca c 

 

Gha Gh 

 



 

 

Apabila ejaan Lampung dibandingkan dengan ejaan bahasa Indonesia, tampak 

bahwa dalam ejaan Lampung tidak terdapat huruf f, q, v, x, kh, dan sy. Huruf-huruf 

tersebut ditulisan dengan menggunakan huruf seperti berikut ini : 

1. Huruf f atau v ditulis dengan huruf pa 

2. Huruf q ditulis dengan huruf ka 

3. Huruf x atau sy ditulis dengan huruf sa 

4. Huruf z ditulis dengan huruf ja 

5. Huruf kh ditulis dengan huruf ha 

 

 

2. Anak Huruf 

Anak huruf kaganga terdapat 12 buah buah. Nama masing-masing dari anak huruf 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Anak huruf yang terletak diatas huruf 

Tabel 2.3 Anak Huruf terletak diatas huruf induk 

Nama Aksara Lampung Keterangan 

Ulan  Tanda vokal “ i ” 

Ulan  Tanda vokal “ é “ 

Bicek 

 

Tanda vokal “ e “ 



 

 

Tekelubang 

 

Tanda ganti konsonan “ an “ 

Rejenjung 

 

Tanda ganti konsonan “ ar “ 

Datas  Tanda ganti konsonan “ ang “ 

 

b. Anak huruf yang terletak dibawah huruf 

Tabel 2.4 Anak huruf yang terletak dibawah huruf induk 

Nama Aksara Lampung Keterangan 

Bitan  Tanda vokal “ u “ 

Bitan  Tanda vokal “ o “ 

Tekelungau  Tanda vokal “ au “ 

 

c. Anak huruf yang terletak di sebelah kanan huruf 

Tabel 2.5 Anak huruf yang terletak di sebelah kanan huruf 

Nama Aksara Lampung Keterangan 

Tekelingai 

 

Tanda vokal “ ai “ 

Keleniah 

 

Tanda vokal “ ah “ 

Nengen 

 

Tanda huruf mati 

 

 

 



 

 

3. Angka Aksara Lampung 

Tabel 2.6 Angka Aksara Lampung 

Angka 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Angka 

Aksara 

Lampung 
          

Tanda baca dalam tulisan kaganga atau aksara Lampung apabila dibandingkan 

dengan tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia, terlihat bahwa tulisan kaganga 

tidak terdapat tanda-tanda baca seperti berikut ini : 

Tabel 2.7 Tanda baca latin yang tidak terdapat pada huruf Lampung 

Tanda Baca Keterangan 

; Tanda titik koma 

: Tanda titik dua 

__ Tanda pisah 

. . . Tanda ellipsis 

(  ) Tanda kurung 

[  ] Tanda kurung siku 

“ . . . “ Tanda petik 

‘ . . . ‘ Tanda petik tunggal 

/ Tanda garis miring 

` Tanda penyingkat (apostrof) 



 

 

Untuk menutupi kekurangan dalam tulisan kaganga, tanda baca yang ditetapkan 

dalam Musyawarah Para Pemuka Adat Daerah Lampung, tanggal 23 Februari 1985, 

di Wisma Bandar Lampung bahwa dalam tulisan kaganga tidak terdapat tanda baca 

seperti pada Tabel 2.7 diatas.  

Oleh sebab itu, untuk menghindari inkonsistensi, tanda baca dalam ejaan bahasa 

Indonesia yang dikemukan di atas dapat digunakan atau seluruh penggunaan tanda 

baca menggunakan tanda baca yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Hal ini 

serupa dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Lampung Nomor : B/204/Kep/Pwpk/H1/71, tanggal 26 

Maret 1971, tentang Pelajaran Membaca dan Menulis Aksara Lampung, dalam 

surat keputusan itu, antara lain, dikatakan :  

1. Istilah “tanda – tanda  surat” perlu diganti dengan istilah “tanda – tanda baca”. 

Tanda baca menggunakan tanda – tanda baca pada huruf Latin. 

2. Angka menggunakan angka Arab dengan angka Romawi [9]. 

2.3. Font Aksara Lampung 

Font Aksara Lampung merupakan hasil output atau keluaran berbentuk huruf 

Aksara Lampung yang diberikan pada saat menuliskan sebuah huruf dalam proses 

pengetikan. Font Aksara Lampung dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan 

bertujuan untuk mempermudah Digitalisasi Aksara Lampung [5].  

2.4. Keyboard 

Keyboard dimulai dengan penemuan mesin ketik yang pertama kali dipatenkan oleh 

Christopher Latham Sholes pada tahun 1868 yang dikenal dengan susunan 



 

 

keyboard QWERTY dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan 

Remington. Dalam arti bahasa Indonesia, keyboard dapat diartikan sebagai papan 

tombol atau papan tuts. Keyboard merupakan alat input yang digunakan untuk 

mengetik suatu informasi berupa informasi ke dalam komputer seperti pengolah 

kata, teks editor, atau program lainnya.  

Keyboard memiliki semua huruf abjad dari A sampai Z, angka dari 0 sampai 9, dan 

tombol operasional khusus tambahan lainnya. Keyboard terdiri dari dua ukuran, 

yaitu dengan 84 tombol atau 101 tombol. Tetapi, penggunaan keyboard sekarang 

memiliki ukuran 104 atau 108 tombol yang tersedia untuk Windows [10].  

Seiring dengan berkembangnya peradaban teknologi, perwujudan dari keyboard 

fisik mulai tergantikan oleh virtual yang kebanyakan telah terpasang secara default 

pada smartphone, khususnya yang memiliki sistem operasi Android.  

2.5. Virtual Keyboard 

Virtual Keyboard bermula dengan ditemukan dan dipatenkannya teknologi optik 

oleh para Insyinyur IBM (International Business Machines Corporation) tahun 

1992. Keyboard adalah perangkat masukan ke komputer yang terdiri dari tombol 

yang sesuai dengan karakter atau perintah input. Istilah Virtual berarti hanya 

terdapat visual representasi keyboard dan tidak ada secara fisik [11]. 

Virtual Keyboard merupakan alternatif terbaru dari keyboard fisik yang 

menunjukan kinerja pengetikan yang lebih rendah daripada penggunaan keyboard 

fisik dikarenakan ukuran tombol virtual yang kecil, tidak adanya umpan balik 

terhadap sentuhan yang dilakukan pada tombol virtual sehingga mencegah dari 



 

 

blackhacker, keylogger, spyware, dan trojan mendeteksi atau mencuri informasi 

yang disebabkan oleh pengetik langsung dengan keyboard fisik [12]. 

Virtual Keyboard adalah aplikasi yang mem-virtualisasikan perangkat keras 

keyboard dengan tata letak yang berbeda sehingga memungkinkan user untuk 

mengubah tata letak berdasarkan aplikasi. Sebagai contoh, user dapat memilih 

bahasa yang berbeda untuk editor atau memilih tata letak khusus untuk game. 

Bahkan user dapat merancang tata letaknya sendiri dalam versi perangkat keras [13]. 

Perangkat mobile yang bersistem Android hampir seluruhnya menggunakan papan 

ketik berjenis virtual dan virtual keyboard tersebut telah tertanam untuk 

memudahkan user dalam melakukan pengetikan menggunakan smartphone. Virtual 

keyboard tidak hanya digunakan pada perangkat mobile berbasis Android, Bahkan 

untuk smartphone yang menggunakan sistem operasi non-Android seperti Symbian 

OS, Blackberry OS, dan Mac OS telah menanamkan virtual keyboard  secara 

default dengan versinya masing-masing [14]. 

 

Gambar 2.1 Keyboard Android 



 

 

2.6. Android 

Android merupakan sistem operasi perangkat mobile berbasiskan Linux sebagai 

kernelnya yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android 

menyediakan open source bagi para pengembang (developer) untuk 

mengembangkan aplikasi.  

Awalnya, Android Inc. didirikan oleh Andy Rubin, Rich Milner, Nick Sears dan 

Chris White pada tahun 2003, dan perusahaan search engine terbesar yaitu Google 

Inc. membeli Android Inc. pada Agustus 2005 yang merupakan pendatang baru 

yang membuat perangkat lunak untuk mobile phone. Dalam mengembangkan 

Android, dibentukah Open Handset Alliance pada tahun 2007 yang merupakan 

gabungan dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi 

terasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan NVidia [15]. 

Arsitektur Android dapat digambarkan seperti pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Arsitektur Android 



 

 

Secara garis besar, Arsitektur Android dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Application dan Widgets 

Application dan Widgets merupakan layer yang berhubungan dengan aplikasi 

saja, dimana biasanya aplikasi yang telah di download kemudahan diinstalasi 

dan dijalankan pada aplikasi tersebut. 

2. Application Frameworks 

Application Frameworks merupakan layer dimana para developer melakukan 

pengembangan aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi Android, 

karena pada layer inilah aplikasi dirancang dan dibuat seperti content providers 

yang berupa SMS dan panggilan telepon. 

3. Libraries 

Libraries merupakan layer yang dimana fitur-fitur Android berada, biasanya 

para developer mengakses libraries untuk menjalankan suatu aplikasi. 

4. Android Run Time 

Android Run Time merupakan layer yang membuat aplikasi Android dapat 

dijalankan, dimana pada prosesnya menggunakan implementasi Linux. 

5. Linux Kernel 

Linux Kernel merupakan layer dimana inti dari suatu sistem operasi Android 

berada. Linux Kernel berisikan file-file sistem yang mengatur sistem 

processing, memory, resource, drivers, dan sistem-sistem operasi Android 

lainnya [16]. 



 

 

2.6.1. The Dalvik Virtual Machine (DVM) 

Android menggunakan virtual machine sendiri yang dirancang untuk memastikan 

fitur-fitur yang terdapat didalamnya agar berjalan lebih efisien pada perangkat 

mobile yaitu Dalvik Virtual Machine (DVM). Dalvik Virtual Machine (DVM) 

merupakan salah satu element kunci dari Android yang mengeksekusi file 

berekstensi dex yang disimpan dan dioptimalkan sehingga penggunaan memory di 

sistem operasi android menjadi optimal. Dalvik Virtual Machine (DVM) 

bergantung dengan kernel Linux untuk fungsionalitas dasar seperti melakukan 

threading dan low level memory management [17]. 

2.6.2. Android SDK (Software Developtment Kit) 

Android merupakan subset perangkat lunak yang diperuntukan pada mobile phone 

yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci yang dirilis oleh 

Google. Saat ini disediakan alat bantu dan API (Application Programming 

Interface) untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java yaitu Android SDK. Android SDK terdiri 

dari debugger, libraries, handset emulator, dokumentasi, sample code dan tutorial 

[18].  

Software Development Kit (SDK) memungkinkan pengembang dalam membuat 

aplikasi untuk platform Android SDK. Maintenance dari Android SDK sejalan 

dengan pengembangan platform android secara keseluruhan. Android mencakup 

proyek sampel dengan kode sumber, perangkat pengembangan, emulator dan 

perpustakaan yang diperlukan untuk membangun aplikasi android. Sehingga, 

perpustakaan SDK berevolusi untuk mendukung perangkat terbaru, tetapi juga 



 

 

dapat menyertakan versi lama dari platform android untuk menguji aplikasi pada 

perangkat yang lebih lama [19].  

2.6.3. Android Developer Tools (ADT) 

Android Developer Tools (ADT) merupakan plug-in yang didesain untuk IDE 

Eclipse yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan aplikasi android 

dengan menggunakan IDE Eclipse. Android Developer Tools (ADT) memudahkan 

dalam pembuatan aplikasi project android, membuat GUI aplikasi, dan 

menambahkan komponen-komponen tambahan lainnya. Google mendukung IDE 

yang disebut dengan Android Studio untuk membuat aplikasi android. IDE ini 

didasarkan pada IntelliJ IDE [20]. 

2.7. Android Studio  

Android Studio merupakan Integrated Developtment Environment (IDE) khusus 

yang digunakan dalam membangun aplikasi yang berjalan pada platform android. 

Android Studio diperkenalkan pertama kali oleh Google pada tahun 2013 dalam 

versi beta. Android Studio berbasis pada IntelliJ IDEA, yang merupakan sebuah 

IDE untuk bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman utama yang digunakan 

pada Android Studio adalah Java, sedangkan untuk membuat tampilan layout 

menggunakan bahasa XML [21]. 

Pengembangan terhadap Android Studio sendiri berdasarkan IntelliJ IDEA yang 

menyerupai dengan Eclipse dilengkapi dengan ADT plugin (Android Developer 

Tools). Beberapa fitur yang terdapat pada Android Studio, sebagai berikut : 

1. Project berbasis pada Gradle Build.  



 

 

2. Refactory dan pembenahan bug yang cepat. 

3. Tools baru yang bernama “Lint” yang dapat memonitor kecepatan, kegunaan, 

serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat. 

4. Mendukung Proguard dan App-signing untuk keamanan. 

5. Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah. 

6. Didukung oleh Google Cloud Platform pada tiap aplikasi yang akan 

dikembangkan [22]. 

 

Gambar 2.3 Logo Android Studio 

2.8. Mobile Computing 

Mobile Computing atau komputasi bergerak merupakan paradigma baru dari 

kemajuan teknologi komputer yang mampu melakukan komunikasi walaupun user 

melakukan perpindahan ke suatu tempat. Mobile Computing juga sering disebut 

sebagai mobile computer (portable computer) yang dimana dapat berkomunikasi 

dengan jaringan tanpa kabel (nirkabel).  

Mobile Computing umumnya terdiri dari sekumpulan peralatan (hardware), data, 

dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi. Mobile Computing merupakan 



 

 

kelas tertentu dari suatu sistem terdistribusi, dimana beberapa node dapat 

melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi 

kembali pada jaringan yang berbeda [23]. 

2.9. User Experience 

User Experience atau yang biasa disebut dengan UX adalah persepsi dan tanggapan 

seseorang yang dihasilkan dari penggunaan produk, sistem, atau layanan. Pada 

dasarnya, User Experience merupakan istilah dari pengalaman pengguna dalam 

merasakan kemudahan dan efisiensi dalam interaksi antara manusia dengan 

komputer, termasuk terhadap persepsi seseorang menangani aspek-aspek praktis 

seperti kegunaan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi dari sebuah sistem yang 

ada [24]. 

Istilah User Experience atau UX pertama kali digunakan oleh Don Norman, 

akademisi bidang cognitive science, design, dan usability engineering dan mantan 

vice president Apple Inc., sekaligus pencetus dari user-centered design yakni 

pendekatan desain yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. User 

Experience ini melibatkan persepsi individu berkaitan dengan manfaat yang 

dirasakan, dan kemudahan yang didapat. Oleh karena itu, User Experience sangat 

dinamis seiring perjalanan waktu persepsi yang dirasakan pengguna dapat berubah 

sejalan berubahnya lingkungan, kebiasaan dan nilai-nilai [25]. 

2.9.1. Usability 

Usability merupakan sub elemen yang terdapat dalam User Experience untuk 

mengevaluasi sejauh mana sebuah sistem dapat digunakan oleh user dalam 



 

 

mencapai tujuan tertentu dengan mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan user 

dalam penggunaan suatu antar muka (interface). Menurut International Standard 

Organization (ISO) yang dijelaskan pada ISO 9241-11 yaitu usability memiliki tiga 

aspek penting dalam pemahaman sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Efektivitas merupakan pengujian untuk menunjukan tingkat akurasi atau ketepatan 

yang di capai oleh pengguna pada saat menjalankan tugas pada penggunaan aplikasi.  

2. Efisiensi 

Efisiensi merupakan pengujian yang berkaitan dengan kecepatan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan untuk menguji penggunaan aplikasi dengan 

menggunakan perhitungan waktu.  

3. Kepuasan pengguna 

Kepuasan pengguna atau satisfaction merupakan pengujian yang dilakukan 

berkaitan dengan sikap atau perasaan pengguna terhadap aplikasi yang digunakan 

dan aspek manfaat yang didapatkan dari pengguna ketika menggunakan aplikasi 

tersebut [26]. 

Inti utama dalam menggunakan aspek Usability adalah untuk menjawab pertanyaan 

seputar aplikasi atau sistem yang dibuat tersebut apakah telah sesuai dengan 

kebutuhan user. 



 

 

2.9.2. System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale atau yang biasa disingkat dengan SUS merupakan salah satu 

alat pengujian usability berupa kuesioner yang digunakan untuk mengukur usability 

sistem komputer berdasarkan sudut pandang subyektif pengguna. System Usability 

Scale (SUS) dikembangkan oleh John Brooke sejak 1986. Dalam melakukan 

perhitungan menggunakan System Usability Scale (SUS) menggunakan 5 point 

skala Likert. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap 10 item 

pertanyaan sesuai dengan penilaian subyetifnya. System Usability Scale (SUS) juga 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pada suatu 

produk/aplikasi [27]. 

Dalam menghitung skor pada System Usability Scale (SUS) mempunyai aturan 

tersendiri yaitu pada pertanyaan bernomor ganjil skor yang dijawab pada kuesioner 

dikurangi 1 (persamaan 1) dan untuk pertanyaan genap, skor yang dijawab pada 

kuesioner dikurangi 5 (persamaan 2). Setelah itu, keseluruhan skor dijumlahkan 

lalu dikalikan 2,5 (persamaan 3). Range nilai kuesioner adalah dari 0 hingga 100. 

Skor rata-rata System Usability Scale (SUS) adalah 68, apabila skor SUS yang 

didapatkan di atas 68 berarti responden yang telah diuji puas terhadap 

aplikasi/produk yang telah di buat [28]. 

2.10. Rapid Application Development 

Rapid Application Development (RAD) merupakan metode yang memfokuskan 

pada kecepatan dalam pengembangan sistem yang menekankan siklus 

pengembangan yang singkat guna memenuhi kebutuhan pengguna atau pemilik 

sistem. Rapid Application Development (RAD) menggunakan metode iteratif atau 



 

 

secara berulang dalam pengembangan sistem dimana working model (model 

bekerja) sistem di konstruksikan pada awal tahap pengembangan dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan pengguna.  

Rapid Application Development (RAD) diperkenalkan oleh James Martin pada 

tahun 1991, yang mengacu pada life cycle pengembangan sistem. Rapid Application 

Development sendiri mengadopsi dari teknik Waterfall dan Prototyping yang 

menggunakan manajemen, metode, dan tools yang kompleks. Perbedaan antara 

Waterfall dengan RAD yaitu pada teknik Waterfall, pengguna akan ikut 

berpartisipasi dalam tahap cutover, sedangkan pada RAD, pengguna dilibatkan dari 

tahap construction. Hal ini yang menyebabkan tahap cutover lebih cepat 

dibandingkan pada Waterfall, sedangkan urutan tahap yang terdapat pada RAD 

sama dengan Waterfall [29]. 

Rapid Application Development (RAD) memiliki empat tahapan siklus 

pengembangan, terdapat pada Gambar 2.4 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4 Tahapan-tahapan metode RAD [30] 



 

 

Metode RAD mempunyai empat tahapan siklus pengembangan : 

1. Requirements Planning atau Rencana Kebutuhan 

Pada tahap ini, user dan analis melakukan semacam pertemuan untuk 

melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan melakukan 

identifikasi terhadap kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada 

tahap ini terdapat hal penting, yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah 

pihak, bukan hanya persetujuan proposal yang telah dibuat. 

2. User Design atau Proses Desain 

Pada tahapan ini merupakan sebuah proses untuk mendeteksi jenis solusi 

yang sesuai dalam membuat sistem dari data – data yang dihasilkan pada 

tahap analisi rencana kebutuhan dan melakukan perbaikan-perbaikan 

apabila masih ada ketidaksesuaian desain, antara user dan analis. 

Memerlukan keaktifan sebuah user yang terlibat karena sangat ditentukan 

dalam mencapai sebuah tujuan, karena user dapat langsung memberikan 

sebuah komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain yang telah 

dibuat. Pada tahap ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai 

dengan besarnya aplikasi atau sistem yang dibuat karena terjadi perubahan 

pada sistem aplikasi. Proses desain meliputi serangkaian langkah untuk 

menggambarkan seluruh aspek perangkat lunak yang akan dibangun. Aspek 

yang dihasilkan dalam tahap proses desain dapat berupa representasi data, 

aristektur, interface, dan prosedural [31]. 

3. Construction (kontruksi)  

Setelah tahap desain dari sistem yang dibuat sudah disetujukan baik dari 

user dan analis, maka pada tahap ini programmer membangun dan 



 

 

mengembangkan sistem menjadi program. Pada tahap ini terurai menjadi 

persiapan untuk kerangka pengerjaan yang cepat, pengembangan program 

dan aplikasi, melakukan coding pada sistem, unit, integrasi, dan pengujian 

sistem. Tim pengembang perangkat lunak, penguji dan pengembang bekerja 

sama selama tahap ini agar memastikan semua berjalan dengan baik dan 

hasil akhirnya memenuhi kebutuhan user. Pada tahap ini, user juga dapat 

memberi masukan selama proses berlangsung, seperti memberikan saran 

perubahan bahkan ide-ide baru yang dapat menyelesaikan masalah. 

4. Cutover 

Tahap ini merupakan tahap implementasi dimana produk jadi diluncurkan 

atau dikeluarkan (release). Pada tahap ini termasuk konversi data, pengujian, 

dan penggantian ke sistem baru, serta pelatihan kepada user. Untuk 

melakukan hal tersebut, ini diikuti dengan pengujian penerimaan oleh 

pengguna dalam memastikan tingkat pemeliharaan, stabilitas, dan 

kebergunaan (usability) yang diingin dari aplikasi yang dikembangkan 

adalah hal yang wajib sebelum me-release suatu produk Selanjutnya, 

pengujian bertujuan  untuk mengetahui kesalahan yang terdapat pada sistem 

untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna yang berhubungan dengan 

fungsi dan fitur yang ada pada sistem. Apabila sistem belum berhasil 

melakukan pengujian maka akan dilakukan pengembang kembali atau 

kembali ke tahap Construction untuk diperbaiki oleh analis sebelum 

diluncurkan kembali [32].   



 

 

2.11. Black Box Testing 

Black Box Testing merupakan metode pengujian kualitas sistem/komponen 

perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak yang telah 

didefinisikan dalam spesifikasi kebutuhan. Pengujian Black Box Testing tidak 

bergantung pada platform, basis data, dan sistem untuk memastikan bahwa sistem 

berfungsi sesuai dengan persyaratan kebutuhan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Pengujian Black Box Testing bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar, 

kesalahan pada antarmuka/interface, kesalahan pada struktur data, kesalahan 

performansi, kesalahan inisialisasi dan terminasi [33]. 

2.12. Unified Modeling Language (UML) 

Unjfied Modeling Language atau UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, 

memvisualisasikan, serta mengonstruksi bangunan dasar pada sistem perangkat 

lunak termasuk dengan pemodelan aturan-aturan bisnis dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung.  Unified Modeling Language (UML) merupakan 

salah satu bagian penting dalam merancangan pengembangan software yang 

berbasis Object Oriented, dan proses pengembangan perangkat lunak. UML 

mewakili kumpulan praktik teknik tebaik yang telah terbukti berhasil dalam 

pemodelan sistem yang besar dan kompleks [34].  

2.12.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem yang 

digunakan untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam sistem dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi pada sistem yang dibangun . Use Case Diagram 

menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor dengan sistem yang 



 

 

akan dibuat. Use Case Diagram menjadi gambaran yang penting untuk menjelaskan 

konteks dari sebuah sistem sehingga terlihat jelas batasan dari sistem [35]. 

Tabel 2.8. Simbol-simbol Use Case Diagram 

Simbol Deskripsi 

 Use Case merupakan cara spesifik 

mempergunakan sistem yang dilakukan 

oleh actor, yang dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja. 

 Actor merupakan pemakai sistem atau 

sistem yang akan berinteraksi dengan 

sebuah sistem yang akan mempersentasikan 

sebuah pesan. 

 Generalisasi adalah hubungan umum dan 

khusus antara dua buah use case dimana 

fungsi yang satu merupakan fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

 Asosiasi adalah use case yang memiliki 

interaksi dengan actor. Asosiasi merupakan 

symbol yang digunakan untuk 

menghubungkan link antar element. 

 Extend adalah relasi use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

meski tanpa use case tambahan itu. 

 Include adalah relasi use case tambahan 

dimana use case yang ditambahkan 

membutuhkan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya. 

 

2.12.2. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan UML yang menggambarkan interaksi objek yang 

disusun dalam urutan waktu atau kejadian di sekitar sistem. Sequence Diagram ini 

menunjukan sejumlah objek dan pesan yang dilewatkan antara objek-objek di 

dalam sebuah scenario. Sequence Diagram dapat digunakan dalam memodelkan 

<< extend >> 

<< include >> 



 

 

gambaran terkait sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case 

diagram, yang menggambarkan hubungan antar actor dan use case [35]. 

Tabel 2.9. Simbol-simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

 Simbol actor merupakan pemakaian sistem 

yang berinteraksi dengan sistem dan 

mendapatkan manfaat dari sistem 

 Simbol objek berpartisipasi secara 

berurutan dengan mengirimkan atau 

menerima pesan yang ditempatkan di 

bagian atas diagram 

 Simbol garis hidup objek untuk 

menandakan kehidupan objek selama 

urutan 

 

 

 

Simbol objek aktif berinteraksi untuk 

menandakan ketika suatu objek mengirim 

atau menerima pesan 

 
Simbol pesan merupakan objek mengirim 

satu pesan ke objek lainnya 

 
Simbol masukan untuk menyatakan bahwa 

suatu objek mengirimkan masukan ke objek 

lainnya dan arah panah mengarah pada 

objek yang dikirim 

 
Simbol keluaran merupakan objek yang 

menghasilkan suatu kembalian ke objek 

tertentu dan arah panah menagrah pada 

objek yang menerima kembalian 



 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian skripsi dilakukan dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022. 

Tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Elektro Universitas 

Lampung. 

3.2. Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Aktifitas Bulan Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Studi literatur         

2. Analisis rencana kebutuhan         

3. Proses desain         

4. Pembuatan aplikasi         

5. Implementasi          



 

 

6. Analisi Hasil Pengujian         

7. Pembuatan Laporan Akhir         

 

3.3. Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

No. Perangkat Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1. Laptop Acer Nitro AN515-52 

i5-8300H, CPU 

2.30GHz, RAM 8GB, 

HDD 1000GB, SSD 

NVme 256GB 

Perangkat pembuatan aplikasi 

dan laporan  

1 

2. Smartphone 

Android 

SAMSUNG Galaxy 

J7 Prime, Qualcomm 

SDM450 Exynos 

7870 Octa (14nm), 

Memori Internal 

32GB, RAM 3GB 

Perangkat pengujian aplikasi  1 

3. Android 

Studio 

Android versi 4.2.1, 

Bahasa Pemrograman 

Java, API 28: 

Android 9.0 (Pie), 

Penulisan dan pengeksekusian 

source code program 

1 

4. Font 

Aksara 

Lampung 

Unila  

Font Aksara versi 2 Menampilkan jenis huruf 

Aksara Lampung 

1 

 



 

 

3.4. Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian mencangkup langkah-langkah pelaksanaan penelitian dari awal 

hingga akhir. Pada penelitian ini menggunakan flowchart untuk menjelaskan proses 

pelaksanaan penelitian, sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1. Alur flowchart penelitian 



 

 

Berdasarkan gambar 3.1 Merupakan sebuah alur flowchart yang dilakukan pada 

penelitian menjelaskan tentang proses tahapan penelitian berupa informasi yang 

harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi tersebut, bagaimana alur 

informasi tersebut, dan proses yang terkait dengan informasi tersebut. Pada 

penelitian ini, tahap studi literatur merupakan tahap mencari referensi yang relevan 

berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait pengembangan aplikasi virtual 

keyboard Aksara Lampung berbasis Android guna mendukung kebutuhan 

penelitian. Berikutnya, merupakan tahap analisis rencana kebutuhan yaitu 

melakukan pengumpulan data rencana kebutuhan pengguna berisi informasi yang 

dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi virtual keyboard Aksara 

Lampung yang diterapkan pada smartphone berbasis Android. Tahapan selanjutnya 

ialah Proses Desain, merupakan tahapan untuk menjelaskan pemodelan sistem yang 

digunakan dalam menentukan skema aplikasi. Pada penelitian ini menggunakan use 

case diagram untuk mengidentifikasi proses dan menggunakan activity diagram 

sebagai pemodelan proses aplikasi serta membuat mock up aplikasi yang berisi 

tampilan layout virtual keyboard Aksara Lampung, apabila desain yang telah dibuat 

belum sesuai maka akan dilakukan desain ulang terkait layout sehingga 

mendapatkan desain yang sesuai dengan keinginan user. Kemudian tahapan 

selanjutnya jika tampilan desain layout yang diberikant telah sesuai yaitu tahap 

Pembuatan aplikasi, merupakan tahap pengembangan souce code aplikasi 

menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, 

tahap implementasi dilakukan sebagai persiapan akhir dari program sebelum 

didistribusikan, yaitu melakukan pengujian terhadap user dengan mengukur tingkat 

efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam melakukan pengetikan 



 

 

berdasarkan tiga aspek pengujian yaitu ketepatan pengetikan, kesulitan pengetikan, 

dan kecepatan pengetikan dengan perhitungan waktu yang dilakukan oleh user pada 

virtual keyboard Aksara Lampung berbasis Android. Setelah itu, akan dilakukan 

analisis hasil pengujian yang telah dilakukan tehadap pengguna sebagai bahan 

evaluasi terhadap virtual keyboard Aksara Lampung apakah dapat diterima dengan 

baik oleh pengguna atau tidak sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan 

penelitian pada penulisan laporan akhir.   

3.5. Metode Rapid Application Development 

Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengerjaan Skripsi ini 

yaitu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Metode Rapid 

Application Development atau RAD adalah model proses pengembangan perangkat 

lunak yang bersifat incremental (bertingkat) dengan menekankan siklus 

pengembangannya dalam waktu singkat. Dalam metode ini terdapat tahapan-

tahapan dalam pengerjaannya yaitu rencana kebutuhan (requirements planning), 

proses desain (user design), konstruksi (construction), dan implementasi (cutover).  

3.5.1. Perencanaan Kebutuhan 

Tahap ini melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan melakukan 

identifikasi terhadap kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan dan harapan 

untuk penelitian serta masalah saat ini dan potensi yang perlu ditangani. Tahapan 

ini memerlukan peran aktif dari kedua belah pihak tersebut, perencanaan kebutuhan 

yang akan dibuat sebagai upaya dari pengembangan sistem, yaitu : 



 

 

a. Mengidentifikasi tujuan pengembangan aplikasi virtual keyboard Aksara 

Lampung berbasis Android. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna pada pengembangan aplikasi virtual 

keyboard Aksara Lampung berbasis Android. 

c. Mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan informasi terkait 

pengembangan aplikasi virtual keyboard Aksara Lampung berbasis 

Android. 

3.5.2. Proses Desain 

Tahap ini melakukan proses desain untuk merancang sebuah sistem dan melakukan 

perbaikan-perbaikan apabila masih ada ketidaksesuaian desain berdasarkan 

pemodelan aplikasi dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasi dengan data-

data lain yang digunakan. Proses desain meliputi serangkaian langkah untuk 

menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang akan dikembangkan. Aspek 

yang dihasilkan dalam tahap ini meliputi desain arsitektur dan desain layout. 

• Rancangan desain layout awal 

Adapun perancangan desain layout awal yang dibuat memiliki dua tampilan, yaitu 

tampilan layout virtual keyboard Aksara Lampung dan tampilan layout virtual 

keyboard Aksara Lampung dengan menggunakan tombol SHIFT. Berikut 

merupakan gambar tampilan layout yang tercantum pada gambar 3.2 dan gambar 

3.3 :  



 

 

 

Gambar 3.2. Mock Up Layout virtual keyboard Aksara Lampung 

Berdasarkan gambar 3.2 menunjukkan desain layout virtual keyboard Aksara 

Lampung yang dirancang dengan mengikuti standar virtual keyboard yang terdapat 

pada smartphone yang berbasis Android pada umumnya. Penggunaan virtual 

keyboard QWERTY bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan 

pengetikan karena telah terbiasa menggunakan virtual keyboard/keyboard mobile 

berjenis QWERTY. Tata letak keyboard Aksara Lampung pada huruf induk aksara 

yang memiliki tiga suku kata diletakkan pada bagian sisi kiri keyboard . Sedangkan, 

pada anak huruf aksara diletakkan pada sisi bagian bawah keyboard. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengenali dan mencari huruf aksara 

sebagai upaya melakukan pengetikan secara efektif.  



 

 

 

Gambar 3.3 Layout virtual keyboard Aksara Lampung dengan tombol SHIFT 

Desain layout yang ditampilkan pada gambar 3.3 menunjukkan layout virtual 

keyboard Aksara Lampung yang sedikit berbeda apabila menggunakan tombol 

SHIFT pada keyboard. Penggunaan dari tombol SHIFT ini digunakan untuk 

mengakses huruf anak aksara lainnya yang tidak ditampilkan pada layout virtual 

keyboard sebelumnya.  

3.5.3. Konstruksi 

Tahap ini dilakukan setelah tahap proses desain dari sistem yang dibuat sudah 

memenuhi kebutuhan pengguna, yang merupakan tahap pengembangan sistem 

dengan melakukan pengembangan source code aplikasi dan melakukan pengujian 

aplikasi. Dalam tahap pengembangan aplikasi virtual keyboard Aksara Lampung 

berbasis Android dibuat dengan menggunakan Android Studio pada bahasa 

pemrograman Java. Selanjutnya, melakukan coding pada sistem hingga aplikasi 

berhasil dibuat sehingga aplikasi dapat diimplementasikan.  



 

 

3.5.4. Implementasi  

Pada tahap ini merupakan tahap implementasi atau persiapan akhir sebelum aplikasi 

berhasil didistribusikan. Tahap ini termasuk konversi data, pengujian, dan 

penggantian ke sistem baru, serta pelatihan kepada user. Pengujian dan pelatihan 

terhadap user dilakukan dengan menggunakan metode usability testing berdasarkan 

3 aspek pengukuran dari usability yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Berikut 

merupakan aspek-aspek yang akan diujikan terhadap user mengikuti kaidah dari 

usability testing sebagai berikut :  

1. Efektivitas 

Pengujian aspek efektivitas merupakan pengujian terhadap tingkat ketepatan dan 

akurasi pengetikan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan 6 task yang dilakukan 

oleh user bertujuan untuk mendapat penilaian terkait peletakkan aksara pada virtual 

keyboard Aksara Lampung, apakah mudah diingat atau tidak, sehingga dapat 

memudahkan user dalam melakukan pengetikan.  

2. Efisiensi 

Pengujian aspek efisiensi merupakan pengujian terhadap tingkat kecepatan 

pengetikan dengan menggunakan perhitungan waktu dengan satuan detik dalam 

mengerjakan 6 task yang dilakukan oleh user bertujuan untuk mengetahui seberapa 

baik dan efisien penggunaan tata letak/layout yang terdapat pada virtual keyboard 

Aksara Lampung yang telah dibuat.  

3. Kepuasan Pengguna 



 

 

Pengujian aspek kepuasan pengguna merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mendapatkan penilaian dari pengguna berdasarkan perasaan dan pengalamannya 

dalam menggunakan virtual keyboard Aksara Lampung. Pengujian aspek kepuasan 

pengguna akan menggunakan metode system usability scale (SUS) yang merupakan 

salah satu alat pengujian usability berupa kuesioner yang digunakan untuk 

mengukur usability sistem komputer berdasarkan sudut pandang subyektif 

pengguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan pada penelitian ini mempunyai 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Model proses rekayasa perangkat lunak pada penggunaan metode Rapid 

Application Development (RAD) didapatkan suatu desain layout yang dapat 

diterima oleh pengguna yaitu pada perancangan tata letak virtual keyboard 

Aksara Lampung. 

2. Pengujian antarmuka berdasarkan tipe android berbeda menunjukan bahwa 

virtual keyboard Aksara Lampung berhasil menampilkan font Aksara 

Lampung pada tipe android versi 7.0 (Nougat) ke atas. Hal ini membuktikan 

bahwa, virtual keyboard Aksara Lampung tidak kompatibel apabila digunakan 

pada tipe android versi 6.0 (Marshmallow) dan dibawahnya.  

3. Pengujian usability terhadap aspek efektivitas pengetikan virtual keyboard 

Aksara Lampung mendapatkan nilai rata-rata keseluruhan responden pada 

pengujian aspek efektivitas pengetikan terhadap tingkat keberhasilan 

responden dalam mengerjakan task yaitu sebesar 75% dan tingkat kegagalan 

responden dalam mengerjakan task yaitu sebesar 25%. 



 

 

4. Pengujian usability terhadap aspek efisiensi pengetikan virtual keyboard 

Aksara Lampung menggunakan perhitungan waktu mendapatkan hasil WPM 

tertinggi yaitu mencapai skor 48,4 WPM, sedangkan hasil WPM ter-rendah 

yaitu mencapai skor 26,7 WPM. Hasil rata-rata dari keseluruhan perhitungan 

skor WPM yaitu sebesar 34 WPM. Hasil ini di bawah rata-rata kecepatan 

seseorang dalam melakukan pengetikan menggunakan keyboard pada 

perangkat mobile yaitu sebesar 38 WPM.  

5. Pengujian usability terhadap aspek kepuasan pengguna pada virtual keyboard 

Aksara Lampung dengan menggunakan metode system usability scale (SUS) 

mendapatkan hasil skor SUS sebesar 76. Hasil ini termasuk ke dalam kategori 

Acceptable/Good karena memperoleh hasil skor SUS di atas 70. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dalam pengembangan 

aplikasi selanjutnya yaitu sebagai berikut : 

1. Menggunakan font resmi Aksara Lampung yang apabila telah terdaftar di  

Unicode sebagai huruf/simbol yang dapat digunakan pada sistem komputer, 

sehingga penggunaan font Aksara Lampung dapat digunakan secara virtual di 

berbagai macam platform pengetikan.  

2. Melakukan analisa pendekatan ergonomis atau Human Factor Engineering 

terkait penyesuaian pada perancangan layout yang akan digunakan pada virtual 

keyboard Aksara Lampung sehingga menghasilkan tata letak virtual keyboard 

yang optimal, efisien, dan mampu memberikan kenyaman bagi user dalam 

menggunakannya.  



 

 

3. Mengunggah aplikasi virtual keyboard Aksara Lampung ke dalam Playstore 

agar dapat digunakan secara luas oleh pengguna.  

4. Mengembangkan virtual keyboard Aksara Lampung menjadi multi-platform, 

sehingga aplikasi dapat digunakan diberbagai macam sistem operasi mobile 

lainnya seperti iOS, dan Windows Phone. 
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