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Perancangan Berpusat

(pada) Pengguna (PBpP)/

User Centered Design (UCD)

Interaksi Manusia dan Komputer

Materi 5



UCD 

 User-centered design is the process in 

which the needs, wants, and limitations 

of the end user are given priority during 

the phases of design. 
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“Darn these hooves! I hit the wrong switch again!  

Who designs these instrument panels, raccoons?”



Mengapa Melibatkan Pengguna?

 Pengguna berbeda dengan

pengembang

 Pengguna berbeda dengan manajernya

(user grouping)

 Kebutuhan pengguna yang selalu

berubah

 Pengguna merupakan seorang ahli

untuk dirinya sendiri

5



Keuntungan Lain:

 Membuat pengguna aware terhadap suatu 
harapan

 Meyakinkan bahwa teknologi tidak salah 
diinterpretasikan

 Pengguna yang kecewa dengan teknologi 
makin sedikit

 Membantu pengguna memahami mengapa 
teknologi tertentu digunakan

 Perasaan memiliki
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PBpB

 Aspek-aspek PBpB:
 Berfokus sesegera mungkin ke pengguna dan tugas: 

secara langsung mempelajari tentang karakteristik kognitif, 

perilaku, antromorpik, dan atitudinal

 Pengukuran empiris: reaksi dan kinerja pengguna pada 

skenario, manual, simulasi dan prototipe perlu diamati, 

direkam, dan dianalisis

 Perancangan yang iteratif: menemukan persoalan pada 

saat uji penguna, memperbaikinya, dan meneruskan 

proses uji
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Prinsip Dasar PBpB(1)

 Tugas dan gol pengguna merupakan 

pendorong utama
 sebagai kebalikan teknologi

 Perilaku dan konteks penggunaan dipelajari secara 

seksana dan sistemnya dikembangkan untuk 

mendukungnya

 memahami prioritas, preference, dan keinginan (intention)

 Karakteristik pengguna diamati dan sistem dirancang 

agar:

 sesuai dengan kemampuan pengguna
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Prinsip Dasar PBpB(2)

 Pengguna dimintai konsultasinya selama proses 

pengembangan dimulai dari tahap yang paling ke 

tahap yang paling akhir dan masukan mereka secara 

sungguh2 diperhatikan

 pengguna harus dihargai

 Semua keputusan perancangan diambil berdasar 

konteks pengguna, tugas dan lingkungan mereka, 

 tidak berarti pengguna harus dilibatkan secara langsung 

dalam proses pengambilan keputusan perancangan
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…tetapi saya lebih baik dari 

pengguna

 “It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is 

healthy to be reminded that the strongest might weaken 

and the wisest might err.”

 Mohandas K. Gandhi

 “True wisdom comes to each of us when we realize how 

little we understand about life, ourselves, and the world 

around us.”

 Socrates

 “The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of 

our own ignorance.”

 Benjamin Franklin
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Pengguna, Siapa Mereka?

 Tidak selalu jelas seperti yang kamu pikirkan

 mereka yang berinteraksi langsung dengan suatu produk

 mereka yang mengelola pengguna langsung

 mereka yang menerima keluaran dari suatu produk 

 mereka yang membuat keputusan untuk membeli

 mereka yang menggunakan produk dari kompetitor

 Kategori pengguna (Eason, 1987):  

 primer: sering berhubungan dengan produk

 sekunder: kadang-kadang atau lewat orang lain

 tersier: dipengaruhi oleh suatu pengenalan
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Stakeholder & Persona

 Stakeholder adalah anggota kunci dari suatu 
organisasi yang melakukan kerja perancangan
 manager, insinyur, sales, marketing, customer 

support, usability

 rekan bisnis dari organisasi lain

 Tipe informasi yang perlu diambil dari 
stakeholder: visi, anggaran dan jadwal, 
batasan teknis, apa yang ingin dicapai, 
persepsi mereka terhadap pengguna

 Konsultan ahli
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ABT

 Sebagian stakeholder antara lain adalah ABT (ahli 

bidang tertentu)

 pengguna ahli

 mempunyai pengetahuan yang mencukupi (tetapi bukan 

perancang)

 mempunyai spesialisasi pada domain tertentu (misalnya 

mempunyai aturan keselamatan atau best practices)

 harus dilibarkan selama proses perancangan
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Siapakah stakeholdernya?

Check-out operators

PelangganManager dan pemilik

• Suplier

• Pemilik 

toko lokal
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Kemampuan Pengguna

Manusia berbeda dalam berbagai hal:

— ukuran tangan mempengaruhi ukuran dan posisi tombol 
masukan

— kemampuan motorik berpengaruh pada kecocokan peranti 
masukan dan keluaran tertentu

— tinggi badan height if designing a physical kiosk 

— cacat fisik (penglihatan, pendengaran, kelincahan)
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Kebutuhan, apa itu?

• Pengguna jarang mengetahui apa yang mungkin

• Pengguna tidak dapat mengatakan apa yang mereka ‘butuhkan’ untuk 
menolong mereka mencapai gol-nya

• Tetapi, lihatlah pada tugas mereka:

– konteksnya

– informasi yang mereka butuhkan

– teman berkolaborasi untuk menyelesaikan tugasnya

– mengapa tugas diselesaikan dengan cara tertentu?

• Tugas-tugas yang dibayangkan:

– dapat berasal dari perilaku yang ada

– dapat dijelaskan sebagai skenario di masa mendatang
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Alternatif Datang Dari 

Mana?

 Manusia cenderung bertahan pada apa yang mereka 

yakini bekerja baik

 Tetepi mempertimbangkan alternatif diperlukan untuk 

„melompat keluar dari kotak‟

 Perancang mempunyai pengetahuan yang cukup 

untuk mempertimbangkan alternatif

 Bagaimana alternatif dibangkitkan?

— „Flair and creativity‟: riset dan sintesis

— Mencari inspirasi: melihat produk yang mirip atau 

produk yang berbeda sama sekali

17



Bagaimana Memilih 

Alternatif?

 Evaluasi dengan pengguna atau peer, misalnya lewat 

prototipe

 Kelayakan teknis: beberapa tidak dimungkinkan

 Quality thresholds: Tujuan kebergunaan mengarah 

ke kriteria kebergunaan yang ditentukan sebelumnya 

dan dicek secara reguler:

— keamanan: seberapa aman

— utility: fungsi-fungsi yang tidak perlu

— efektifitas: informasi, dukungan

— efisiensi: ukuran kinerja
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Sejumlah Alternatif
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Ringkasan

Empat aktifitas dasar dalam proses perancangan
1. Identifikasi need dan menetapkan kebutuhan (requirement)

2. Merancang solusi yang potensial (perancangan (ulang))

3. Pilihlah di antara beberapa alternatif (perlu evaluasi)

4. Membangun artifak

Prinsip Dasar
1. Fokus sejak awal ke pengguna dan tugas yang terkait

2. Pengukuran empiris menggunakan kriteria ukuran kebergunaan 

yang dapat dapat dikuantifikasi

3. Perancangan iteratif
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