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Kebergunaan (Usability)

Interaksi Manusia dan Komputer

Materi 6



Kesalahan Klasik(1)

 perancangan yang didasarkan pada 

common-sense, 

 anggapan bahwa perilaku seseorang telah 

mewakili suatu kelompok dimana dia berada, 

 keinginan atasan yang harus dilakukan, 

 kebiasaan dan/atau tradisi lama, 

 anggapan implisit yang tidak sesuai/tidak 

didukung 
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Kesalahan Klasik(2)

 keputusan perancangan awal yang tidak 

didukung, 

 penundaan evaluasi “sampai waktu luang,” 

 evaluasi formal yang menggunakan 

kelompok subyek yang tidak sesuai, dan

 eksperimen yang tidak dapat dianalisis 
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Pertanyaan:

 Apakah Anda akan merancang sistem 

yang sangat efisien yang 

memungkinkan pengguna untuk bekerja 

dengan produktifitas tinggi?, atau

 Apakah Anda akan merancang sistem 

yang menantang dan yang mampu 

memotivasi pengguna?
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Kebergunaan vs 

Pengalaman Pengguna

 Tujuan utama kebergunaan 

(usability)adalah untuk memenuhi 

kriteria khusus dari kebergunaan 

(misalnya efisiensi). 

 Tujuan utama pengalaman pengguna 

(user experience) lebih ke arah ke 

peningkatan kualitas pengalaman 

pengguna (misalnya tampilan yang 

secara estetika menyenangkan) 
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Kepuasan Berinteraksi

 Shneiderman (1998) menyebutkan sejumlah faktor

yang mempengaruhi kepuasan pengguna dalam

berinteraksi dengan sistem:

 Konsistensi

 Fasilitas kunci cepat (shortcut)

 Umpan balik yang informatif

 Rancangan dialog yang mengarah ke closure

 Pencegahan dan penanganan kesalahan

 Pembalikan tindakan

 Dukungan pada locus of control

 Pengurangan beban memori jangka pendek
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Kebergunaan (1)

 Definisi:

 derajad kemampuan sebuah perangkat 

lunak untuk membantu penggunanya 

menyelesaikan sebuah tugas. 
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Kebergunaan (2)

 Dix et al. (2004): sistem yang dapat 

membantu pengguna untuk menyelesaikan 

permasalahan mereka adalah sistem yang:

 berguna (useful): sistem yang berfungsi seperti 

yang diinginkan oleh penggunanya

 dapat digunakan (usable): sistem yang mudah 

dioperasikan 

 digunakan (used): sistem yang memotivasi 

penggunanya untuk menggunakannya, menarik, 

menyenangkan, dan lain-lain 
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Kebergunaan (3)

 Nielsen (2003): 

 Kebergunaan adalah atribut kualitas yang 

menunjukkan seberapa mudah suatu antarmuka 

digunakan

 Juga sering diartikan sebagai metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemudahan 

penggunaan suatu antarmuka selama proses 

perancangan

 Terdiri atas 5 komponen kualitas
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Kebergunaan (4)

 Lima komponen kualitas: 

 Kemudahan untuk dipelajari (learnability)

 Efisiensi

 Mudah diingat (memorability)

 Kesalahan dan keamanan

 Kepuasan
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Atribut Kualitas (1)

 Kemudahan untuk dipelajari (learnability):

 kualitas sistem yang menunjukkan apakah sistem 

mudah untuk dipelajari dan digunakan

 pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk 

mempelajari cara sistem bekerj. 

 Pengguna ingin dengan cepat menggunakan sistem 

tersebut dan merasa berkompeten untuk melakukan 

pekerjaan tanpa banyak kesulitan  
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Atribut Kualitas  (2)

 Efisiensi
 cara yang dapat dilakukan sistem untuk 

mendukung pengguna dalam melakukan 

pekerjaannya:

 lebih sedikit langkah yang diperlukan dan lebih 

sederhana langkah2 tersebut untuk mendapatkan hasil 

yang sama, contoh:

 tombol tunggal pada mesin penjawab otomatis

 one-click shopping: Amazon.com
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Atribut Kualitas  (3)

 Mudah diingat (memorability)
 kemampuan sistem untuk mudah diingat, baik dari 

sisi fitur yang ada maupun cara pengoperasiannya

 sistem memberi semacam hint untuk pengguna 

yang sudah pernah menggunakan suatu sistem, 

tetapi yang karena suatu alasan menjadi jarang 

menggunakannya 
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Atribut Kualitas  (4)

 Kesalahan dan keamanan
 perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi 

dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya, 

misalnya konfirmasi penghapusan berkas

 sistem yang mempunyai menu pertolongan yang 

dapat digunakan oleh pengguna bertanya ketika 

mereka mangalamai kesulitan ketika 

mengoperasikan sistem tersebut

14



Atribut Kualitas  (5)

 Kepuasan:

 menunjuk kepada suatu keadaan dimana 

pengguna merasa puas setelah 

menggunakan sistem tersebut karena 

kemudahan yang dimiliki oleh sistem

 semakin pengguna menyukai suatu sistem, 

secara implisit mereka merasa puas 

dengan sistem yang dimaksud 

15



Palmer (2002)(1)

 Palmer mengamati atribut kualitas lain 

dari kebergunaan: 

 waktu download

 navigabilitas

 interaktifitas

 responsifitas

 kualitas konten
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Palmer (2002)(2)

 Waktu download: dipengaruhi oleh 

beberapa faktor

 bandwidth yang digunakan 

 kepadatan pengguna yang mengakses 

server yang sama

 ukuran informasi yang diminta, khususnya 

citra, yang biasanya berukuran besar
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Palmer (2002)(3)

 Navigabilitas:
 kemampuan yang dimiliki oleh sistem yang 

memungkinkan pengguna menemukan informasi 

yang mereka inginkan secara cepat

 mekanisme untuk menghindarkan pengguna dari 

keadaan “tersesat” di dunia maya:

 Dimana saya sekarang?

 Dari mana saya tadi?

 Saya harus kemana?
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Palmer (2002)(4)

 Interaktifitas:

 kemampuan sistem yang mendukung 

kemudahan komunikasi dua arah antara 

pengguna dan komputer

 kualitas yang menunjukkan seberapa 

tingginya sifat interaktif dimiliki oleh suatu 

antarmuka
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Palmer (2002)(5)

 Responsifitas

 kualitas sistem yang menunjukkan 

seberapa cepat sistem memberikan 

tanggapan ketika pengguna memberikan 

masukan yang berupa apapun, misalnya 

klik pada tombol mouse
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Palmer (2002)(6)

 Kualitas konten:

 komplit tidaknya informasi yang disajikan

 mutakhir tidaknya informasi yang disajikan

 dapat dipercaya atau tidaknya informasi 

yang disajikan, berkaitan erat dengan:

 sumber informasi

 persepsi pengguna 
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