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Perancangan Antarmuka (1)

Pengguna (yang) Sempurna

http://www.syntagm.co.uk/design/elecamonglebat.htm
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Perancangan Interaksi 

 Definisi: 

Proses yang sistematis dan iteratif untuk 
merancang antarmuka pengguna (user 
interface) yang interaktif

 Berusaha untuk menjembatani “dunia” 
yang berbeda

 Tidak terbatas untuk sistem 
berteknologi tinggi, tetapi juga untuk 
sistem yang sederhana
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Mitos

 PAP adalah membuat aplikasi yang bagus

 PAP dapat dikerjakan diakhir pembuatan program 
aplikasi

 AP tanpa animasi terlihat statis dan menjemukan

 Pemrogram tahu bagaimana membuat rancangan AP 
yang bagus

 Perancang AP selalu tahu tugas-tugas pengguna

 Kebergunaan (usability) membatasi inovasi
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Lagi-lagi Mitos

 Kebergunaan adalah tentang lamanya 

download

 Kebergunaan adalah tentang pengguna 

komputer mula

 Kebergunaan terlalu mahal

 Kebergunaan adalah suatu kemewahan

 Kebergunaan adalah common sense
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Manfaat

 Membantu untuk mengembangkan antarmuka yang 

ramah (user-friendly)

 Membuat hidup pengguna lebih nyaman

 Meningkatkan pengalaman pengguna

 Meningkatkan kepuasan pengguna (user satisfaction)

 Mengurangi resiko mengerjakan ulang

 Meningkatkan penjualan dan pendapatan

 Memperbaiki return of investment
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Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Rancangan

 Tugas:

 belanja lewat eBay, mencetak laporan tahunan

 Teknologi:

 peranti bergerak, komputer meja, sistem operasi

 Pengguna:

 ahli, pemula, intermitent, dokter, insinyur, artis

 Lingkungan sekitar:

 cahaya, noise, cuaca, luar ruangan, dalam ruangan

 Adat dan Budaya:

 warna, simbol, bahasa

 Isu2 organisasi dan sosial:

 Keamanan, policy, manajemen
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Tahapan

 Perencanaan

 Analisis

 Perancangan

 Testing dan Refining
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Tahap 1

PERENCANAAN
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Pengantar

 Perencanaan merupakan satu tahapan awal 

yang sangat penting

 Menolong Anda untuk:

 Fokus kepada tujuan

 Merencanakan aktifitas kebergunaan

 Memungkinkan Anda untuk:

 Mengintegrasikan aktifitas kebergunaan dengan 

proses pengembangan

 Menciptakan gambaran tentang bagaimana 

sistem akan bekerja
10

Riset Awal(1)

 Mempelajari pengguna

 Menentukan audiens-nya

 Situs web yang dapat digunakan oleh 

siapa saja.

 Tetapi “siapa saja” bukan merupakan definisi 

terbaik untuk audiens yang dimaksud

 Berpikirlah secara khusus tentang 

orang-orang yang akan menggunakan 

sistem/aplikasi/situs web Anda
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Riset Awal(2)

 Tentukan audiens berdasar role yang 

berhubungan dengan aplikasi yang 

akan dibuat 

 Kelompokkan orang-orang berdasar 

fungsinya, misalnya pembeli, penyuplai, 

periset, staf dalam, admin, dan lain-lain
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Perencanaan (1)

 Memahami sasaran, kebutuhan, dan waktu

 Identifikasi resources dan budget

 Pada tahap ini perlu dilakukan persetujuan 

untuk:

 Skop: seberapa besar proyeknya

 Audiens sasaran: siapa yang akan menggunakan 

sistem, lakukan identifikasi kelompok pengguna 

yang berbeda

 Tujuan: persyaratan apa yang perlu dicapai
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Perencanaan (2)

 Rencanakan aktifitas kebergunaan

 Organisasikan resources untuk aktifitas 

kebergunaan:

 Partisipan, ruangan, laboratorium uji kebergunaan

 Dokumentasikan rencana kerja dan secara 

jelas tentukan: goal, objective, audiens, 

spesifikasi
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Rekruitmen

 Manajer proyek

 Analis bisnis proses

 Spesialis kebergunaan

 Penulis isi

 Arsitek informasi

 Perancang grafis

 Pengembang/pemrogram

 Penguji

 Spesialis khusus yang relevan untuk proyek
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Memulai Proyek

 Lakukan pertemuan 

 Dapatkan umpan balik dari anggota team 

tentang: skop, visi, goal, pengguna, isi

 Pertemuan (yang dilakukan beberapa kali) 

membantu team untuk memahami visi 

mereka

 Jika dalam kesulitan/keraguan, tinjau kembali 

goal semula serta lihat kembali dokumen 

spesifikasi
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Tahap 2

ANALISIS
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Sebelum Merancang 

Sistem Baru

 Yang perlu dilakukan

 Riset awal

 Evaluasi sistem yang ada

 Menentukan sasaran kebergunaan yang 

dapat diukur

 Memahami lingkungan tempat pengguna 

bekerja, tugas-tugasnya, dan aliran kerja
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Existing System (1)

 Sistem baru?
 Langsung ke analisis pengguna dan pengumpulan kebutuhan

 Existing System
 Evaluasi sistem yang sudah ada

 Identifikasi bagian yang sudah berjalan dengan baik dan bagian yang perlu 
ditingkatkan

 Apakah sistem yang ada memenuhi kebutuhan dan misi organisasi?
 Tinjau komunikasi lewat email dan telepon

 Evaluasi log pendukung dan search log

 Lakukan survey

 Lakukan test kebergunaan

 Apakah situsnya memenuhi kebutuhan pengguna?
 Lakukan review dengan ahlinya

19

Existing System (2)

 Apakah antarmuka pengguna sesuai dengan standard dan 
guideline?
 Cek dengan standard yang ada, baik dari industri maupun hasil riset

 Lakukan inspeksi

 Perbandingan dengan kompetitor
 Lakukan analisis kompetitif

 Bandingkan fitur-fiturnya

 Bandingkan rancangan antarmuka pengguna-nya

 Bandingkan rancangan interaksinya
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Analisis Pengguna

 Mempelajari tentang pengguna

 Bagaimana dilaksanakan:

 Kunjungan ke tempat kerja

 Wawancara

 Survei

 Focus group

 Pemilahan kartu
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Persona (1)

 Definisi:

Deskripsi tentang seseorang yag bersifat 
fiktif dari calon pengguna sistem yang akan 
dikembangkan

 Dikembangkan dari wawancara dengan 
pengguna

 Didokumentasikan ke dalam dokumen 
yang mirip CV

 Dapat dikerjakan dengan cepat
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Persona (2)

 Manfaat:
 Mempermudah pengambulan keputusan pada proses 

perancangan

 Perilaku dan goal dari persona dipahami secara penuh

 Menghindari adanya asumsi yang sering tidak tepat

 Meyakinkan bahwa kebutuhan berbagai pengguna dapat 
disajikan

 Rancangan dapat dievaluasi berdasar persona

 Ketidak setujuan rancangan dapat diselesaikan dengan 
mengacu pada persona

23

Persona (3)

 Keterbatasan:
 Persona harus ber-relasi dengan perancangan

 Mereka tidak dapat digunakan kembali untuk 
pekerjaan yang berbeda

 Hal-hal khusus perlu diperhatikan

 Perilaku dan goal harus bersifat khusus terhadap 
domain

 Persona yang berbeda harus dibuat untuk setiap 
produk
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Persona (4)

Nikita adalah seorang dokter yang berumur 40 tahun 
dan bekerja di RS Mudah Sembuh. Dia adalah 
seorang ahli jantung dan mempunyai pengalaman 
lebih dari 12 tahun untuk melakukan berbagai riset. 
Dia sering menggunakan mesin tomograph dan 
ultrasound. Nikita membuat keputusan secara 
rasional. Dia ingin sebuah perangkat lunak yang 
dapat memberikan hasil secara cepat dan berformat 
grafis yang dapat diperbesar secara maksimum. 
Nikita mempunyai sikap yang positif terhadap 
teknologi karena pengalamannya. Dia merasa yakin 
dalam hal penggunaan komputer meskipun bukan 
seorang ahli.
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Analisis Tugas (1)

 Analisis tugas adalah pekerjaan untuk 

menganalisis bagaimana suatu tugas dapat 

dilaksanakan dengan baik

 Termasuk penjelasan tentang
 Urutan aktifitas

 Berapa lama

 Frekuensi

 Alokasi

 Kompleksitas

 Kondisi lingkungan
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Analisis Tugas (2)

 Verifikasi atau selidiki lebih lanjut asumsi tentang 

(calon) pengguna

 Mungkin Anda perlu melakukan

 Kunjungan langsung ke pengguna

 Belajar tentang tugas-tugas mereka dan lingkungan tempat 

mereka bekerja

 Bekerja dengan pengguna untuk membuat skenario yang 

realistis

 Belajar tentang apa yang mereka suka dan tidak suka

 Memberi kesempatan pengguna untuk membantu Anda 

membangun aplikasi untuk mereka
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Analisis Tugas (3)

 Yang dipelajari dari analisis tugas:
 User’s goal

 Bagaimana pengguna mendapatkan goal

 Karakteristik personal, sosial, dan budaya yang 
mempengaruhi pengguna mengerjakan suatu tugas

 Bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi mereka

 Bagaimana pengalaman sebelumnya mempengaruhi cara 
mereka berpikir

 Bagaimana mereka menggunakan aliran kerja (workflow) 
untuk menyelesaikan tugas
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Analisis Tugas (4)

 Pertanyaan kepada pengguna:
 Secara keseluruhan, tugas apa yang harus kamu 

selesaikan?

 Proses apa yang kamu ikuti untuk menyelesaikan tugas 
tersebut?

 Faktor-faktor apa saja yang kamu sukai dan tidak kamu 
sukai selama kamu menyelesaikan tugas yang diberikan?

 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan:
 Apakah pengguna menyelesaikan tugas secara efisien?

 Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan tugas?

 Apakah ada cara lain yang lebih efisien?
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Analisis Tugas (5)

 Manfaat analisis tugas:
 Untuk menentukan

 Tugas dimana sistem harus mendukungnya

 Skop sistem

 Mengembangkan suatu

 Metode interaksi yang streamline

 Antarmuka pengguna yang terstruktur secara logis

 Menciptakan sistem yang menunjukkan

 Users goal

 Tugas

 Aliran kerja
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Analisis Tugas (6)

 Ringkasan:
 Identifikasi tugas yang akan dianalisis

 Pecahlah menjadi 4-8 sub-tugas

 Gambarlah sub-tugas ke dalam diagram berlapis

 Tentukan tingkatan detail yang diinginkan untuk membagi 
tugas menjadi sub-tugas

 Validasi analisis tersebut dengan anggota team
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Analisis Tugas (7)

 Analisis tugas untuk membuat teh

32
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Skenario (1)

 Apa itu skenario?

 Deskripsi naratif yang menjelaskan 

bagaimana pengguna menggunakan suatu 

sistem

 Dapat berisi penjelasan tekstual, cerita 

bergambar, animasi, bahkan video

 Menyajikan sudut pandang pengguna
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Skenario (2)

 Cara menulis skenario:
 Tentukan kelompok pengguna dan analisis konteks 

penggunaannya

 Ubahlah user goal menjadi aktifitas

 Tentukan tugas pengguna dan tugas sistem

 Tulislah urutan tugas dalam daftar

 Tulis kembali daftar tugas ke dalam bahasa naratif yang 
sederhana

 Dalam kalimat yang digunakan, hilangkan semua kaitan 
dengan teknologi

 Review skenario tersebut untuk mencocokkannya dengan 
situasi penggunaan yang riil
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Skenario (3)

 Manfaat:
 Memberikan highlight pada aplikasi sesuai dengan 

konteksnya

 Peranti komunikasi yang ampuh

 Berguna untuk pengetesan prototipe awal

 Menolong pengguna memehami suatu rancangan

 Memberikan contextual basis untuk pengetesan

 Mentest integritas kebutuhan dan proses

 Memberikan suatu ide tentang kebutuhan saat ini 
dan saat mendatang
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Skenario (4)

Pada hari Kamis pagi, Nikita terbang ke Los Angeles. Dia tidak 
mempunyai cukup uang untuk membayar taksi dan dia 
terlambat untuk suatu pertemuan.

Dia pergi ke mesin ATM dan memberikan identifikasinya

Dia ingin mengambil uang sebesar $200 dari rekening 
tabungannya. Dia ingin uangnya dalam pecahan $50 sehingga 
dia dapat memberikan uang tersebut ke sopir taksi tanpa harus 
memikirkan uang kembaliannya.

Dia tidak menginginkan slip taksi, karena dia tidak peduli dengan 
transaksi yang dia lakukan.
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Ukuran Kebergunaan (1)

 Effectiveness

 Efficiency

 Safety

 Utility

 Learnability

 Memorability

 Satisfaction

 Stress factor

 Ease of perception

 Ease of comprehension

 Level of distraction

 Task performance time: completion time, response time
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Ukuran Kebergunaan (2)

 Contoh ukuran kebergunaan:
 95% pelanggan mampu menemukan dan 

memesan suatu produk

 95% dokter mampu menemukan, membaca, dan 
memahami informasi terkini tentang penanganan 
kanker paru-paru

 95% pelancong mampu melakukan pemesanan 
tiket secara online

 Semua pegawai yang mengikuti training mampu 
melayani rata-rata 30 panggilan telpon per jam
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Tahap 3

PERANCANGAN

39

Kebutuhan dan Spesifikasi 
(1)

 Kebutuhan adalah daftar apa yang 
harus dipunyai dan apa yang dapat 
dilakukan oleh pengguna

 Contoh:

 Fitur umum: Cari, Hubungi Kami, dll

 Fitur khusus: aplikasi untuk beasiswa, 
pembelian barang, dll

 Isi khusus: link ke situs sejenis, berita, 
posting peristiwa
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Kebutuhan dan Spesifikasi 
(2)

 User-centered Approach

 Kebutuhan pengguna harus menjadi 
penggerak utama dari rancangan yang 
akan dibuat

 Libatkan pengguna secara berarti

 Jika perlu, lakukan workshop dengan 
pengguna

 Lakukan sesi perancangan bersama
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Kebutuhan dan Spesifikasi 
(3)

 Langkah yang perlu dilakukan:

 Tinjau kembali skenario yang 
dikembangkan dalam tahap analisis
 Skenario ini harus berisi urutan tugas yang 

akan dilakukan oleh pengguna

 Untuk setiap skenario, pertimbangkan 
 Fitur, funsionalitas, dan isi yang harus 

dimasukkan

 Tulislah kebutuhan dalam bentuk point 
form
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Diagram Aliran-kerja (1)

 Diagram aliran-kerja adalah gambaran urutan 

tugas dan merupakan representasi logis dari 

kerja yang dilakukan pengguna

 Dapat membantu memvisualisasikan aspek-

aspek umum, dan dimana terjadi perulangan

 Peranti komunikasi yang efektif

 Menyediakan kerangka kerja untuk 

menentukan kebutuhan
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Flowchart
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Start

Continue?
Document

Input

Display

Manual

Operation

End

Y

N
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Diagram Aliran-kerja (2)
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Arsitektur Informasi (1)

 AI adalah seni dan ilmu penyampain model 

atau konsep suatu informasi

 Digunakan untuk

 Pengembangan situs web

 Interaksi pengguna

 Pengembangan basisdata

 Pemrograman

 Penulisan makalah

 Aktifitas lain yang memerlukan cara untuk 

mengekspresikan sistem yang kompleks
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Arsitektur Informasi (2)

 Menyediakan akses yang mudah ke tugas-

tugas yang paling penting dan paling sering 

dilakukan

 Salah satu contohnya adalah struktur 

organisasi
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Navigasi

 Navigasi harus
 Secara jelas mengkomunikasikan, misalnya, 

tujuan situs web

 Memungkinkan pengguna untuk menggunakan 
aplikasi secara mudah

 Menggunakan label yang meaningful

 Mampu memberi petunjuk dimana saat itu 
pengguna berada 

 Label navigasi dan strukturnya harus 
diturunkan dari AI

 Buatlah sitemap yang didasarkan pada AI
48
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Membuat Prototipe (1)

 Prototipe adalah versi kasar dari 

antarmuka

 Dapat berupa:

 Kertas: wireframe

 Demo interaktif: navigasi dasar

 AKA: mock-up
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Membuat Prototipe (2)

 Low-fidelity wireframe:
 Digambar dengan tangan dan menggambarkan 

stuktur dasar antarmuka pengguna

 Tidak menunjukkan fungsionalitas yang 
sesungguhnya

 High-fidelity wireframe:
 Menggambarkan tampilan yang sangat mirip 

dengan gambaran antarmuka yang sesungguhnya 
akan diimplementasikan

 Menggunakan program bantu seperti Powerpoint, 
Visio, Dreamweaver, dll.
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