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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi terkait teori dasar, dan tinjauan pustaka yang 

digunakan untuk menunjang penelitian kali ini. 

2.1 Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat 

mobile seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini dapat diunduh dan 

memiliki fungsi tertentu. Adapun beberapa cara untuk mendapatkan aplikasi 

mobile yaitu pengguna dapat mengunduhnya melalui situs tertentu seperti 

Google Play Store, App Store, atau link yang dapat diakses [6]. 

2.2 User Interface 

User interface merupakan komponen dari suatu sistem untuk berinteraksi 

dengan pengguna baik itu input maupun output. Sistem harus dapat 

berinteraksi dengan pengguna. User interface adalah serangkaian tampilan 

yang dapat dimengerti oleh pengguna dalam menggunakan sistem, konseptual 

dan fisik [7]. Oleh karena itu user interface memiliki peran penting didalam 

sebuah sistem yang bermaksud untuk membuat sistem informasi tersebut 

mudah dipakai oleh pengguna atau calon pengguna. Adapun beberapa 

langkah dalam pembuatan user interface adalah [8]: 

1. User Research 

User research merupakan sebuah tahapan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dari pengguna ataupun calon pengguna. Banyak cara yang 

dapat dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, salah satunya 

adalah menggunakan wawancara. 

2. Design dan Prototyping 

Design dan prototyping merupakan pembuatan desain aplikasi dimulai 

dari sketsa sederhana, low fidelity, high fidelity yang kemudian 

dilanjutkan membuat prototype dan mockup. 
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a. Wireframes 

Wireframe adalah sketsa dari sistem yang dikembangkan. Wireframe 

mengklasifikasikan dengan tepat fitur-fitur yang berbeda ditiap 

halaman tanpa detail yang lengkap. 

b. Mockup 

Mockup menunjukkan semua grafik, tipografi, warna dan elemen pada 

halaman-halaman. Mockup lazimnya berbentuk gambar. 

c. Prototype 

Prototype merupakan arsitektur semi-fungsional yang bisa 

memberikan pratinjau kesetiaan tinggi dari fungsi antarmuka 

pengguna aplikasi. Prototype tidak memiliki fungsionalitas penuh, 

hanya memberikan pengguna atau calon pengguna kemampuan untuk 

mengklik elemen-elemen antarmuka serta simulasikan aplikasi. 

Prototype dapat dengan mudah direvisi, lebih mudah dari hasil akhir 

sehingga membuat prototype dapat meningkatkan efisiensi proses 

pengembangan perangkat lunak. 

3. Evaluasi 

Evaluasi harus ada didalam semua tahapan. Fungsi dari tahap evaluasi 

sendiri adalah untuk menilai kualitas disain yang dibuat, baik dalam hal 

kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, serta dapat menampilkan semua 

fitur pada aplikasi. 

2.3 User Experience 

Sesuai definisi dari ISO 9241-210, user experience merupakan tanggapan 

seseorang dan tindakannya dari penggunaan suatu produk, sistem, atau jasa. 

User experiece (UX) mengukur tingkat kepuasan dan kenyamanan seseorang 

kepada suatu produk, sistem, dan jasa [9]. Sedangkan Allanwood & Beare 

(2014) mengatakan bahwa user experience design merupakan kumpulan 

metode yang digunakan ketika proses desain untuk pengalaman yang 

interaktif [10]. 
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Prinsip dalam membangun user experience adalah costumer rule, dimana 

pengguna atau calon pengguna mempunyai kontrol untuk menetapkan 

kepuasan. Jadi sebagus apapun fitur suatu produk atau sistem jika pengguna 

tidak merasa puas dan nyaman dalam berinteraksi maka tingkat user 

experience menjadi rendah. Adapun langkah-langkah dalam user experience 

[11]: 

1. Wawancara Kepada Pengguna 

Wawancara kepada pengguna adalah tahapan pengambilan data untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna atau calon pengguna. 

2. Membuat User Persona 

User persona merupakan sebuah pengumpulan data yang berisikan 

penjelasan karakteristik pengguna, serta berisi tujuan, kebutuhan serta 

ketertarikan menjadi target pengguna yang diperoleh dari penelitian 

tentang pengguna. 

3. Membuat User Story 

User story adalah media diskusi menggunakan kertas atau sticky note 

dengan deskripsi sederhana untuk mencapai user goal.  

4. Membuat Wireframes dan Interaksi Prototype Design 

Wireframe adalah kerangka dasar dalam merancang sebuah desain 

aplikasi yang akan dibuat. Ini merupakan tahapan yang cukup penting 

sebelum membuat sebuah aplikasi, karena didalam tahap ini akan 

membahas secara detail fitur, interface, serta bagian lainnya yang penting. 

Membahas alur kerja dari sebuah aplikasi yang dibuat. Wireframes sangat 

efektif dikarenakan hanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang 

sedikit sehingga dapat dilakukan perbaikan berulang. Untuk 

pembuatannya sendiri menggunakan aplikasi Adobe XD. 

User experience tidak hanya sekedar apa yang pengguna lihat, namun 

dapat menjawab mengapa desain dibuat seperti itu, desain yang dapat 

membuat pengguna puas selama penggunaan aplikasi, desain yang tidak 

membuat pengguna kebingungan ketika ingin mencapai tujuan saat 

menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu terdapat user uxperience 
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design untuk mempelajari dan membuat user experience yang baik dan 

sesuai. 

2.4 Populasi dan Sampel 

2.4.1 Populasi 

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari variabel, 

rancangan atau kejadian dan subjek. Untuk dapat memahami ciri dari 

populasi maka dapat melakukan penelitian dari setiap bagian populasi 

tersebut [12]. Populasi juga dapat diartikan sebagai daerah untuk 

penyetaraan dari poin pokok yang memiliki karakteristik serta 

kuantitas tertentu oleh peneliti agar mendapatkan kesimpulan [13]. 

2.4.2 Sampel 

Sampel merupakan elemen yang didapatkan dari kuantitas dan 

karakteristik dari sebuah populasi. Sampel yang memiliki kuantitas 

tinggi dapat digunakan sebagian untuk mendapatkan keakuratan 

kualitas dari populasi. Untuk kuantitas sampel tidak bergantung pada 

besar kecilnya sampel namun pada representasi sampel perkarakter. 

2.4.3 Penentuan Ukuran Sampel 

Menurut Fraenkel dan Wallen (1993: 92) jumlah sampel terkecil 

untuk melakukan penelitian deskriptif berjumlah 100 sampel [14]. 

Sementara itu, Sugiyono mengutip pada buku Research Method For 

Business jumlah sampel yang memenuhi suatu penelitian berjumlah 

sekitar 30 – 500 sampel [15]. Jika sampel terdapat kategori (misalnya 

priawanita, pegawai negeri-swasta dan lain sebagainya) maka jumlah 

anggota sampel dalam tiap kategori paling sedikit 30. 

Walaupun jumlah sampel yang besar berpengaruh pada keakuratan 

data, namun sampel yang kecil juga bila dipilih secara acak dapat 

mencerminkan populasi dengan akurat [16]. Oleh karena itu peneliti 
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memerlukan jumlah sampe untuk dapat mencerminkan gambaran dari 

populasi yang ada. 

2.4.4 Teknik Sampling 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling karena pengambilan sampel yang bisa 

dikatakan simpel. Teknik ini dapat dikatakan sederhana karena 

penentuan anggota sampel yang dilakukan secara acak dengan tidak 

memandang tingkatan yang ada. Teknik ini hanya bisa digunakan saat 

populasi besifat homogen. 

2.5 User Centered Design 

User centered design (UCD) ialah teori perancangan dimana pengguna 

aplikasi menjadi tumpuan utama dari proses dalam pengembangan aplikasi, 

serta sifat-sifat, konteks dan lingkungan aplikasi didasarkan oleh pengalaman 

pengguna. Dengan adanya metode UCD dapat membantu memahami serta 

menafsirkan seluruh dokumen yang ada disetiap pengembangan. 

2.5.1 Prinsip-Prinsip UCD 

1. Fokus pada pengguna 

Pada pengembangan UCD harus terfokus pada pengguna atau 

calon pengguna menggunakan wawancara, ataupun survei ketika 

melakukan perancangan. Adapun maksudnya yaitu untuk dapat 

mengerti karakter dan sikap pengguna serta karakteristik 

anthropometric. Hal utama yang dilakukan adalah pengambilan 

data, analisis dan integrasinya kedalam informasi perancangan 

dari pengguna. 

2. Perancangan Terintegrasi 

Perancangan terintegrasi mencakup antarmuka pengguna, sistem 

bantuan, dan dukungan teknis serta prosedur untuk instalasi dan 

pengaturan konfigurasi. 
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3. Dari awalan berlanjut Pada Pengujian Pengguna 

Salah satu contoh pendekatan yang telah berhasil dalam 

perancangan sistem terpusat pada pengguna yaitu secara empiris 

yang diperlukan pemeriksaan tentang prilaku pengguna, analisis 

feed back yang hati-hati, pengalaman wawasan dalam penguraian 

masalah yang sudah ada serta motivasi yang kuat untuk mengubah 

rancangan. 

4. Perancangan Interaktif 

Sistem yang dalam proses pengembangan harus dijelaskan, 

disusun, dan diuji berkali-kali yang didasarkan hasil pengujian 

kelakuan fungsi, antarmuka, sistem bantuan, dokumentasi 

pengguna dan pendekatan pada pelatihannya. 

Berikut penjelasan secara garis besar dari  metode UCD [17]: 

 

Gambar 2.1 Metode UCD 

Terdapat 4 tahap trik untuk pengembangan, yaitu perencanaan sistem, 

perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengolahan sistem. 

Dalam  melakukan pengembangan sistem seperti pada Gambar 2.1 

diperlukan empat pendekatan yaitu: 

1. Soft System Methodology (SSM) 

Pendekatan ini terfokus pada perencanaan. 
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2. Open Task System (OSTA) 

Pendekatan ini  terfokus pada tahapan awal dalam perancangan. 

3. Multiview 

Pendekatan berfokud pada metodologi yang lengkap dengan 

rentang perencanaan sampai implementasi 

4. Star Life Cycle 

Pendekatan ini terfokus pada perancangan 

2.5.2 Proses UCD 

Pada metode UCD terdapat beberapa tahapan proses yang tercantum 

dalam gambar 2.2 berikut [9]: 

 

Gambar 2.2 Proses UCD 

a. Tahap 1: Planning 

Pada tahap ini melakukan planning untuk menentukan perancangan 

proyek berpusat pada pengguna, serta melibatkan pengguna dari awal 

hingga akhir proyek. 

b. Tahap 2: Context Of Use 

Tahapan ini mengidentifikasikan pengguna yang akan menggunakan 

produk untuk menjelaskan digunakan untuk apa serta situasi seperti apa 

pengguna memakai produk. 
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c. Tahap 3: Requirements 

Tahapan ini mengidentifikasikan kebutuhan dari pengguna maupun calon 

pengguna. 

d. Tahap 4: Prototyping 

Tahapan ini membangun sebuah susunan rancangan sebagai solusi dari 

produk yang masih dianalisis. 

e. Tahap 5: Evaluation 

Tahapan ini melakukan evaluasi pada desain yang dirancang. Tahapan ini 

juga memberikan umpan balik dalam memperbaiki rancangan, dan 

melakukan penilaian apakah tujuan pengguna telah tercapai. 

2.6 Uji Usability 

Menurut Nielsen (2012) usability merupakan analisa kualitatif yang 

menetapkan seberapa mudah pengguna menggunakan antarmuka suatu 

aplikasi [3]. Suatu aplikasi dikatakan usable jika fungsi-fungsinya dapat 

dijalankan secara efektif, efisien, dan memuaskan. 

Uji usability dilakukan dengan memenyertakan pengguna. Alat ukur usability 

diselaraskan dengan aspek-aspek usability yaitu efektivitas dan efisien 

(memakai lembar observasi), serta kepuasan pengguna (diukur memakai post 

task kuesioner). Tingkat efektivitas dan efisien diukur dengan user’s success 

rate yang merupakan persentase tugas yang telah dilaksanakan dengan benar 

oleh pengguna (Nielsen 2001) [18].  

Perhitungan efektivitas dan efisien: 

 Efektivitasi,Efisiensi (%) = 
    
   

 
         (1) 

dengan    adalah nilai keberhasilan responden ke-i,    = {0,1} 

kepuasan adalah persentase perbandingan antara nilai kepuasan responden ke-

i (  ) dengan perkalian antara bobot maksimum skala likert dengan jumlah 

responden (n) 

  Kepuasan (%) = 
    
   

     
         (2) 
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dengan    adalah nilai keberhasilan responden ke-i,    = {0,1,2,3,4,5}. 

Usability aplikasi merupakan rataan dari efektivitas, efisien, dan kepuasan, 

seperti tertulis pada persamaan berikut : 

  Usability (%) = 
                            

 
       (3) 

Perbaikan prototype aplikasi dilakukan jika nilai efektivitas, efisien dan 

kepuasan rendah. Prototype aplikasi yang telah diperbaiki akan dilakukan 

pengujian usability kembali kemudian dibandingkan. Hasil perancangan 

dapat terlihat pada lembar observasi dan lembar scenario untuk semua fungsi. 

Hasil yang didapatkan pada pengujian memiliki arti masing-masing seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Arti Skor Uji Usability 

Skor Arti Skor 

0 – 50,9 Not Acceptable 

51 – 70,9 Marginal 

71 – 100 Acceptable 

Selain penjelasan hasil menurut Acceptability Ranges (Tabel 2.1), terdapat 

cara lain untuk menjelaskan hasil, cara tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 

[19], [20], yaitu: 

1. Grade Scale 

Hasil yang didapatkan dibagi menjadi lima tingkatan yaitu skor A yang 

memiliki nilai dari 90 sampai 100, skor B memiliki nilai dari 80 sampai 

90, skor C memiliki nilai dari 70 sampai 80, skor D memiliki nilai dari 60 

sampai 70, dan F memiliki nilai dibawah 60. 
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2. Adjective Rating 

Mengartikan nilai yang awalnya berupa angka dirubah menjadi kata sifat. 

Skala dari nilai tersebut adalah Adjective: Worst Imaginable, Awful, Poor, 

OK, Good, Excellence, dan Best Imaginable. 

 

Gambar 2.3 Interpretasi Nilai 

2.7 Alat Ukur Usability 

Alat ukur usability berfungsi untuk mengukur tingkat dari bagian usability 

yakni efektivitas, efisiensi dan kepuasan pengguna. Pada efektivitas dan 

efisiensi diukur dengan menggunakan lembaran observasi dan pada tingkat 

kepuasan pengguna diukur dengan menggunakan post task kuesioner. 

2.7.1 Lembar Observasi 

a. Efektivitas 

Efektivitas berfungsi sebagai pengukur besaran akurasi yang dapat 

di raih oleh pengguna saat menyelesaikan suatu tugas. Biasanya, 

efektivitas menggambarkan keberhasilan pengguna dalam 

mencapai tujuannya ketika sedang menggunakan aplikasi. 

Efektivitas dapat diukur total kesalahan pengguna yang dilakukan 

saat menyelesaikan task yang diberikan. 

b. Efisiensi 

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan task 

sesuai dengan skenario dengan tidak membuang biaya, waktu serta 

tenaga. Efisiensi berhubungan tentang kelancaran pengguna dalam 
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mencapai tujuan tersebut. Efisiensi dapat diukur dari pengguna 

menggunakan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

c. Kepuasan 

Kepuasan berhubungan dengan sikap atau perbuatan pengguna 

terhadap perangkat lunak apakah diterima atau tidak. Kepuasan 

dapat menunjukkan bahwa pengguna merasa bebas dari 

ketidaknyamanan dan menunjukkan perilaku positif terhadap 

penggunaan produk. Kepuasan dapat dilihat dari kebebasan yang 

didapatkan pengguna untuk mendapatkan kenyamanan saat 

menggunakan aplikasi. 

2.7.2 Post Task Kuesioner 

Post task kuesioner adalah gabungan pertanyaan yang dipakai dalam 

mengukur tingkat kepuasan responden kepada suatu aplikasi yang 

sedang diuji. Menurut Sauro dan James (2012) Post task kuesioner  

berisi kumpulan pertanyaan yang ditata berdasarkan penilaian 

Questionarre for User Interface Statisfaction (QUIS) [21]. 

Kuesioner akan dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh responden. Pengukuran kepuasan menggunakan skala 

likert 1 sampai 5 (gambar 2.4) untuk mengekspresikan kepuasan 

responden. 

 

Gambar 2.4 Skala Likert (1) sangat tidak setuju; (2) setuju; (3) ragu-

ragu; (4) tidak setuju; (5) sangat tidak setuju 

2.8 Penentuan Warna 

Warna dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan dapat membuat 

perasaan pengguna berubah. Bahkan warna dapat meningkatkan tekanan 
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darah pada pengguna, peningkatan metabolisme, serta dapat meningkatkan 

ketegangan mata [22]. Warna juga dikategorikan dalam beberapa kelompok 

yaitu warna dingin (biru dan hijau), warna panas (merah, orange dan kuning), 

serta warna netral (hitam dan putih). Masing-masing warna memiliki 

filosofinya sendiri: 

a. Hitam: Warna yang melambangkan kekuasaan, kemewahan, dan 

kekuatan. 

b. Putih: Warna yang melambangkan kesempurnaan, cahaya, dan 

kemurnian. 

c. Biru: Warna yang melambangkan keterbukaan, kecerdasan, keyakinan, 

dan menenangkan. 

d. Merah: Warna yang menarik, dramatis, dan kaya. 

e. Hijau: Warna yang melambangkan pertumbuhan, kesegaran, dan harapan. 

f. Orange: Warna yang melambangkan ceria, segar. 

g. Kuning: Warna yang melambangkan kebahagiaan. 

2.9 Studi Literatur 

Pada penelitian ini penulis menggunakan literatur dari beberapa skripsi 

maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti pada tabel 2.1. 

Berikut literatur yang digunakan: 

Tabel 2.2 Tabel Studi Literatur 

No Penulis Judul Penelitian Publikasi Metode Hasil Penelitian 

1 
Yani 

Nurhadryani 

(2014) 

Pengujian 

Usability Untuk 

Meningkatkan 

Antarmuka 

Aplikasi Mobile. 

Jurnal User 

Centered 

Design 

Meningkatkan usability 

pada aplikasi M-Breakfast 

Nutrition dengan metode 

observasi langsung. 

Aplikasi dibuat sesuai 

dengan keinginan pengguna 

sehingga dapat diterima 

dengan pengguna. 

Pengujian menghasilkan 

peningkatan nilai usability 



18 

 

No Penulis Judul Penelitian Publikasi Metode Hasil Penelitian 

dari 78,4% menjadi 91,1%. 

2 
Anandhi 

Tristiaratri 

(2018) 

Perbandingan 

User Interface 

Aplikasi Mobile 

Pemesanan Tiket 

Pesawat Online 

dengan Design 

Thinking. 

Jurnal User 

Centered 

Design 

(Design 

Thinking) 

Hasil perbandingan yang 

dilakukan antara Traveloka 

dan Tiket.com menunjukkan 

bahwa usability dari kedua 

aplikasi baik, Usabilty 

Testing dilakukan dengan 

metode USE Questionnaire, 

Traveloka mendapat nilai 

5,8/7 atau 82,85% dan 

Tiket.com mendapat nilai 

5,3/7 atau 75,71 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua 

aplikasi mempunyai antar 

muka dan pengalaman 

pengguna yang baik. 

3 
Argandarining 

Ilmi Harnis 

(2018) 

Evaluasi 

Usability Sistem 

Informasi 

Akademik 

Mahasiswa untuk 

Orang Tua 

Mahasiswa 

Universitas 

Brawijaya. 

Jurnal User 

Centered 

Design 

evaluasi usability siakad 

Universitas Brawijaya 

dimana terdapat beberapa 

masalah yang terdapat pada 

tampilan aplikasi. Hasil uji 

mendapatkan peningkatan 

baik dari usability, 

efektivitas, dan efisiensi. 

4 
Ahmad Iqbal 

Yunus 

(2018) 

Perancangan 

Desain User 

Interface dan 

User Experience 

Pada Aplikasi 

Siakad Dengan 

Pendekatan User 

Centered Design 

Skripsi User 

Centered 

Design 

Mengembangkan user 

interface dan user 

experience  pada aplikasi 

siakad Stikom Surabaya 

dengan menggunakan 

metode user centered design 

sehingga tampilan menjadi 

lebih baik lagi, baik dari 

segi kombinasi warna, 
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No Penulis Judul Penelitian Publikasi Metode Hasil Penelitian 

layout, dan tampilan fitur 

tambahan. User experience 

yang disesuaikan dengan 

responden sesuai metode 

yang digunakan. 

5 
Lewis, J. R. 

(2018) 

The System 

Usability Scale: 

Past, Present, 

and Future. 

Jurnal User 

Centered 

Design 

System Usability Scale 

(SUS) merupakan metode 

yang sering dan banyak 

digunakan untuk mengukur 

usability. System Usability 

Scale sangat fleksibel dan 

tidak terpengaruh pada 

perubahan kecil. 

6 
Tobi Santoso 

(2019) 

Evaluasi Desain 

Antarmuka On 

Balance Sheet 

Financial 

Technology 

Platform dengan 

Pendekatan User 

Centered Design 

(Studi Kasus 

Mobile Platform 

Angsur). 

Skripsi User 

Centered 

Design 

(Design 

Thinking) 

Menggunakan pendekatan 

User Centered Design dan 

metode Design Thinking 

aplikasi Angsur menjadi 

lebih baik dari sisi usability, 

didapatkan nilai SUS yang 

sebelum pengembangan 

bernilai “not acceptable” 

menjadi “acceptable” 

setelah dikembangkan dan 

dievalusi. 

7 
Nanda Rizky 

Riyadi 

(2019) 

Pengujian 

Usability 

Untuk 

Meningkatkan 

Antarmuka 

Aplikasi 

Mobile 

myUMM 

Student. 

Jurnal User 

Centered 

Design 

Meningkatkan tampilan 

pada aplikasi myUMM 

student agar dapat 

diterima dengan baik 

oleh pengguna. Pengujian 

usability dengan 

menggunakan metode 

kuesioner dengan 30 

responden menghasilkan 

81,62% tingkat usability 
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No Penulis Judul Penelitian Publikasi Metode Hasil Penelitian 

sehingga aplikasi 

myUMM layak 

digunakan. 

8 
Nengah 

Widya 

Utami 

(2020) 

 

Evaluasi 

Usability Pada E-

Learning 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha dengan 

Metode Usability 

Testing. 

Jurnal Usability 

Testing 

Evaluasi aspek usability E-

Learning Undiksha dengan 

32 responden. Hasil 

menunjukkan aplikasi masih 

belum memenuhi aspek 

usability sehingga tampilan 

perlu diperbaiki 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek yang 

dilakukan yaitu aplikasi Pocket ITERA dimana semua tampilan pada aplikasi 

tersebut diuji. Selanjutnya pada alur penelitian sebelum melakukan perbaikan 

aplikasi, penulis melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner 

sehingga mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, 

kemudian penulis melakukan pengujian untuk mendapatkan nilai dari 

usability aplikasi. Pengujian dilakukan diawal untuk mendapatkan data yang 

akurat sehingga akan memudahkan perbaikan aplikasi. Hasil akhir dari 

penelitian kali ini berupa prototype. 

 


