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BAB II  

STUDI LITERATUR 

 

2.1 Landasan Teori 

2.2.1 Goal directed design 

 Metode ini memiliki fokus pada goal atau tujuan dari user. Tujuan dari 

metode ini adalah untuk memenuhi kepuasan user, metode ini berusaha 

menjembatani antara penelitian dan desain dengan beberapa tahapan dalam 

penggunaan metode ini seperti yang digambarkan berikut ini. 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan proses goal directed design 

 

Berikut penjelasan tahapan-tahapan pada Gambar 2.1 [4]: 

1. Research 

 Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data guna mendapat data 

kuantitatif dan kualitatif tentang user ataupun calon user dari produk. Hal ini 

didapat dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, ataupun survei. 

1awancara pada tahapan ini dilakukan dengan pihak pengembang dan user utama 

yang menggunakan aplikasi yang dituju. Bentuk observasi dan survei yang 

dilakukan adalah berupa kuesioner, evaluasi usability, dan pengamatan langsung 

ketika user menggunakan aplikasi. Hal lain bisa didapat dari analisis kompetitor 

yang telah ada bagaimana pasar produk ataupun teknologi yang digunakan. Melalui 

hal ini akan didapat bentuk pola penggunaan produk yang mendefinisikan motivasi 

serta tujuan. Gabungan inilah yang menentukan bentuk persona pada tahapan 

berikutnya. 

 

2. Modelling 

 Pada tahapan ini, dilakukan permodelan dari hasil tahapan research yang 

telah dilakukan sebelumnya. Permodelan dilakukan dengan menentukan pemeran 
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utama dalam skenario atau narasi aplikasi yang akan di desain yang dijabarkan 

dalam bentuk user persona. User persona membantu mendefinisikan tentang 

karakteristik, aktifitas, motivasi, serta tujuan dari user ketika menggunakan suatu 

aplikasi. Dalam permodelan user persona yang dilakukan dibuat prioritas karakter 

dari setiap user, memahami tujuan yang berbeda antar user kemudian 

menghilangkan duplikasi dengan cara memetakan berbagai perilaku yang telah di 

dapat melalui user melalui perbandingan tersebut akan terlihat target desain secara 

spesifik. Hal ini akan menentukan sejauh mana dampak yang dikenai pada desain 

aplikasi berdasarkan tujuan dari user.  

 

3. Requirement 

 Pada tahapan ini akan berfokus pada user persona yang sudah ditentukan 

pada tahapan sebelumnya, Pada tahapan ini juga akan mendefinisikan kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh aplikasi. Pendefinisian kebutuhan akan didapat dari hasil 

wawancara, observasi ke user serta dari permodelan user persona yang 

menggambarkan setiap tujuan serta kebutuhan spesifik dari user. Selanjutnya 

setelah pendefinisian tersebut akan mengarahkan ke bentuk desain interface 

aplikasi yang simpel namun tetap memberikan hasil yang maksimal. Untuk setiap 

antarmuka, proses desain pada requirement melibatkan analisis dari data setiap user 

dan kebutuhan fungsional didasarkan pada prioritas tujuan/keinginan user. Hasil 

dari fase ini adalah inisiasi rancangan kebutuhan user berdasarkan masalah yang 

mereka hadapi sewaktu menggunakan aplikasi. 

 

4. Framework definition 

 Pada tahapan ini berfokus pada perancangan dari antarmuka aplikasi, 

dengan membuat tampilan low fidelity. Pada tahapan ini menganalisis bentuk 

rancangan antarmuka inti/utama pada aplikasi yang akan di desain sehingga 

memperlihatkan bagian-bagian yang terkait sesuai dengan requirement pada 

tahapan sebelumnya. Tahapan ini menghasilkan konsep desain struktur inti untuk 

antarmuka yang lebih detail pada tahapan selanjutnya. 
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5. Refinement 

 Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, fokus tahapan 

ini pada penggabungan semua kebutuhan user dalam gambaran visual nyata yang 

telah ditentukan yang disimulasikan semirip mungkin dengan aplikasi aslinya. 

Bentuk akhir tahapan ini dokumentasi desain berupa prototype yang dapat dilihat 

dan dirasakan melalui interaksi yang dilakukan oleh user ketika mencobanya. 

 

6. Support 

 Pada tahapan terakhir dilakukan evaluasi terkait prototype yang telah di 

rancang untuk membuktikan bahwa prototype tersebut dapat diterima dengan baik 

oleh user dan kemudian mungkin dikembangkan pada sistem aslinya. Tergantung 

pada kebutuhan bisnis dari pihak penyedia/pengembang. 

 

2.2.2 User interface (UI) 

 User interface (UI) adalah antarmuka program aplikasi sebagai penghubung 

antara user dan sistem operasi sehingga dapat terjadi interaksi antar satu sama lain 

melalui perintah ataupun pengoperasian sistem, penggunaan konten, dan 

penginputan data [7]. User interface yakni grafis touch-sensitive merupakan hal 

pertama yang dilihat user sehingga akan menimbulkan kesan tentang bagaimana 

kemampuan suatu aplikasi pada suatu perangkat seluler. Untuk itu, antarmuka user 

haruslah dirancang interaktif, efektif, intuitif, dan mudah digunakan user. 

Penggunaan alat bantu visual seperti ini mempu membantu user dalam memahami 

dan menyelesaikan informasi yang diberikan [3]. 

 

2.2.3 Studi Kasus  

 Pemfokusan atau investigasi pada suatu kasus khusus pada sebuah 

organisasi atau kasus kecil lainnya. Informasi yang di dapat melalui berbagai 

sumber dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi, survei, 

wawancara, dan analisis dari dokumen yang ada. Data yang dimaksudkan dapat 

berupa kualitatif, kuantitatif, atau penggabungan dari keduanya. Penelitian studi 

kasus memungkinkan investigasi komposit dan beragam masalah atau isu [8]. 
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2.2.4 User experience (UX) 

 User experience adalah identifikasi bentuk kebutuhan, harapan, perasaan, 

serta penerimaan user ketika berinteraksi dengan suatu produk atau sistem. Hal ini 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan atau kegagalan produk 

sehingga menjadi peranan yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi 

mobile. Penelitian user experience secara umum sudah dianggap mencakup 

keseluruhan faktor yang mempengaruhi pengalaman serta interaksi user pada suatu 

sistem atau produk. Ada beberapa faktor dalam user experience untuk aplikasi 

mobile [3]: 

1. Ease of Use (Kemudahan penggunaan) 

Faktor ini memiliki 3 sub elemen yang meliputi aspek usability, navigasi, 

dan akses data.  Rasa nyaman dan tercapainya fungsi aplikasi sehingga mampu 

membantu user dalam menyelesaikan setiap task dengan lebih efektif merupakan 

inti dari kemudahan penggunaan aplikasi [9].  

 

2. Learnability (Kemampuan belajar) 

Faktor selanjutnya penting dalam membuat user memahami dan tetap 

menggunakan aplikasi sampai task yang sedang dilakukan selesai. Learnability 

berkaitan dengan tingkat kecepatan dan kemudahan agar user terbiasa dalam 

menggunakan produk baru. User pada dasarnya secara intuitif mampu 

menggunakan produk tanpa pelatihan atau secara manual namun tetap 

membutuhkan waktu sehingga hal ini bisa diatasi dengan bantuan tambahan daftar 

FAQ atau solusi lainnya.  

 

3. User Satisfaction (Kepuasan pengguna) 

Faktor berikutnya berkaitan dengan perasaan puas user apabila ekspektasi 

terpenuhi ketika menggunakan suatu produk. Untuk memenuhi faktor ini user harus 

memiliki pengalaman yang menyenangkan selama berinteraksi dengan aplikasi. 

Kepuasan user tentunya dapat ditingkatkan dengan membuat peningkatan visual 

pada antarmuka sehingga lebih menarik setiap terjadi interaksi dengan produk 

tersebut. 
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4. Effective (Efektif) 

Efektivitas adalah kemampuan user untuk menyelesaikan tugas dalam 

konteks tertentu. Efektivitas juga didefinisikan sebagai minimalisir kesalahan yang 

terjadi selama user menggunakan produk. Ini memastikan akurasi dan kelengkapan 

informasi serta keluaran aplikasi [10]. 

 

2.2.5 User persona 

 User Persona adalah gambaran representasi model user yang spesifik. 

Persona merupakan karakter yang dibuat melalui observasi dan User Interview dari 

user yang sebenarnya. Persona melibatkan desainer di sekitar tujuan user dan 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang jenis user untuk sistem sehingga 

persona sangat penting dalam membantu desainer. Persona biasanya mencakup 

informasi tentang demografi user, tujuan, keahlian, dan pengalaman [4]. 

 

2.2.6 Usability Evaluation 

 Usability evaluation atau evaluasi kegunaan merupakan pengukuran 

kualitas interaksi antara suatu produk atau layanan dengan user yang 

menggunakannya, yang diukur melalui perilaku user dalam konteks tertentu. 

Usability adalah ukuran bagaimana user memandang suatu produk yang mereka 

gunakan [11]. 

1. System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale merupakan evaluasi pengujian antarmuka yang 

dilakukan langsung oleh pengguna akhir (end user) [11]. Kuesioner ini terdiri dari 

10 pertanyaan yang nantinya akan dinilai oleh responden dengan likert skala lima. 

Kuesioner ini meluas karena memiliki banyak keunggulan diantara metode yang 

lain seperti waktu yang singkat dalam penggunaannya, fleksibel dapat diisi oleh 

user awam sekalipun, serta tidak membutuhkan biaya apapun. Metode evaluasi ini 

juga paling banyak dianggap valid dan andal untuk mengukur kegunaan 

produk/sistem yang dirasakan user. Hasil dari kuesioner ini mampu digunakan 

dalam evaluasi semua teknologi interaktif. Selain itu juga keandalan yang dimiliki 

oleh metode ini tetap valid bahkan dengan sampel kecil yang berkisar 12-15 orang 
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[12]. Data yang telah didapat dari user dikumpulkan dan diolah dengan 

menggunakan perhitungan SUS [13]:  

a. Untuk pertanyaan bernomor ganjil, skor didapatkan melalui skala yang 

dipilih kemudian dikurangi 1  

b. Untuk pertanyaan bernomor genap, skor didapatkan melalui angka 5 

dikurangi skala yang dipilih  

c. Kemudian setelah didapatkan total maka dikalikan dengan 2.5 atau dengan 

penjabaran sebagai berikut [14]: 

((Q1-1) + (Q3-1) + (Q5-1) + (Q7-1) + (Q9-1) + (5-Q2) + (5-Q4) + (5-Q6) + 

(5-Q8) + (5-Q10)) x 2.5        (2.1) 

 

2. Single Ease Question (SEQ) 

 Pengujian ini digunakan untuk mengukur kemudahan yang dirasakan user 

setelah menyelesaikan semua skenario/task yang diberikan [15]. Evaluasi ini 

memiliki satu pertanyaan dengan likert skala tujuh dan hasil akhir dari berupa 

grafik. 

 

3. Customer Satisfaction (CSAT) 

 Customer Satisfaction merupakan metode pengukuran tingkat kepuasan 

user ketika menggunakan suatu produk atau layanan. Evaluasi ini memiliki satu 

pertanyaan dengan likert skala lima. Cara perhitungan Customer Satisfaction adalah 

sebagai berikut [16]: 

 

Persentase user yang puas =
Jumlah 𝑢𝑠𝑒𝑟 yang puas (4 dan 5)

Jumlah 𝑢𝑠𝑒𝑟
× 100%      (2.2) 

 

2.2 Penelitian Terkait 

Penelitian mengenai pengalaman user dan desain antarmuka aplikasi telah 

banyak dilakukan, tentunya penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, sebagai bahan perbandingan dan 

pembelajaran terkait topik yang dibahas yakni Goal directed design (GDD). 
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Tabel 2.1 Perbandingan penelitian 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Metode 

Objek 

Penelitian 
Keterangan 

Yudhistira, 

et all 

(2019) 

Evaluasi dan 

Perbaikan 

Rancangan 

Antarmuka 

Pengguna Situs 

Web Jawa Timur 

Park Group 

Menggunakan 

Metode Goal 

Directed Design 

Goal 

Directed 

Design 

Situs Web Jawa 

Timur Park 

Group 

Redesign antarmuka 

aplikasi Jawa Timur 

Park Group dengan 

mengevaluasi usability 

yang target evaluasi 

merupakan user secara 

acak yang pernah 

menggunakan aplikasi 

tersebut dengan nilai 

rata-rata evaluasi awal 

46.5 yang masuk dalam 

kategori “not 

acceptable” setelah 

evaluasi akhir 

mendapatkan nilai rata-

rata 82.75 dengan 

kategori “acceptable”. 

Abidin, et 

all (2018) 

Analysis and 

Implementation 

of Goal-Directed 

Design in 

Reproductive 

Health Learning 

Media for High 

School Student 

Case Study : 

Mitra Citra 

Remaja (MCR) 

Goal 

Directed 

Design 

Aplikasi Mitra 

Citra Remaja 

(MCR) 

Analisis Media 

Pembelajaran untuk 

Siswa SMA dengan 

target evaluasi siswa 

SMA secara acak 

menggunakan Quality 

in Use Measurement 

(QUIM) dengan nilai 

evaluasi akhir yang 

didapat yakni 94.56% 
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dengan kategori 

excellent. 

Istiqomah, 

et all 

(2018) 

Designing User 

interface on 

Monopoly Game 

Application for 

Learning 

Fraction in 

Elementary 

School by Using 

Goal Directed 

Design Method 

Goal 

Directed 

Design 

Aplikasi Game 

Monopoli 

Perancangan interface 

aplikasi game monopoli 

dengan target evaluasi 

ke user utama siswa 

sekolah dasar dengan 

evaluasi Quality in Use 

Measurement/QUIM 

dan melakukan 3 kali 

tes sehingga mendapat 

nilai evaluasi akhir 

yakni 91.56% dengan 

kategori excellent. 

Sabariah, et 

all (2016) 

Recommendation 

of Information 

Architecture 

Design on 

Higher 

Education 

Institution 

Website Using 

Card Sorting 

Approach on 

Goal-Directed 

Design Method 

 

Goal 

Directed 

Design 

Website Institusi 

Pendidikan 

Memberikan 

rekomendasi 

information architectur 

menggunakan metode 

tambahan card sorting 

dalam perancangan 

website institusi 

pendidikan dengan 

evaluasi ke user yang 

merupakan mahasiswa 

aktif dengan metode 

Quality in Use 

Measurement/QUIM 

dan nilai evaluasi akhir 

yang didapat yakni 

71.2% yang termasuk 

kategori acceptable. 
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Pangestuti, 

et all 

(2017) 

Analysis and 

Implementation 

of User Interface 

of Smart Drive 

System Using 

Goal-Directed 

Design Method 

Goal 

Directed 

Design 

Smart Drive 

System 

Memberikan 

rekomendasi 

perancangan antarmuka 

aplikasi smart drive 

system dengan evaluasi 

ke user secara acak 

pengendara kendaraan 

bermotor roda 2 dan 4 

dengan System 

Usability Scale (SUS) 

dan nilai evaluasi akhir 

yang didapat dimulai 

dari rentang ok—

excellent. 

 

 Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan perbandingan dari penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang bekaitan dengan pendekatan 

yang dibahas yakni Goal directed design. Penelitian yang diambil merupakan 

penelitian maksimal lima tahun terakhir agar tetap sesuai dan relevan dengan 

perkembangan terbaru. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira dkk, penelitian tersebut 

menggunakan metode Goal directed design dengan enam tahapan yakni research, 

modelling, requirements, framework, refinement, support. Pada tahapan pertama 

dilakukan penggalian masalah yang dirasakan oleh user dengan wawancara 

didapatkan 17 masukan dari user serta dilakukan juga test evaluasi awal 

menggunakan System Usability Scale (SUS) yang menghasilkan nilai rata-rata 46.5 

yang termasuk kategori not acceptable. Selanjutnya tahap modelling dilakukan 

proses pembuatan persona dari hasil wawancara. Kemudian tahapan berikutnya 

requirement yakni inisiasi daftar kebutuhan berdasarkan masalah yang dihadapi 

user. Pada tahapan selanjutnya yakni framework mulai dilakukan proses 

perancangan sketsa kerangka desain antarmuka baru yang menyerupai situs web 

sebenarnya berdasarkan masukan-masukan dari user yang berupa beberapa paper 
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sketch. Tahapan selanjutnya refinement merupakan tahapan dimana dilakukan 

pembuatan prototype yang menunjukkan interaksi antara setiap kesatuan di dalam 

web menggunakan tools desain. Tahapan terakhir yakni support merupakan 

evaluasi akhir dari rancangan antarmuka baru yang telah dibuat disini dilakukan 

pengujian kembali kepada user dengan menggunakan System Usability Scale (SUS) 

dan nilai rata-rata yang didapatkan adalah 82.75 dengan kategori acceptable [17].  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abidin dkk, penelitian tersebut 

menggunakan metode Goal directed design dengan beberapa tahapan diantaranya 

adalah observasi lapangan dan wawancara (research), pembuatan persona 

(modelling), daftar kebutuhan user dan analisis task dengan menggunakan 

Hierarichal Task Analysis (HTA) (requirement), perancangan sketsa kerangka 

desain (framework), perancangan prototype (refinement), testing Quality in Use 

Measurement (QUIM) dengan nilai evaluasi akhir yang didapat yakni 94.56% 

dengan kategori excellent (support) [18]. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Istiqomah dkk, penelitian 

tersebut menggunakan metode Goal directed design dengan beberapa tahapan 

diantaranya adalah observasi lapangan dan wawancara dengan melibatkan 5 orang 

siswa sekolah dasar kelas 5 secara acak (research), pembuatan persona kombinasi 

dari kebiasaan, sikap, bakat/keahlian, kemampuan, motivasi, dan tujuan yang 

berbeda (modelling), inisiasi kebutuhan user dan analisis task dengan menggunakan 

Hierarichal Task Analysis (HTA) (requirement), perancangan salah satu sampel 

sketsa kerangka desain untuk halaman utama (framework), perancangan mockup 

desain dan prototype untuk aplikasi berbasis android (refinement), melakukan uji 

evaluasi kegunaan dengan Quality in Use Measurement/QUIM dengan melakukan 

3 kali tes sehingga mendapat nilai evaluasi akhir yakni 91.56% dengan kategori 

excellent (support) [19]. 

Penelitian serupa yakni dilakukan oleh Sabariah dkk, penelitian tersebut 

menggunakan metode Goal directed design dengan beberapa tahapan diantaranya 

adalah wawancara, pengisian kuesioner, dan dilakukan juga test evaluasi awal 

menggunakan System Usability Scale (SUS) yang menghasilkan nilai rata-rata 

56.45% yang termasuk kategori marginal low (research), pembuatan persona yang 

berfokus pada tujuan, tugas, dan kebutuhan user yang menghasilkan demografis, 
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bakat/keahlian, perangkat dan platform, aktivitas, tujuan, dan sikap (modelling), 

Pembuatan rangkaian permasalahan yang dirasakan user pada saat menggunakan 

aplikasi sebagai tujuan utama dalam perbaikan aplikasi (requirement), perancangan 

sketsa kerangka desain dan informasi arsitektur dengan menggunakan metode Card 

Sorting yang menghasilkan kemungkinan peletakan yang paling cocok dari setiap 

nama card yang telah di pilih untuk kategorikan pada menu yang terdapat pada tiap 

sort (framework), perancangan prototype menggunakan aplikasi Balsamiq 

(refinement), testing Quality in Use Measurement (QUIM) dengan nilai evaluasi 

akhir yang didapat yakni 71.2% yang termasuk kategori acceptable [20]. 

Penelitian serupa yakni dilakukan oleh Pangestuti dkk, penelitian tersebut 

menggunakan metode goal directed design dengan beberapa tahapan diantaranya 

adalah observasi lapangan dan wawancara (research), pembuatan persona dan 

interaksi user terhadap sistem (modelling), inisiasi kebutuhan user  (requirement), 

perancangan sketsa kerangka desain menu utama (framework), perancangan 

prototype (refinement), evaluasi System Usability Scale dan nilai evaluasi akhir 

yang didapat dimulai dari rentang kategori ok—excellent (support) [21]. 

 

 

 

  


