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BAB III. 

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN  

ANTAR MUKA WEBSITE 

 

3.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini menjelaskan mengenai 

tahapan dan prosedur yang akan dilakukan dalam menganilisis 

permasalahan dari website dan menemukan solusi dari permasalahan yang 

didapatkan dengan memperbaiki antar muka dan pengalaman dari website. 

Pendekatan yang dilakukan untuk menganilsis dan pengembangkan 

antarmuka website adalah pendekatan User Centered Design. 

Berikut merupakan diagram alir yang dilakukan mulai dari tahapan 

analisis permasalahan sampai didapatkan hasil akhir rancangan website, 

dapat dilihat pada Gambar III.1  di bawah : 
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Gambar III.1 Alur Penelitian Tugas Akhir 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alur atau metode yang digunakan untuk 

merancang antar muka dan pengalaman pengguna. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Design Thinking, berikut merupakan tahapan-

tahapan yang harus dilakukan sesuai gambar III.2 dibawah [6]  : 

 

 

Gambar III.2 Tahapan-tahapan pada metode Design Thinking 

a. Empathize 

Empati merupakan tahapan untuk memahami permasalahan yang  

dihadapi pengguna dengan ikut terlibat dan merasakan secara langsung 

permasalahan yang dihadapi pengguna atau  melakukan wawancara 

kepada pengguna. Hal ini dilakukan untuk. mendapatkan wawasan tentang 

apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka 

berperilaku, merasakan, dan berpikir, dan mengapa mereka menunjukkan 

perilaku, perasaan, dan pikiran seperti demikian ketika berinteraksi dengan 

produk. 

b. Define 

Define merupakan tahapan menganalisis dan mensintesis wawasan 

yang telah dikumpulkan pada proses pertama (Empathize) untuk 

mendefinisikan permasalahan yang ingin diselesaikan.  

c. Ideate 
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Ideate adalah proses kreatif (misal brainstorming, Storyboard dan 

sebagainya) untuk menghasilkan ide sebanyak-banyaknya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sudah didefinisikan sebelumnya untuk 

dicarikan solusi yang tepat. 

d. Prototype 

Prototype merupakan tahapan merancang ide dalam bentuk kerangka 

dasar yang digunakan untuk mengkomunikasikan solusi kepada pengguna 

atau pemangku kepentingan. Prototype membantu mempelajari kebiasaan 

pengguna, menguji asumsi/ hipotesis dengan cepat , efisien dan biaya yang 

sedikit. 

e. Test 

Test merupakan tahapan menguji dan mengevaluasi hasil prototype 

yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan ini terus berlanjut (iterasi) ketika 

solusi belum menjawab permasalahan dari pengguna dengan melakukan 

kembali tahapan sebelumya pada proses Design Thinking. Dapat dilihat 

pada Gambar III.2, menunjukkan bahwa proses Design Thinking tidak 

linear atau tidak berurutan, desainer dapat mengulangi proses sebelumnya 

dan mengulangi proses secara iteratif. Semakin banyak proses iterasi yang 

dilakukan pada Design Thinking maka akan menghasilkan desain yang 

baik, tetapi juga harus dibatasi karena kebutuhan dari pengguna tidak 

terbatas. 

 

Luaran yang dihasilkan dari setiap tahapan -tahapan Design Thinking dari 

penilitian ini adalah sebagai berikut: 

• Empathize  : Hasil Wawancara  

• Define  : Persona dan Pain Point 

• Ideate : Paper Sketch menggunakan Sneakpeekit 

• Test  : Hasil Usability Testing menggunakan metode USE 
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3.3 Analisis Permasalahan 

3.3.1 Empathize 

Tahap awal untuk berempati kepada pengguna adalah Assuming a 

Beginner’s Mindset yaitu menganggap bahwa pengguna itu awam dan tidak ahli 

pada permasalahan yang dihadapi, dengan seperti itu desainer tidak akan 

menggunakan asumsi pribadi dalam menilai permasalahan dan objektif dalam 

menilai permasalahan yang dihadapi[6]. Dalam kasus website Angsur, 

asumsikan bahwa pengguna awam terhadap finansial dan cara melakukan 

angsuran, dengan seperti itu desain yang akan dikembangkan sebisa mungkin 

harus bisa digunakan pengguna tanpa harus mempunyai kapasitas dalam hal 

keuangan dan melihat cara penggunaan Angsur. Hal yang bisa dilakukan dengan 

menciptakan antar muka muda dimengerti dan tidak menggunakan istilah yang 

susah dipahami orang awam. 

 Ada beberapa  langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data atau insight 

dari pengguna untuk perbaikan dan perancangan website Angsur yaitu : 

A. Usability Testing 

Usabiltiy Testing adalah tes yang digunakan untuk mengukur usability 

dari website dengan menanyakan atau meminta pengguna menyelesaikan tugas 

tertentu pada website, ketika pengguna menyelesaikan tugas yang diberikan 

peneliti mengamati perilaku dan umpan balik yang diberikan pengguna[30]. 

Tujuan dilakukan usability testing adalah untuk mengidentifikasi permasalahan 

dalam website, mempelajari perilaku dan prefensi pengguna, dan mencari 

peluang untuk meningkatkan kinerja dan layanan website[12]. 

Proses usability testing terdiri dari beberapa tahapan dan persiapan yaitu 

menentukan apa yang akan diuji, mempersiapkan skenario, mencari pengguna 

yang akan menguji website, dan membuat success rate untuk melihat keefektifan 

dan keefisienan website. 
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a) Menentukan apa yang akan diuji 

Hal pertama yang harus ditentukan dalam proses user testing adalah 

menentukan fitur apa yang akan diuji. Fitur yang diujikan adalah fitur yang 

sering digunakan pengguna atau fitur utama dari website. Berikut 

merupakan fitur yang akan dites dalam user testing website Angsur : 

 

Kode Fitur Wawasan 

UT01 
Daftar/ Register Apakah pengguna dapat dengan mudah melakukan 

pendaftaran akun Angsur ? 

UT02 
Masuk/ Login Apakah pengguna dapat dengan mudah masuk 

menggunakan akun Angsur ? 

UT03 
FAQ Apakah pengguna dapat dengan mudah mencari solusi 

dari permasalahnya di menu FAQ ? 

UT04 
Ajukan Angsuran Apakah pengguna dapat dengan mudah melakukan 

pengajuan angsuran ? 

UT05 
Status Angsuran Apakah pengguna dapat dengan mudah melihat status 

angsuran yang sudah diajukan? 

UT06 
Akun Profil Apakah pengguna dapat dengan mudah melihat profil 

dan melengkapi data yang diperlukan ? 

UT07 
Keluar/ Logout Apakah pengguna dapat dengan mudah keluar dari 

akun Angsur ? 

 

b) Mempersiapkan skenario 

Setelah menentukan apa yang akan diuji, hal yang perlu dipersiapkan 

selanjutnya adalah skenario. Skenario merupakan serangkaian tindakan 

atau aksi yang harus dilakukan pengguna. Skenario yang baik adalah 

skenario yang terlihat realistis, dapat dilakukan, dan menghindari 
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memberikan petunjuk atau clues  dan step mengerjakan aksi[31]. Berikut 

merupakan skenario yang disampaikan kepada pengguna :  

 

Kode Fitur Skenario 

UT01 Daftar/ Register 

Anda adalah seorang Mahasiswa yang ingin 

melakukan pengajuan angsuran di website Angsur 

tetapi Anda belum mempunyai akun Angsur. 

Silahkan buat akun Angsur terlebih dahulu 

UT02 Masuk/ Login 

Anda sudah membuat akun Angsur dan ingin masuk 

sebagai pengguna Angsur untuk melakukan 

pengajuan angsuran. Silahkan masuk menggunakan 

akun Angsur yang sudah terdaftar 

UT03 FAQ 

Anda merupakan pengguna baru Angsur yang merasa 

kebingungan dan ingin mengetahui berapa uang 

muka dari Angsur. Bagaimana cara Anda mengetahui 

dan mencari solusinya? 

UT04 Ajukan Angsuran 

Anda sudah terdaftar menjadi pengguna Angsur dan 

ingin melakukan pengajuan angsuran. Silahkan 

ajukan angsuran barang yang Anda inginkan 

UT05 Status Angsuran 

Anda sudah melakukan pengajuan angsuran dan 

ingin melihat status angsuran sudah diterima atau 

ditolak. Silahkan lihat status angsuran Anda 

UT06 Akun Profil 

Anda ingin mengganti nomor Whatsapp pada data 

diri pada akun Angsur Anda. Silahkan ganti no 

Whatsapp Anda 

UT07 Keluar/ Logout 

Anda menggunakan laptop teman untuk melakukan 

angsuran dan ingin akun Angsur yang digunakan 

dikeluarkan. Silahkan keluarkan akun Angsur Anda 
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c) Menentukan pengguna yang akan menguji 

Teknik yang dilakukan dalam menentukan pengguna yang akan 

menguji dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik menentukan penguji/ responden dengan memperhatikan 

kriteria pengguna yang sesuai dengan penelitian permasalahan yang 

dihadapi dan tujuan yang akan dicapai[32]. Kriteria pengguna yang akan 

melakukan pengujian adalah mahasiswa aktif di salah satu universitas 

atau institut dan pernah melakukan transaksi belanja online. Selain itu, 

mahasiswa yang dipilih memiliki latar belakang yang berbeda seperti 

asal universitas, jenis kelamin, program studi, dan seterusnya  agar data 

yang didapatkan beragam dan diharapkan bisa mewakili berbagai 

karakter mahasiswa di Indonesia. 

 

d) Membuat Success Rate 

Success Rate adalah parameter atau tingkat kesuksesan pengguna 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Parameter ini digunakan 

untuk melihat dibagian fitur atau antar muka mana pengguna merasa 

kesulitan menggunakan website. Suatu website dikatakan baik jika 

pengguna tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak perlu berpikir 

panjang bagaimana cara menggunakan website.[33] 

Ada 3 parameter yang digunakan untuk melihat tingkat kesuksesan 

pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan yaitu [34]: 

• Jika tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik 

maka akan diberi tanda warna hijau yang menunjukkan lancar 

• Jika tugas yang diberikan tidak dapat diselesaikan atau gagal 

maka akan diberi tanda warna merah yang menunjukkan 

Gagal.  
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• Untuk tugas yang dapat diselesaikan tapi dengan cara yang 

tidak sesuai atau dalam percobaan pertama gagal dan 

percobaan selanjutnya berhasil maka diberi tanda warna kunig 

yang menunjuk Cukup lama.  

 

B. USE Questionnaire 

USE Questionnaire merupakan metode pengujian usability menggunakan 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur kegunaan dari website ( Usefulness), 

kepuasan pengguna menggunakan website (Satisfaction), dan kemudahan 

menggunakan website (Ease of use). Kuesioner yang digunakan menggunakan 

skala Likert yaitu skala untuk mengukur pendapat dari responden terhadap 

pernyataan yang diajukan. Terdiri dari 7 poin, 1 poin menunjukkan sangat tidak 

setuju dan seterusnya sampai 7 poin menunjukkan sangat setuju terhadap 

pernyataan yang diajukan. 

Berikut merupakan USE Questionnaire yang digunakan untuk mengukur 

usability dari website meliputi kegunaan dari website ( Usefulness), kepuasan 

pengguna menggunakan website (Satisfaction), kemudahan menggunakan 

website (Ease of use) dan kemudahan untuk dipelajari ( Ease to learning) :  [35] 

 

Tabel 3. Kuesiner USE Questionnaire 

No 
Usefulness 

1 Website ini membantu saya menjadi lebih efektif 

2 
Website ini membantu saya menjadi lebih produktif 

3 Website ini bermanfaat 

4 Website ini membuat hal-hal yang ingin saya capai lebih 

mudah untuk dilakukan  . 
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No 
Usefulness 

5 
Website ini menghemat waktu saya ketika menggunakannya 

6 
Website ini sesuai dengan kebutuhan saya 

7 
Website ini berjalan sesuai dengan yang saya harapkan 

 

No Ease of Use 

1 Website ini sangat mudah untuk digunakan  

2 
Website ini praktis/ simpel untuk digunakan 

3 Website ini user friendly/ mudah dipahami pengguna. 

4 Website ini tidak membutuhkan langkah yang panjang untuk 

mengakses fitur tertentu 

5 Website ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

6 
Tidak memerlukan usaha yang besar untuk menggunakan 

website 

7 
Saya bisa menggunakan website tanpa membaca intruksi 

tertulis 

8 
Saya tidak melihat ketidakkonsistenan ketika menggunakan 

website 

9 
Pengguna yang jarang atau rutin mengunjungi website ini akan 

menyukai website ini 

10 
Saya dapat menyelesaikan masalah pada website dengan cepat 

dan mudah 
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No Satisfaction 

1 Saya puas menggunakan website ini 

2 
Saya akan merekomendasikan website ini kepada teman-teman 

saya 

3 Website ini sangat menyenangkan untuk digunakan 

4 Website ini bekerja sesuai dengan yang saya inginkan 

5 Website ini sangat bagus 

6 
Saya merasakan harus menggunakan website ini 

7 
Website ini nyaman untuk digunakan 

 

No Ease to Learning 

1 Saya belajar menggunakan website ini dengan cepat 

2 
Saya mudah mengingat bagaimana cara menggunakan website 

3 Website ini sangat menyenangkan untuk digunakan 

4 Website ini mudah untuk dipelajari cara penggunaannya 

5 Saya cepat mejadi lebih terampil menggunakan website ini 

 

C. User Interview / Wawancara 

Wawancara kepada pengguna dilakukan untuk mengetahui perasaan dan 

pengalaman mereka menggunakan website. Dalam menentukan pengguna yang 

ingin diwawancara pada website Angsur yang harus diperhatikan adalah target 

penggunanya yaitu mahasiswa dengan mengambil sampel pengguna yang 
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beragam baik itu dari sisi demografi, pengetahunan, asal kampus, dan 

seterusnya. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan beragam dari menjawab 

berbagai permasalahan pengguna ketika menggunakan website. 

3.3.2 Define 

Define adalah proses menganilis dan mensintesis permasalahan yang akan 

diidentifikasi dalam proses User Centered Design setelah dilakukan empati kepada 

pengguna. Proses Define dilakukan untuk mendefenisikan karakteristik dari 

pengguna / Persona,  mendapatkan Point Of View (POV) atau sudut pandang dari 

pengguna ketika menggunakan website, dan menentukan masalah yang sering 

dihadapi pengguna/ Pain Point.  

Persona merupakan gambaran dasar dari pengguna Angsur yang dijadikan 

landasan untuk mengembangkan dan memperbaiki antar muka dan pengalaman 

pengguna. Persona didapatkan dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan 

kepada pengguna yang pernah menggunakan Angsur.  

Persona dari pengguna Angsur dapat dilihat lebih lengkap di Lampiran. 

Berdasarkan kebiasaan pengguna dan hasil wawancara mengapa pengguna 

menggunakan layanan Angsur persona ada 2 yaitu  yaitu : 

1. Persona 01  

Mahasiswa yang menggunakan layanan Angsur karena uang yang ia 

miliki tidak mencukupi untuk membeli barang yang ia butuhkan.  

 

2. Persona 02 

Mahasiswa yang menggunakan Angsur karena  uang yang ia miliki 

ingin dia sisihkan untuk membeli keperluan lainnya.  

 

Proses selanjutnya adalah menentukan POV, dalam menentukan Point Of 

View (POV) ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan yaitu:[6] 

1. Who is your user? ( Siapa penggunamu ? ) 
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2. What is their deep, unmet need? ( Apa yang menjadi keperluan mereka 

?) 

3. Why is this insightful? ( Kenapa ini bisa sangat bermanfaat? ) 

Berikut merupakan Point of view atau sudut pandang yang didapatkan 

setelah dilakukan proses empati dan wawancara kepada pengguna : 

a. Cara Mengajukan Angsuran. Beberapa pengguna bingung 

langkah mengajukan angsuran. 

b.  Bantuan. Pengguna menginginkan ada fitur bantuan yang 

menjawab permasalahan yang dihadapi pengguna ketika 

menggunakan website.  

c. Tentang Angsur. Beberapa pengguna salah persepsi mengenai 

layanan Angsur. Ada yang menyebutkan Angsur layanan pinjaman 

uang, peminjaan uang kuliah, dan seterusnya.  

 

Setelah didefinisikan Point of View dan Persona dari pengguna, proses 

selanjutnya adalah menentukan Pain Point atau masalah yang dihadapi pengguna 

ketika menggunakan website. Berikut merupakan Pain Point yang didapatkan dari 

proses wawancara dan empati kepada pengguna :  
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A. Pain Point 1 : Landing Page Angsur 

 

Gambar III.3 Landing Page Angsur 

• Melalui hasil wawancara kepada kepada 102 responden melalui 

kuesioner, didapatkan bahwa masih ada pengguna yang tidak 

mengetahui apa itu menu FAQ padahal menu tersebut sangat 

bermanfaat ketika pengguna bingung dan ingin mengetahui lebih 

banyak tentang fungsi dan teknis Angsur.  

• Penggunaan gambar mahasiswi di website Angsur kurang 

menjelaskankan dan merepresentasikan layanan Angsur. 

• Teks “Angsuran Syariah untuk Mahasiswa Indonesia” kurang 

mencolok karena background gambar dan memiliki kesamaan 

dengan teks dibawahnya yang merupakan jargon dari Angsur. 

• Menuliskan semua universitas/ institusi  yang sudah tersedia layanan 

Angsur di Landing Page dari segi UI/UX akan tidak baik ketika 

univeritas yang sudah tersedia sudah banyak dan mencakup seluruh 

Indonesia. 
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B. Pain Point 2 : Cara kerja Angsur 

 

 

Gambar III.4 Antar Muka Cara Kerja Angsur 

• Intruksi pada langkah menggunakan Angsur masih bersifat umum 

dan tidak menjelaskan secara rinci penggunaan Angsur. 

• Penggunaan ikon pada ambil barang yang tidak relevan 
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C. Pain Point : FAQ  

 

Gambar III.5 Antar Muka FAQ Angsur 

• Pengguna kesulitan mencari solusi dari permasalahan dan informasi 

mengenai Angsur pada menu FAQ karena dari segi user interface / 

tampilan antar muka menyerupai buku panduan berupa text panjang.  

 

3.4 Pengembangan Antar Muka 

3.4.1 Ideate 

Proses selanjutnya setelah melakukan pendefinisian masalah adalah ideate, 

yaitu proses yang dilakukan untuk  membuat dan menghasilkan ide sebanyak-

banyaknya untuk permasalahan yang ditemukan. Ada banyak metode yang dapat 

digunakan dalam proses Ideate seperti : Brainstorm, Sketch, Analogies, dan 

seterusnya. Metode yang digunakan dalam proses ideate pada penelitian ini 

adalah membuat sketsa dengan Sneakpeekit, yaitu template sketsa antar muka 

dan pengalaman pengguna. 

Sneakpeekit ini digunakan untuk mensketsa ide yang ditemukan dan 

mengkomunikasikan ide kepada pemegang kepentingan atau klien dan menjadi 

acuan dalam pengembang website. 

Kelebihan dari Sneakpeekit atau proses sketsa selama proses ideate adalah 

1. Minim biaya, karena hanya mengunakan media kertas dan pensil 

2. Mudah dimengerti oleh orang awam 
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3. Mudah dalam proses pembuatan dan perbaikan, karena sketsa bisa 

dihapus dan diperbaiki. 

Kekurangan dari Sneakpeekit atau proses sketsa selama proses ideate adalah 

1. Membutuhkan ketelitian yang tinggi  

2. Waktu yang digunakan relatif lebih lama karena tidak bisa menduplikasi  

untuk desain yang sama. 

Berikut hasil sketsa yang dihasilkan pada proses Ideate setelah dilakukan 

analisis kebutuhan pengguna dan mengikuti kaidah desain serta evaluasi desain 

menggunakan Heurictic Evaluation  : 
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A. Tampilan Beranda Angsur 

 

Gambar III.6 Sketsa antar muka Beranda Angsur 

 

Perbaikan yang dilakukan pada tampilan Beranda Web Angsur pada 

Gambar III.6 di atas adalah sebagai berikut : 

1. Mengubah  font style pada Teks, Hal ini dilakukan untuk mempertegas 

dan membedakan konten . 

2. Mengganti menu FAQ menjadi menu Bantuan, Kata Bantuan lebih 

tepat dan lebih mensugesti pengguna ketika ingin ada yang diperlukan 

dan ditanyakan pada website Angsur. Ini mengacu pada poin Help users 
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recognize, diagnose, and recover from errors pada Heuristic evaluation 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pengguna. 

3. Menambahkan fitur Chat, hal ini perlu ditambahkan untuk menjawab 

perrmasalahan pengguna ketika menggunakan Angsur atau ingin lebih 

tau banyak mengenai Angsur. Hal ini mengacu pada poin Help and 

Documentation pada Heuristic evaluation untuk membantu pengguna 

memahami dan menggunakan website. 

4. Cara pengguna Angsur dibuat lebih merinci dan informatif, Hal ini 

dilakukan agar aspek User Experiene yang tidak diinginkan terjadi 

seperti bingung dan frustasi.  
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B. Tampilan antar muka Bantuan 

 

 

Gambar III.7 Tampilan antar muka Bantuan 

Perbaikan yang dilakukan pada antar muka Bantuan pada Gambar III.7 di 

atas adalah mengubah tampilan menjadi menu dropdown. Hal ini dilakukan agar 

tampilan antar muka tersusun lebih terstruktur dan minimalis, dibandingkan 

menampilkan pertanyaan dan jawaban sekaligus seperti yang terdapat pada website. 

Hal ini sesuai dengan poin Aesthetic and minimalist design pada Heuristic 
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Evaluation yaitu merancang antarmuka yang minimalis dan estesis. Hal ini 

didukung juga melalui jejak pendapat yang dilakukan melaui kuesioner online pada 

102 responden, dalam jejak pendapat tersebut responden harus memilih tampilan 

berupa teks panjang atau tampilan dropdown, hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa 100 responden memilih tampilan dropdown dan 2 responden memilih text 

Panjang. 

C. Tampilan antar muka proses pengajuan Angsuran 

 

Gambar III.8 Tampilan antar muka pengajuan Angsuran 
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Perbaikan yang dilakukan pada tampilan Pengajuan Angsuran pada Gambar 

III.8 di atas adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan produk dibuat minimalis dengan menambahkan fitur lihat 

selengkapnya agar pengguna lebih fokus pada transaksi angsuran dan 

tampilan lebih estetis. Hal ini sesuai dengan poin Aesthetic and 

minimalist design pada Heuristic Evaluation yaitu merancang antarmuka 

yang minimalis dan estesis. 

2. Pengelompokan Angsur Student Partner (ASP) sesuai Universitas 

dengan membuat fungsi atau kondisi ketika memilih universitas akan 

keluar ASP univesitas tersebut, bukan dengan menampilkan semua ASP. 

Ini akan memudahkan mahasiswa memilih ASP sesuai dengan 

universitasnya dan membuat transaksi lebih efektif dan efisien. Hal ini 

sesuai dengan poin Flexibility and efficiency pada Heuristic Evaluation 

yaitu membuat navigasi atau interaksi pengguna lebih efisien.


