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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Teori 

Dasar teori pada penelitian ini mencakup teori penelitian terkait yang 

berhubungan dengan perancangan desain user interface dan user experience. 

Beberapa teori dasar tersebut dijelaskan di bawah ini. 

2.1.1Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) merupakan organisasi yang mempunyai tugas 

melakukan koordinasi ekstra-kurikuler mahasiswa di lingkungan kampus. UKM 

berfungsi sebagai wadah untuk penyaluran kreatifitas dan aktifitas para 

mahasiswa agar dapat [1]: 

1. Mengembangkan minat dan bakat. 

2. Meningkatkan daya tahan dan wawasan nasional. 

3. Membentuk watak dan kepribadian sesuai dengan tujuan lembaga. 

4. Meningkatkan kualitas diri yang bersifat keahlian profesional dan 

edukatif. 

5. Meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan potensi 

diri. 

6. Mengembangkan dan membantu proses pembelajarannya. 

Organisasi ini dibentuk sebagai wahana pengembangan bakat, prestasi, minat, 

penalaran dan kreativitas mahasiswa, yang diatur dengan peraturan rektor [2]. 

UKM merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti 

senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat 

program studi, jurusan, maupun universitas [3]. UKM berada di sebuah 

universitas yang dibimbing oleh seorang Pembina dan terdiri dari banyak 

mahasiswa yang berasal dari jurusan dan fakultas yang berbeda-beda [4]. 

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa, UKM adalah salah 

satu wadah pengembangan kemampuan mahasiswa diluar bidang perkuliahan 

yang bertujuan memaksimalkan pengawasan dan pengembangan terhadap 
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mahasiswa dengan minat dan bakat tertentu. Pengembangan dilakukan secara 

menyeluruh menyangkut sumber daya manusia, fasilitas, serta peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana dengan memperhatikan efiktivitas dan efisiensi 

biaya, kualitas dan waktu. 

2.1.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan model pengelolaan informasi dengan menggunakan 

teknologi informasi. Kecenderungan teknologi informasi mengarah pada 

pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi terkait dalam mengintegrasikan 

suatu data, gambar, grafik dan suara sehingga menghasilkan suatu informasi 

secara akurat [5]. 

Sistem informasi menerima masukan data, instruksi dan mengolah data sesuai 

dengan perintah untuk mengeluarkan hasilnya, ini merupakan sebagian dari 

peristiwa yang terjadi pada sistem informasi [6]. Sistem informasi merupakan 

gabungan dari sistem dan informasi yang memilki makna berbeda, yaitu [6]: 

1. Sistem 

Sistem merupakan bagian dari pekerjaan yang menekankan urutan-

urutan prosedur suatu operasi. Urutan-urutan tersebut terdiri atas 

tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, 

kapan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Sistem adalah himpunan dari komponen yang 

terhubung satu sama lain dan bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Informasi 

Informasi merupakan data yang telah diolah kedalam bentuk yang lebih 

dimengerti dan bermanfaat. Informasi menampilkan data-data sesuai 

kebutuhan. Dapat berbentuk kualitatif maupun kuantitatif.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, sistem informasi terdiri dari komponen–

komponen yang disebut blok bangunan (building block), yaitu terdiri dari 

komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, 

komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen 

kontrol. Semua komponen tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain 
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dalam mencapai suatu tujuan. untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan 

efisien diperlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi [7]. 

2.1.3 User Interface 

User Interface atau disingkat UI merupakan perpaduan dari elemen grafis dan 

sistem navigasi [8]. Perancangan UI merupakan proses menciptakan media 

komunikasi yang efektif antara manusia dan komputer, atau pada saat ini aplikasi 

mobile. User Interface merupakan media penjembatan antara pengguna dalam 

berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna 

dengan beberapa pertimbangan yang menjadikan sistem dapat digunakan dengan 

baik dan tepat [8]. 

Agar pengguna fokus pada objek dan subjek pada suatu sistem, diperlukan UI 

yang baik. Perancangan desain user interface perlu mengikuti pedoman tertentu. 

Berikut adalah sepuluh elemen yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

membuat UI aplikasi [9]. 

1. Konektivitas artinya memenuhi kebutuhan pengguna 

2. Kesederhanaan artinya informasi harus minimalis atau sederhana karena 

perhatian pengguna terbatas 

3. Terarah artinya interaksi dan urutan tindakan jelas 

4. Informatif artinya informasi yang ada merupakan yang dibutuhkan dan 

penting 

5. Interaktivitas artinya navigasinya sederhana dan jelas serta mudah 

melakukan aktivitas 

6. Ramah pada pengguna artinya desain tata letak dan bahasa yang 

digunakan mudah dipahami 

7. Kelengkapan artinya dapat digunakan secara luas 

8. Kontinuitas artinya konsistensi pada posisi dan terhadap tindakan yang 

serupa 

9. Personalisasi artinya pengguna dapat mengontrol dan ada dukungan 

untuk itu 

10. Internal artinya fleksibelitas pada layar kecil maupun besar dan 

mencegah kesalahan desain 
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Prosedur dalam perancangan desain user interface aplikasi mobile Android 

terbagi atas tiga hal, yaitu analisis kebutuhan, perancangan UI, dan rekayasa 

perangkat lunak [10]. 

2.1.4 User Experience 

User Experience atau disingkat UX merupakan faktor penentu apakah suatu 

informasi sudah cukup memadai dan diterima oleh penggunanya [10]. Menurut 

standar ISO 9241-210:2019 UX didefinisikan sebagai persepsi dan tanggapan 

seseorang yang dihasilkan dari pengguna atau penggunaan produk, sistem atau 

layanan yang diantisipasi [11]. Untuk mendapatkan UX yang baik, maka produk 

harus memiliki kesesuaian antara fitur produk dengan kebutuhan pengguna. Hal 

ini yang akan menentukan produk tersebut bernilai atau tidak [12].  

UI dan UX sebenarnya tidakk jauh berbeda, namun tidak bisa dipisahkan karena 

saling berkaitan satu sama lain. UX lebih memiliki cakupan yang luas daripada 

UI. UI mempunyai peranan terhadap desain layout, gambar, tombol, atau yang 

berhubungan dengan visual. Sedangkan UX berperan atas pengalaman pengguna 

saat menggunakan suatu produk sistem atau aplikasi, seperti apa yang dirasakan 

saat menggunakan produk dan apa hambatan yang dialami selama menggunakan 

produk [13]. 

2.1.5 Human Centered Design 

Menurut ISO 9241-210 pengertian Human Centered Design (HCD) adalah sebuah 

pendekatan untuk mendesain dan mengembangkan sistem yang bertujuan untuk 

membuat sistem lebih mudah digunakan (usable) dengan menerapkan faktor 

pengetahuan dan manusia atau ergonomis serta teknik usability. HCD berfokus 

pada pengalaman serta pengetahuan pengguna dan menjadikan manusia sebagai 

faktor utama dalam mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka dalam 

mengoperasikan aplikasi. Metode HCD efektif dalam meningkatkan kepuasan 

pengguna, membuat sistem lebih nyaman, meningkatkan produktivitas pengguna, 

serta mudah dipahami oleh pengguna karena dalam proses pengembangan dan 

proses desain menggunakan metode ini harus melibatkan penggunanya [14]. 

Prinsip dari metode ini yaitu mudah dikenali, konsisten, operasi yang sesuai 

dengan prediksi, mudah dalam menjalankan sistem. Perancangan user interface 
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untuk meningkatkan user experience menggunakan metode Human Centered 

Design diterapkan untuk melakukan proses pembuatan antarmuka sistem. HCD 

adalah suatu pengembangan sistem yang memiliki tujuan untuk membuat sistem 

lebih interaktif dan bermanfaat terhadap pengguna sistem [15]. HCD dilakukan 

melalui beberapa cara seperti wawancara atau konsultasi langsung dengan 

pengguna, terkait apa saja kebutuhan pengguna terhadap sistem, atau dalam tahap 

yang lebih ekstrim juga bisa melibatkan pengguna dalam rentang waktu tertentu 

selama proses perancangan UI/UX berlangsung [15]. 

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan HCD dirasa penulis merupakan pendekatan 

yang sesuai untuk merancang user interface sekaligus user experience karena 

desain yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Alur proses metode 

HCD dapat dilihat pada Gambar 2. 1 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 1 Tahapan HCD 

Terdapat empat langkah utama dalam menggunakan HCD antara lain, pemahaman 

dan spesifikasi konteks penggunaan, spesifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan 

desain solusi dan evaluasi desain solusi. Pada akhir proses akan dilakukan 

pemeriksaan terhadap desain solusi yang dibuat apakah sudah memenuhi 

kebutuhan pengguna [16]. 

Design thinking adalah panduan pemecahan masalah kreatif untuk semua orang 

yang diatur menjadi dua bagian. Pertama adalah menyelami proses itu sendiri, 

yaitu mencari, mendeskripsikan, mempresentasikan dan terakhir mengevaluasi 

berbagai strategi untuk mengembangkannya sehingga akhirnya dapat memberikan 

ide-ide terobosan. Kedua adalah panduan pemecahan masalah yang mengikuti 
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penerapan pemikiran desain untuk berbagai masalah di beberapa bidang berbeda 

dengan cara mendidik, menginspirasi dan dapat digeneralisasi oleh pembaca [27] . 

Dapat penulis simpulkan bahwa, design thinking merupakan sebuah metode yang 

digunakan berupa pola pikir untuk memahami permasalahan dan masalah yang 

berpusat pada manusia sehingga dapat masalah tersebut dapat terselesaikan 

dengan cara yang praktis dan kreatif. Design thinking merupakan langkah awal 

dalam pengimplementasian metode Human Centered Design (HCD) sebagai 

pemecahan masalah desain dalam proyek penelitian ini. 

2.1.6 Mockup 

Sebuah mockup adalah sketsa dari sistem yang akan dibangun. Mockup 

memberikan gambaran umum tentang fitur-fitur pada setiap halaman atau layar 

antarmuka. Mockup merupakan salah satu bentuk wireframe tingkat tinggi dengan 

desain yang sudah hampir jadi dan siap digunakan. 

Terdapat dua tipe wireframe yang biasa digunakan oleh seorang UI/UX Designer, 

antara lain [16]: 

1. Low-fidelity wireframe, tipe wireframe ini dibuat dalam bentuk kasaran 

dan tanpa skala, kisi atau akurasi piksel. Cocok digunakan jika tim 

memiliki banyak konsep produk dan akan memutuskan arah mana yang 

harus dituju secara cepat. Untuk membuat low-fidelity wireframe, cukup 

membuat sketsa dengan pena di atas kertas. Contoh low-fidelity 

wireframedapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 2Low-fidelity wireframe 
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2. High-fidelity wireframe, tipe wireframe ini dikenal dengan sebutan 

mockup yaitu menggunakan layout yang sudah spesifik untuk 

memberikan gambaran dan mendokumentasikan konsep produk software 

yang kompleks seperti sistem menu atau peta interaktif. Contoh high-

fidelity wireframedapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 3High-fidelity wierframe 

(Sumber : appcues.com) 

Dapat penulis simpulkan bahwa mockupadalah kerangka UI/UX Design yang 

menjadi representasi visual dari sebuah perangkat lunak. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan tahap mockuping (high-fidelity) menggunakan Figma sebagai 

media untuk mendesain aplikasi hingga tahap prototyping. 

2.1.7 Prototype 

Prototype adalah tahapan yang ditujukan untuk mentransformasikan sifat-sifat 

abstrak dari sebuah ide menjadi lebih terwujud. Tahapan ini tidak hanya berupa 

proses visualisasi ide tetapi juga proses pembangunan ide. Prototype mewakili 

model produk yang akan dibangun, fungsionalitas, dan operasi sistem [17]. 

Sebuah prototipe dalam hal ini, adalah tata letak semi-fungsional yang dapat 

memberikan pratinjau kesetiaan yang tinggi dari fungsi antarmuka pengguna 

aplikasi atau situs web (front-end) yang sebenarnya. Sementara prototipe mungkin 

tidak memiliki fungsionalitas penuh, itu umumnya memberikan pengguna akhir 

kemampuan untuk mengklik sekitar elemen antarmuka dan menyimulasikan cara 
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aplikasi benar-benar akan berfungsi. Pada tahap ini, kita dapat 

mendemonstrasikan dan mendiskusikan setelah demonstrasi tidak hanya elemen 

apa yang menampilkan fitur produk, tetapi bagaimana mereka dapat bekerja. Ini 

membantu untuk menguji ide dan membuat beberapa perubahan pada tahap awal 

proyek. Jadi, membuat prototipe juga dapat meningkatkan efisiensi proses 

pengembangan perangkat lunak. 

Pada penelitian tugas akhir ini, penulis akan menghasilkan prototype rancangan 

desain user interface dan user experience aplikasi sistem informasi yang bernama 

My UKM. Rancangan desain prototype aplikasi My UKM akan dibuat 

berdasarkan spesifikasi kebutuhan konteks pengguna yang merupakan pengelola 

UKM dan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Prototype akan 

menjadi hasil akhir dari penelitian ini sebagai gambaran aplikasi My UKM agar 

tim pengembang melanjutkan ke tahap pengembangan sistem aplikasi yang 

seutuhnya dan dapat digunakan oleh mahasiswa ITERA. 

2.1.8 Figma 

Figma adalah editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta 

fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan 

Windows. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaaan dalam antarmuka 

pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan penekanan pada kolaborasi 

waktu nyata (real-time). Figma bisa menghemat waktu untuk melakukan 

verifikasi desain karena di dalamnya dapat berkolaborasi seperti memberi 

komentar, saran, bahkan mengubah rancangan desain yang ada dalam waktu 

bersamaan [18]. Logo Figma dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini. 

 

Gambar 2. 4 Figma 
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(Sumber : images.app.goo.gl) 

2.1.9 Metode Scrum (Agile) 

Scrum adalah sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile 

tentang bagaimana cara tim mengelola dan menjalankan sebuah 

proyek.Metode pengimplementasian Agile yang dapat digunakan untuk 

mengelola segala jenis proyek mulai dari pembuatan software, website, 

hardware, marketing, event planning, dan sebagainya[19]. 

Pada penelitian tugas akhir ini, penulis bekerja sama dengan tim 

pengembang lainnya yang terdiri atas satu orang front-end dan satu orang 

back-end untuk penyelesaian aplikasi UKM. Penyelesaian dengan metode 

Agile menguatkan pada kekuatan kolobarasi tim dalam pengembangan 

aplikasi, dimana UI/UX designer, front-end, dan back-end dapat bekerja 

secara fleksibel dengan menyesuaikan perubahan yang mungkin terjadi 

sesuai kebutuhan calon pengguna. Penggunaan Agile dapat menguntungkan 

anggota tim dengan mengurangi pekerjaan yang tidak produktif dan 

memberikan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang disukai 

terlebih dahulu. 

2.1.10 Trello 

Trello merupakan aplikasi sebagai wadah kerja tim kolaboratif yang mudah dan 

popular digunakan. Trello juga memungkinkan untuk bekerja lintas tim atau 

divisi. Trello cocok digunakan untuk tim yang menerapkan kerja dengan prinsip 

Agile [19]. Fitur yang terdapat pada trello, misalnya board, list dan card 

memungkinkan organisasi memprioritaskan proyek dengan cara yang menarik, 

fleksibel, dan penuh manfaat. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Trello sebagai media kolaborasi antar 

tim pengembang yang terdiri atas UI/UX desainer, front-end dan back-end. Trello 

di dalam proyek ini, akan dijadikan sebagai panduan untuk mengerjakan proyek 

dengan metode Agile, dimana card di dalam trello berisi panduan sprint berupa 

pekerjaan yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh masing-masing anggota 

tim. Melalui Trello juga, tim dapat mengetahui perkembangan anggota tim 

lainnya. 
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2.1.11 User Persona 

User persona adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik 

pengguna digabungkan dengan tujuan, kebutuhan dan ketertarikannya yang 

menjadi target pengguna didapatkan dari hasil penelitian tentang pengguna yang 

sesuai target[13]. 

User Persona merupakan dokumen representasi dari pengguna yang paling 

penting untuk menganalisis pengguna agat mendapatkan tujuan, kebutuhan dan 

minat pengguna. Dalam user persona memudahkan dalam menganalisis target 

pengguna seperti mengetahui goals, perilaku pengguna dan pain point dari 

pengguna tersebut. Tujuan user persona adalah untuk membuat keputusan sebuah 

desain dari perilaku, psikologi dan demografi pengguna [14]. 

Sebuah user persona harus dapat membantu menetapkan dasar dari menganalisis 

pengguna yang merupakan tugas dari seorang user experience. Persona juga 

digunakan untuk memvalidasi keputusan yang akan dibuat oleh seorang desainer, 

membuat data lebih mudah dipahami dengan memberikan nama, wajah, tujuan, 

motivasi, kesulitan, biografi pengguna. Elemen yang terdapat dari user 

persona[20]: 

1. Foto dan nama persona 

2. Gelar pekerjaan dan tanggung jawab utama 

3. Demografi seperti usia dan pendidikan 

4. Kutipan yang menyimpulkan apa yang paling penting bagi persona 

terkait dengan aplikasi yang akan dibuat 

Sebuah user persona menjadi alat yang efektif bagi seorang desainer UI/UX dan 

dapat memberikan tim proyek agar lebih fokus dalam kebutuhan pengguna dan 

mengerti bagaimana hasil akhir dari sebuah desain proyek. Gambar 2.5 

merupakan contoh user persona yang akan digunakan dalam pemodelan user 

interface dan user experienceaplikasi UKM. 
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Gambar 2. 5User Persona 

(Sumber : pinterest.com) 

2.1.12 Usability Testing 

Usability adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien, efektif dan pengguna menjadi 

nyaman dalam konteks penggunaannya [21]. Efektivitas berhubungan dengan 

keberhasilan pengguna mencapai tujuan dalam menggunakan suatu perangkat 

lunak. Efisiensi berkenaan dengan kelancaran pengguna untuk mencapai tujuan 

tersebut [16]. Secara umum pengertian usability adalah atribut dari kualitas yang 

digunakan untuk mengevaluasi bagaimana mudahnya antarmuka digunakan.  

Usability testing adalah sebuah metode untuk mengevaluasi user experience 

terhadap software yang dibuat. Kegiatan ini melibatkan peran beberapa pengguna 

untuk dapat meneliti bagaimana proses pengguna selama berinteraksi dengan 

software. Tujuan dari usability testing adalah mencari kesalahan dan kekurangan 

produk, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan 

pengguna denngan produk tersebut.  

Usability digunakan menjadi tolak ukur seberapa mudah sistem tersebut dapat 

dijalankan. Usability yang baik adalah sistem yang dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan pengguna berdasarkan tiga faktor. Tiga faktor 

usability tersebut yaitu, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan [21]. 
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Pada penelitian tugas akhir ini usability testing dilakukan hanya sampai tahap 

prototype design. Usability testing yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan pengujian Sytem Usability Scalr (SUS) untuk pengujian antarmuka 

pengguna (UI) dan pengujian User Experience Questionnaire (UEQ) untuk 

pengujian kenyamanan pengguna (UX). 

2.2 Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian, penulis mengacu pada beberapa penelitian terkait 

guna dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan. Berikut adalah 

penelitian terkait yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibuat, 

diantaranya: 

Penelitian dari Barly Vallendito (2020) membahas tentang pemodelan user 

interface dan user experience dengan menerapkan metode design thinking. 

Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah design thinking 

yang memiliki 6 tahapan alur proses yaitu tahapan empathize, define, ideate, 

prototype, test dan implement. Hasil penelitian ini adalah rancangan desain 

aplikasi Android berdasarkan pemodelan user interface dan user experience 

dengan menggunakan metode design thinking yang berdasarkan data untuk 

mempermudah user dalam mempelajari dan menggunakan aksara Jawa. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Erma Susanti dkk. (2019) melakukan 

penelitian dengan merancang model UI/UX pada aplikasi M-Voting untuk 

menentukan ketua himpunan dengan memanfaatkan perangkat Android sebagai 

sarana untuk melakukan kegiatan voting. Model aplikasi ini dirancang 

menggunakan metode Design Thinking berdasarkan target pengguna dalam 

rangka memfasilitasi kebutuhan pemungutan dan perhitungan suara secara 

realtime. Model perancangan aplikasi ini diperlukan agar kegunaan aplikasi sesuai 

dengan kebutuhan pengguna akhir aplikasi. Hasil yang didapatkan adalah sebuah 

model perancangan dalam bentuk prototype. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yulius Firantoko, dkk. (2019) 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat rancangan aplikasi info 

calon anggota legislatif dengan user experience yang baik dan diharapkan dapat 

memberikann kemudahan dan informasi seputar calon anggota legislatif kepada 
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masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah human centered 

design untuk perancangan user experience dan elements of user experience untuk 

tahap pembuatan rancangannya. Evaluasi desain solusi menggunakan metode 

heuristic evaluation yang melibatkan 3 orang expert sebagai evaluator. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah rancangan aplikasi berupa prototype dan 

rekomendasi rancangan untuk perbaikan rancangan aplikasi pada pengembangan 

selanjutnya. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Shandya Fajar Widyono, dkk. (2019) 

melakukan penelitian yang membahas bagaimana cara merancang user interface 

aplikasi Travelingyuk berbasis mobile dengan mengadaptasi HCD. Dalam 

perancangan user interface juga mengadaptasi aturan desain Google Material 

Design Guidline buatan Google. Selanjutnya evaluasi hasil perancangan user 

interface aplikasi dilakukan menggunakan kerangka kuesioner System User Scale 

(SUS) yang berisi 10 pertanyaan uji usability. Perancangan user interface aplikasi 

Travelingyuk berbasis mobile mendapatkan skor SUS 77,25 yang berarti masuk 

dalam kategori layak dan dapat diterima pengguna (Acceptable). 

Penelitian berikutnya dari Rike Mahara dan Basrul Aabdul Majid (2018) 

membahas tentang perancangan interface aplikasi E-Skripsi berbasis Android 

dengan menerapkan metode prototype. Metode pada penelitian ini meliputi studi 

literatur atau pengumpulan data dengan mempelajari landasan teori dan mencari 

referensi-referensi yang terkait dengan penelitian seperti perancangan interface, 

aplikasi, E-Skripsi, dan Android. Adapun salah satu tahapan analisis dari 

penelitian ini direpresentasikan dalam bentuk diagram alir. Tahapan selanjutnya 

menggunakan metode prototype untuk merancang interface dari model sistemm 

tersebut. Hasil penelitian ini adalah mockup rancangan interface aplikasi E-

Skripsi. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Galuh Noor Akbar Pamungkas (2018) 

melakukan penelitian dengan merancang UX pada aplikasi Booking Personal 

Photographer untuk memudahkan proses pemesanan fotografer bagi para calon 

pemesan fotografer. Model aplikasi ini dirancangan menggunakan metode UX 

Heuristic Principles untuk secara langsung menganalisis proses pemesanan 
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fotografer dan bagaimana fotografer memasarkan diri mereka. Hasil yang 

didapatkan adalah sebuah model perancangan user experience aplikasi booking 

personal fotografer untuk dapat menghubungkan antara calon pemesan dengan 

para fotografer. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ifan Sadewa dan Kondar Siahaan 

(2016) melakukan penelitian mengenai analisa dan perancangan sitem informasi 

ukm berbasis web pada Universitas Batanghari. Metodologi penelitian yang 

dilakukan adalah dengan analisa dan perancangan berorientasi objek, yaitu dengan 

membangun sebuah model analisis yang menggambarkan informasi, fungsi, dan 

perilaku objek. Pada penelitian ini, penulis membuat UML (Unified Modeling 

Language) sebagai gambaran atau visualisasi aplikasi perangkat lunak, rancangan 

UCD (Use Case Diagram), pengumpulan entitas database, serta rekayasa web 

untuk mengetahui proses yang digunakan dalam membuat aplikasi web 

berkualitas tinggi. 

Ringkasan perbandingan penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Perbandingan penelitian terkait 

No Penulis Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Barly Vallendito 2020 Pemodelan User 

Interface dan User 

Experience 

Menggunakan Design 

Thinking 

Rancangan desain 

aplikasi Android 

berdasarkan 

pemodelan user 

interface dan user 

experience dengan 

menggunakan metode 

design thinking yang 

berdasarkan data untuk 

mempermudah user 

dalam mempelajari dan 

menggunakan aksara 

Jawa 

No Penulis Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2 Erma Susnti, 

Erfanti Fakriyah 

2019 Pengembangan UI/UX 

Pada Aplikasi M-

Model perancangan 

aplikasi M-Voting 
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dan Endang 

Effendi 

Voting Menggunakan 

Metode Design 

Thinking 

dalam bentuk 

prototype. 

3 Yulius Firantoko, 

Herman Tolle, 

dan Hanifah 

Muslimah Aaz-

Zahra 

2019 Perancangan User 

Experience Dengan 

Menggunakan Metode 

Human Centered 

Design Untuk Aplikasi 

Info Calon Anggota 

Legislatif 2019 

Hasil yang didapatkan 

dari penelitian ini 

adalah rancangan 

aplikasi berupa 

prototype dan 

rekomendasi 

rancangan untuk 

perbaikan rancangan 

aplikasi pada 

pengembangan 

selanjutnya 

4 Shandya Fajar 

Widyono, Niken 

Hendrakusma, dan 

Muhammad 

Aminul Akbar 

2019 Perancangan User 

Interface Aplikasi 

Travelingyuk Berbasis 

Mobile Menggunakan 

Metode Human 

Centered Design 

(HCD) 

Rancangan prototype 

aplikasi Travelingyuk 

dengan menerapkan 

metode HCD dalam 

perancangan user 

interface nya. 

5 Rike Mahara dan 

Basrul Abdul 

Majid 

2018 Perancangan Interface 

Aplikasi E-Skripsi 

Berbasis Android 

Model rancangan 

interface aplikasi 

dalam bentuk mockup. 

 

 

No Penulis Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

6 Galuh Noor 

Akbar 

Pamungkas 

2018 User Experience Pada 

Desain Aplikasi 

Booking Persnoal 

Photographer Dengan 

Penerapan UX 

Heuristic Principles 

Dihasilkan 

rancangan user 

experience 

aplikasi booking 

personal 

fotografer untuk 
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dapat 

menghubungkan 

antara calon 

pemesan dengan 

para fotografer. 

 

7 Ifan Sadewa dan 

Kondar Siahaan 

2016 Analisis dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Unit 

Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Berbasis Web 

Pada Universitas 

Batanghari 

Penelitian ini 

menghasilkan 

sebuah prototipe 

sistem informasi 

unit kegiatan 

mahasiswa 

berbasis web yang 

dapat 

diimplementasikan 

lebih lanjut 

sehingga 

menghasilkan 

sistem informasi 

yang dapat 

diterapkan pada 

Universitas 

Batanghari. 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terkait adalah pada 

objek, penggunaan metode, dan basis sistem aplikasi. Penulis menggunakan objek 

UKM, terdapat satu penelitian terkait dengan objek yang sama, namun terdapat 

juga yang berbeda yaitu objek yang digunakan antara lain fotografer, traveling, 

skripsi dan pencalonan anggota legislatif. Selain itu penggunaan metode yang 

penulis gunakan adalah metode human centered design untuk mendesain user 

interface dan user experience, sedangkan pada penelitian terkait hanya merancang 

salah satunya saja yaitu user interface atau user experience nya dengan metode 
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yang sama. Selain itu terdapat penelitian terkait lain yang menggunakan metode 

user centered design dan ux heuristic principles. Untuk basis sistem aplikasi yang 

digunakan oleh penulis adalah berbasis mobile Android, pada penelitian terkait 

aplikasi UKM yang dibuat berbasis web
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