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ABSTRAK 

 

Aneka Logistic Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pengiriman barang baik pengiriman melalui jalur darat dan jalur laut dengan 

alamat website www.anekalogistic.com. Selama website aneka logistic 

diimplementasikan terdapat rata-rata pengunjung dalam satu tahun terakhir 

berkisar 12.775 pengunjung dan dibandingkan dengan jumlah pengunjung website 

makharyacargosurabaya.com dengan rata-rata satu tahun terakhir yaitu 25.915 

pengunjung, dari hasil perbandingan tersebut bisa dikatakan bahwa pengunjung 

website anekalogistic lebih sedikit daripada website mkharyacargosurabaya, 

sehingga website aneka logistic masih belum sering di kunjungi oleh pengguna. 

Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengembangkan desain user 

interface pada website aneka logistic dengan menggunakan metode user centered 

design dan usabillity evaluation untuk menemukan kesalahan dan mengevaluasi 

keberhasilan dari website. 

Hasil pengembangan desain dengan mempertimbangkan desain awal 

website serta hasil pengelolaan data dari responden. Kemudian Langkah terakhir 

melakukan evaluasi kepada pihak perusahaan aneka logistic dengan menggunakan 

metode usabillity evaluation. Dari hasil analisis deskriptif bahwa ada 8 variabel 

yang memiliki nilai mean di bawah 3.00, yang berarti hasil dari pengembangan 

desain yang telah dilakukan memiliki tingkat permasalahan. Hasil akhir diperoleh 

rekomendasi berupa desain user interface sesuai dengan kebutuhan pihak aneka 

logistic dalam menunjang perbaikan website. 

http://www.anekalogistic.com/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aneka Logistic Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pengiriman barang baik pengiriman melalui jalur darat dan jalur laut. Perusahaan 

ini memberikan pelayanan secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan 

pelanggan yang akan mengirim barangnya. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 

1990 hingga sekarang yang berpusat di Surabaya tepatnya di jalan Greges Jaya II 

Blok B No. 11 dan memiliki kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di luar 

Jawa yakni di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Kalimantan 

 

 

Gambar 1.1 Website anekalogistic.com (www.anekalogistic.com)  

 

Ekspedisi Aneka Logistic Surabaya telah dipercaya oleh beberapa 

perusahaan besar di beberapa wilayah di Surabaya, Sidoarjo dan beberapa 

perusahaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Balikpapan, Kalimantan Timur 

serta dipercaya oleh beberapa klien kargo yang mempercayakan pengiriman 

barang kepada aneka logistic Surabaya. Dalam hal pengiriman saat ini, website 

http://www.anekalogistic.com/
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aneka logistic (anekalogistic.com) memberikan informasi mengenai informasi 

kegiatan 
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pengiriman barang, serta mengandung beberapa konten informasi seputar profil 

perusahaan, kantor cabang, kegiatan ekspedisi barang di beberapa kota, beberapa 

relasi atau klien perusahaan. Website ini mendukung kinerja perusahaan 

khususnya berperan penting dalam menunjang bagian marketing perusahaan, 

tugas marketing pada aneka logistic yaitu, aktif mencari target, merekap data hasil 

pengiriman menjamin kepuasan pelanggan, mecari mitra kerja, dan menyusun 

strategi lanjutan, sehingga untuk mendukung bagian informasi barang yang 

tercantum pada website aneka logistic. Namun, ada beberapa informasi yang 

belum informatif, seperti menu tarif yang tidak dapat menampilkan daftar harga 

secara lengkap sehingga customer tidak tahu berapa harga tarif barang yang akan 

dikirim. Kemudian customer tidak dapat menginputkan transaksi secara online, 

sehingga harus datang atau menelpon ke kantor secara langsung. 

 

Gambar 1.2 Traffic Pengunjung Website anekalogistic.com 

 

Berdasarkan hasil traffic yang diperoleh menggunakan 

www.statshow.com, jumlah pengunjung website Aneka Logistic Surabaya selama 

satu tahun terakhir . Pada hasil satu tahun tersebut, jumlah pengunjung yaitu 

12,775 pengunjung dengan detail sebagai berikut: 

 

http://www.statshow.com/
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Tabel 1.1 Data Jumlah Pengunjung Website anekalogistic.com 

Periode  Jumlah Pengunjung 

1 Hari 35 Pengunjung 

1 Bulan 1.050 Pengunjung 

1 Tahun 12,775 Pengunjung 

 

Rata-rata pengunjung anekalogistic.com dalam satu tahun terakhir 

berkisar 12,775 pengunjung. Data tersebut menujukan hasil pengunjung perhari, 

perbulan dan pertahun. Temuan sementara tersebut dikarenakan adanya antrian 

pengiriman yang menumpuk pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439H. 

Penulis mencoba membandingkan website anekalogistic.com dengan website 

kompetitor  yaitu makharyacargosurabaya.com yang dikelola oleh Makharya 

Cargo Surabaya jumlah pengunjung dalam satu tahun terakhir yaitu 25.915 

pengunjung. 

 

 

Gambar 1.3 traffic Pengunjung Website makharyacargosurabaya.com 

 

Berdasarkan hasil traffic yang diperoleh menggunakan 

www.statshow.com, jumlah pengunjung website makharyacargo.com selama satu 

tahun terakhir . Pada hasil satu tahun tersebut, jumlah pengunjung yaitu 25,915 

pengunjung website makharyacargo dengan detail sebagai berikut: 

http://www.statshow.com/
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Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Website makharyacargo.com 

Periode  Jumlah Pengunjung 

1 Hari 71 Pengunjung 

1 Bulan 2.130 Pengunjung 

1 Tahun 25.915 Pengujung 

 

Statistik tersebut menunjukan adanya tren yang serupa, karena kedua 

website tersebut memiliki konten dan penawaran jasa yang sama. Rata-rata 

pengunjung website makharyacargosurabaya.com mencapai 9.372 pengunjung. 

Jika dibandingkan rata-rata jumlah pengunjung dalam satu tahun terakhir antara 

website anekalogistic.com mencapai 203% dari jumlah rata-rata pengunjung 

anekalogistic.com 

Tabel 1.3 Data Perbandingan Jumlah Pengunjung antara Website 

anekalogistic.com dengan makharyacargosurabaya.com 

Periode  
Jumlah Pengunjung 

anekalogistic.com makharyacargosurabaya.com 

1 Hari 35Pengunjung 71 Pengunjung 

1 Bulan 1.050 Pengunjung 2.130 Pengunjung 

1 Tahun 12.775 Pengunjung 25.915 Pengujung 

Rata-rata 4.620 Pengunjung 9.372 Pengunjung 

 

Dari hasil pengamatan di atas, bisa dikatakan  bahwa pengunjung website 

anekalogistic.com lebih sedikit daripada website makharyacargosurabaya.com. 

kemudian dari hasil wawancara terhadap pengelola ekspedisi Aneka Logistics, 

berdasarkan kriteria website yang baik website aneka logistic dari sisi usability : 

a. Mudah untuk dipelajari 

Website aneka logistic mudah di ingat karena berupa company profile saja, 

pada halaman depan sudah banyak   menjelaskan mengenai perusahaan aneka 
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logistic, pengguna langsung mengetahui kalau ini jasa pengiriman, nama 

perusahaan sudah terlihat jelas, sudah terdapat info-info mengenai tarif, sosial 

media dan galeri perushaan. 

b. Efisien untuk digunakan 

Efisien karena dari isi setiap menu sudah mewakili nama menunya. 

c. Mudah untuk diingat 

Untuk url mudah diingat, logo aneka logistic mudah untuk diingat. 

d. Tingkat kesalahan rendah 

Tingkat kesalahan tidak valid karena tidak ada inputan. 

e. Tingkat kepuasan pengguna 

Puas, karena pelanggan sudah dapat melihat alamat, kontak yang dapat 

dihubungi, jaringan dari aneka logistic, semua tercantum pada website, tetapi 

tarif harus menghitung sendiri perkiraan tarif kirim barang, karena hanya 

dicantumkan rumus saja, dibandingkan jasa pengiriman yang lain yang sudah 

dapat menampilkan harga tarif yang diinginkan. 

Berdasarkan 4 tahapan metode User Centered Design (UCD) : 

1. Specify the context of use (Menentukan konteks penggunaan) : bahwa website 

aneka logistic sangat penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan 

sebagai media promosi, hingga memberikan informasi tarif yang berkaitan 

dengan penentuan harga pengiriman barang. Untuk mengukur pentingnya 

website aneka logistic sebagai media promosi, dengan cara mengukur berapa 

persen customer aneka logistic mengetahui atau mendengar jasa ekspedisi 

aneka logiscti melalui website aneka logistic. Untuk saat ini customer aneka 

logistic yang sedang melakukan transaksi pengiriman barang selama 1 bulan 
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terakhir berkisar 780 orang, sedangkan ketika customer ditanya, apakah tahu 

ekspedisi aneka melalui website yaitu 156 orang yaitu cuman 20% saja. 

Pada keterangan diatas apat kita simpulkan bahwa peran website aneka 

logistic cukup penting bagi perusahaan, maka dari itu untuk menambah 

pelanggan baru dan untuk menghindari pelanggan yang sudah ada pergi, maka 

diperlukan desain website yang baik agar dapat menarik si pengguna baik 

pengguna potensial maupun tidak. 

2. Specify user and organisational requirements (Menentukan kebutuhan 

pengguna dan kebutuhan oganisasi) penelitian ini menggunakan media 

melalui kuesioner dan tebel kebutuhan pengguna. 

3. Produce design solutions (Membuat perancangan / desain solusi) akan 

dibuatkan desain website yang baru yang sesuai dengan hasil kuesioner 

responden. 

4. Evaluate designs against user requirements (Mengevaluasi perancangan 

terhadap kebutuhan pengguna) setelah membuat desain website aneka yang 

baru, maka desain yang baru akan ditunjukan kepada pengguna apakah sudah 

baik atau belum. 

Dengan menggunakan metode User Centered Design (UCD) yaitu untuk 

mengatasi masalah ketidak mampuan pengguna dalam menggunakan sistem, dan 

diharapkan pengguna mampu mengetahui fungsi sistemya hanya dalam sekali 

pakai. Metode User Centered Design (UCD) melibatkan calon pengguna pada 

tahap awal pengembangan shingga calon pengguna dapat memberikan masukan 

mengenai antar muka sistem. 
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Maka berhubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan evaluasi 

perancangan website aneka logistic untuk meningkatkan proses bisnis pengiriman 

barang, pendapatan perusahaan dan membutuhkan  rekomendasi desain  sesuai 

dari hasil rekomendasi saat evaluasi. Hasil akhir dalam membangun desain antar 

muka ini diharapkan menghasilkan tampilan dan fungsional yang maksimal serta 

memiliki nilai usabillity. Metode User Centered Design (UCD) yang digunakan 

dalam pengembangan sistem ini adalah kuisioner dan usabillity testing.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa masalah 

yang ada yaitu, bagaimana mengembangkan perancangan antar muka website 

ekspedisi aneka logistic menggunakan metode User Centered Design (UCD). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mencakup antar muka (user interface) pada website 

Aneka Logistic Surabaya. 

2. Pada penelitian ini menggunakan metode User Centered Design untuk 

melakukan anaisis terhadap website Aneka Logistic. 

3. Perancangan user interface menggunakan aplikasi Adobe XD. 

4. Kuisioner diberikan kepada pelanggan di Surabaya dengan jumlah 107 orang. 

5. Hasil akhir berupa prototype. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat atau rancangan 

prototype antar muka website ekspedisi aneka logistic. 

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan pengembangan desain user interface pada website Aneka 

Logistic diharapkan memberikan manfaat yaitu, memudahkan pengguna untk 

mendapatkan informasi yang ada pada website Aneka Logistic agar tidak ada 

menu atau halaman yang minim diakses oleh pengguna baik melalui device 

mobile, desktop atau device yang lain. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang User Centered 

design dan teori–teori yang digunakan sebagai penunjang 

penyelesaian tugas akhir. Teori penunjang meliputi  analisis, 

deskripsi website serta kriteria website yang berkualitas dan 

indikator desain website, definisi user interface, perancangan user 

interface, metode evaluasi,  Usabillity Evaluation, Populasi dan 

Sampel, Analisis Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas  serta  
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penelitian sebelumnya sebagai salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan penulis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini  berisikan tentang  metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan tugas akhir. Metode penelitian terdiri dari  empat 

tahapan yaitu tahapan awal penelitian,  tahapan analisis  data, 

tahapan desain  dan tahapan akhir. 

 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang  hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan penulis yaitu tentang hasil implementasi dan data dari 

hasil uji yang diubah menjadi data statistik. Data tersebut 

dianalisis untuk dilakukan perancangan desain user interface. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang  uraian dari kesimpulan hasil analisis 

dan perancangan desain yang telah dilakukan, beserta saran yang 

dapat digunakan untuk perbaikan sistem informasi yang 

dilakukan pada penelitian selanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar, data diagram diam atau gerak, 

data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis. Website membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). Website bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang 

berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis 

apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif 

dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website (Abdullah, 2016). 

Secara umum, karakteristik website dibagi menjadi dua, yaitu Content 

dan Design (lihat Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Karakteristik Website
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Macam-macam website (Hidayat, 2010), yaitu: 

1. Website Dinamis 

Website dinamis yaitu website yang menyediakan content atau isi yang selalu 

berubah-ubah setiap saat atau secara terstruktur untuk upadte pada setiap saat. 

2. Webiste Statis 

Website statis yaitu website yang mempunyai halaman yang tidak berubah  

atau tetap. Artinya untuk melakukan perubahan pada suatu halaman website 

maka dilakukan secara manual dengan mengubah source code pada website 

tersebut.  

 

A Kriteria Website yang baik 

Kriteria-kriteria yang peru diperhatikan sehingga website dapat dikatakan 

sebagai website yang baik (Suyanto, 2009), yaitu : 

1. Usabillity 

Usabillity melibatkan pertanyaan dapatkah pengguna menemukan cara untuk 

mnggunakan situs website tersebut dengan efektif (doing things right) atau 

usability adalah sebagai suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi 

dengan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan pengalaman 

pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs website sampai 

pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Usability 

mempunyai 5 karakteristik, yaitu: 

a. Mudah untuk dipelajari 

b. Efisien untuk digunakan 

c. Mudah untuk diingat 

d. Tingkat kesalahan rendah 
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e. Tingkat kepuasan pengguna 

2. Sistem Navigasi (Struktur) 

Navigasi yang dapat dipahami oleh pengguna secara keseluruhan. Adapun 

syarat navigasi yang baik adalah: 

a. Mudah untuk dipelajari 

b. Konsisten 

c. Memungkinkan feed back 

d. Muncul dalam konteks 

e. Menawarkan alternatif lain 

f. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan 

g. Meyediakan pesan visual yang jelas 

h. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami 

i. Mendukung tujuan dan perilaku pengguna. 

3. Graphic Design (Desain Visual) 

Kepuasan visual seorang pengguna secara subyektif melibatkan bagaimana 

desainer visual situs website tersebut membawa pengguna menikmati dan 

menjelajahi situs website degan melalui layout, warna, bentuk dan tipografi. 

Grafik membuat halaman menjadi indah tetapi bisa juga memperlambat akses 

dengan semakin besarnya ukuran file. Desain yang baik setidaknya memiliki 

komposisi warna yang baik dan konsistem, layout grafik yang konsisten, teks 

yang mudah dibaca, penggunaan grafik yang memperkuat isi teks, dan secara 

keseluruhan membentuk suatu pola yang harmonis. 

4. Contents 
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Konten yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target pengguna 

situs website tersebut. Gaya penulisan dan bahasa yang dipergunakan harus 

sesuai dengan website dan target pengguna. Hindari kesalahan dalam hal 

penulisan, termasuk tata bahasa, tanda bahasa dan tanda baca di setiap 

halaman, header, dan judulnya. Konten harus relevan dengan tujuan situs, 

jika ada kontent yang berbentuk multimedia, udahakan berhubungan dengan 

isi situs website. Untuk membuat konten yang baik adalah kenali pengguna, 

jaga konten agar tetap up-to-date, nyatakan kebijakan dengan jelas, 

dahulukan kualitas dan kuantitas. 

5. Compatibility 

Situs website harus kompatibel dengan berbagai tampilannya (browser), 

harus memberikan alternatif bagi browser yang tidak dapat melihat 

situasinya. 

6. Loading Time 

Sebuah situs website yang tampil lebih cepat kemungkinan besar akan 

kembali dikunjungi, dengan konten dan tampilan yang menarik. 

7. Functionality 

Seberapa baik sebuah situs website bekerja dari aspek teknologinya. 

8. Accesibility 

Dimana website tersebut dapat digunakan oleh setiap orang baik anak-anak 

maupun orang dewasa. 

9. Interacitity 



15 

 

 

 

Interaktivitas adalah apa yang melibatkan pengguna situs website sebagai 

user experience dengan situs website itu sendiri. Dasar dari interaktivitas 

adalah hyperlinks (link) dan mekanisme feed back. 
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2.2 Perancangan 

Perancangan adalah proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu 

dan merupakan wujud visual yang dihasilkan dari bentuk-bentuk kreatif yang 

telah direncanakan (Utama, 2011). Langkah awal dalam perancangan desain 

bermula dari hal-hal yang tidak teratur berupa gagasan atau ide-ide kemudian 

melalui proses penggarapan dan pengelolaan akan menghasilkan hal-hal yang 

teratur, sehingga hal-hal yang sudah teratur bias dapat memenuhi fungsi-fungsi 

dan kegunaan dengan baik. Perancangan merupakan penggambaran, pembuatan 

sketsa dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan utuh dan 

berfungsi. 

Pada saat hendak membuat sebuah system yang akan digunakan pada 

suatu perusahaan, setiap pengembang aplikasi harus membuat sebuah rancangan 

dari system yang ingin dibuat. Rancangan ini bertujuan untuk memberi gambaran 

umum dari system yang akan berjalan nantinya kepada setiap stakeholder. 

Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara 

rinci bagaimana sistem akan berjalan (John W. Satzinger, 2012). Hal itu bertujuan 

untuk menghasilkan produk perangkan lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. 

Jadi, perancangan pada website aneka logistic sangat dibutuhkan untuk 

merancang analisa pada website sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

para pengguna situs website yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan 

website tersebut. 
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2.3 UCD (User Centered Design) 

UCD adalah salah satu metode best practices untuk merancang sebuah 

antarmuka pengguna, yang secara langsung melibatkan pengguna itu sendiri. 

Pengguna terlibat sejak tahap analisa awal kebutuhan pengguna sampai dengan 

pengujian dan evaluasi. Konsep UCD adalah “In user-centered design, the users 

are center focus” maksudnya adalah semua sifat konteks, dan lingkungan produk 

semua berdasarkan oleh pengalaman pengguna. Menurut Saputri dkk (2017) 

terdapat 4 prinsip dalam pengembangan dengan metode UCD, yakni:  

a. Fokus pada Pengguna (User Requirements) 

Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya 

atau calon pengguna melalui interview, survey, dan partisipasi dalam 

workshop perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, 

karakter, dan sikap pengguna serta karakteristik anthropometric. Aktivitas 

utamanya mencakup pengambilan data, analisis dan integrasinya ke dalam 

informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan 

teknis, dan organisasi. 

b. Perancangan Terintegrasi (Prototyping) 

Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, 

dukungan teknis serta prosedur instalasi dan konfigurasi. 

c. Pengujian pengguna (Usability Measurement) 

Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang 

berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang 

kelakuan pengguna, evaluasi umpan-balik yang cermat, wawasan pemecahan 
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terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah 

rancangan. 

d. Perancangan interaktif (Spiral Model) 

Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan ditest 

berulang kali. Berdasarkan hasil test kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem 

bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya. 
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A Tahapan dalam UCD (ISO 9241-210, 2009)  

5. Specify the context of use (Menentukan konteks penggunaan) 

6. Specify user and organisational requirements (Menentukan kebutuhan 

pengguna dan kebutuhan oganisasi) 

7. Produce design solutions (Membuat perancangan / desain solusi) 

8. Evaluate designs against user requirements (Mengevaluasi perancangan 

terhadap kebutuhan pengguna) 

 

B Kelebihan UCD 

1. Hasil desain lebih akurat, dikarenakan seluruh pengalaman pengguna (user) 

ikut berpartisipasi langsung dalam pengembangannya.  

2. Lebih cepat dalam menemukan kesalahan (error). 

3. Waktu untuk pengembangan dapat lebih cepat, karena kebutuhan pengguna 

sudah tersedia. 

4. Fleksibel dalam pengembangannya (desainer bebas memilih menggunakan 

tools atau metode pembuatan desain antarmuka). 

 

C Langkah-langkah yang dilakukan mengacu pada konsep UCD 

1. Pengguna “duduk bersama” perancang untuk membuat rancangan antarmuka. 

2. Pengguna menyampaikan keinginannya, dan perancang menggambar 

keinginan pengguna, sambil menjelaskan untung-ruginya. 

3. Perancang meminta pendapat pengguna tentang rancangan yang dibuatnya. 

4. Proses ini dilakukan secara iteratif (berulang). 
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D Aturan dalam UCD (User Centered Design) 

1. Prespektif 

Pengguna selalu benar. Apabila jika terdapat masalah dalam penggunaan 

sistem, maka masalah ada pada sistem dan bukan pada pengguna. 

2. Installasi 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstall atau mengun-instal 

perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa ada 

konsekuensi negaif. 

3. Pemenuhan 

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja persis 

seperti yang dijanjikan. 

4. Instruksi 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah 

(buku petunjuk, bantuan secara on-line atau kontekstual, pesan kesalahan), 

untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. 

5. Kontrol 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu 

membuat sistem menaggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. 

6. Umpan Balik 

Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi 

yang jelas, dapatt dimengerti, dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan 

kemajuan yang akan dicapai. 
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7. Keterkaitan 

Pengguna mempuyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang 

semua persyaratan yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil terbaik. 

8. Batasan 

Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan sistem. 

9. Assistance 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyediaan 

teknologi dan menerima pemikiran/tanggapan yang membantu jika 

diperlukan. 

10. Usability 

Pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan 

perangkat keras, dan bukan sebaliknya. Sistem harus dapat digunakan secara 

alami. 

 

2.4 Pendekatan Usability 

Usability adalah suatu tolak ukur sebuah kualitas yang mengkaji serta 

mengkur seberapa mudah antarmuka (interface) digunakan oleh pengguna. 

Menurutnya, ada lima kategori utama dari usability, diantaranya adalah: 

1. Learnability 

Learnability merupakan kategori yang mendeskripsikan seberapa mudah 

pengguna dapat memahami cara penggunaan serta fungsi-fungsi yang 

terdapat pada website. Kategori ini juga berkaitan dengan kemudahan 

pengguna dalam mengidentiikasi mekanisme navigasi dari tiap menu yang 

ada. 
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2. Efficiency 

Efficiency berkaitan dengan pengukuran kecepatan dan ketepatan pegguna 

dalam mengakses sistem. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam indikator 

efficiency adalah mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengguna 

dalam mencari dan menjalankan fitur yang diukur dalam hitungan detik. 

Selain itu, yang termasuk sebagai faktor ketercapaian efficiency adalah 

jumlah tahapan ketika melakukan atau melaksanakan sebuah task, jumlah 

waktu yang dihabiskan, serta ketersediaan shortcut untuk melakukan task 

yang ada. Sehingga, suatu sistem dapat dikategorikan efisien apabila waktu 

yang dibutuhkan oleh pengguna dalam melaksanakan task yang ada sangat 

minim 

3. Memorability 

Memorability berkaitan dengan tingkat ingatan pengguna dalam menjalankan 

sistem yaitu seberapa jauh pengguna mengingat letak fitur dan tampilan 

sistem. Website yang baik adalah yang website yang fungsi fiturnya mudah 

diingat dan pengguna dapat memahami setiap arah navigasi yang dihasilkan 

tanpa harus mempelajari ulang setiap detail dari navigasi website yang ada. 

Untuk mencapai hasil yang baik pada kategori ini, tata letak menu pada 

website harus diperhatikan dan disesuaikan dengan terapan universal yang 

diberlakukan. 

4. Errors 

Errors atau kegagalan adalah indikator untuk mengetahui apakah terdapat 

fitur yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori ini juga 

berkaitan dengan penggalian informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang 
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dilakukan pengguna selama menjalankan task pada website. Selain itu, 

tingkat errors juga akan dipengaruhi oleh seberapa mudah error yang 

terdeteksi untuk diperbaiki 
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5. Satisfaction 

Pengukuran tingkat kepuasan user terhadap desain website yang ditawarkan. 

Hal ini meliputi bagaimana kesan yang diberikan website bagi pengguna saat 

mengaksesnya, serta apakah pengguna merasa nyaman menggunakan website 

tersebut tanpa merasa terbebani atau sebagainya. 

 

2.5 Perancangan User Interface 

User Interface adalah bukan hanya tentang warna,dan bentuk, melainkan 

tentang bagaimana menyajikan alat (tools) yang tepat kepada pengguna untuk bisa 

mencapai tujuannya. User Interface adalah bukan hanya tentang warna,dan 

bentuk, melainkan tentang bagaimana menyajikan alat (tools) yang tepat kepada 

pengguna untuk bisa mencapai tujuannya Selain itu, user interface lebih dari 

sekedar tombol, menu dan form bagi pengguna yang harus diisi oleh pengguna. 

User interface adalah suatu hubungan antara pengguna dan pengalaman, kesan 

pertama dan kesan yang abadi. Desain user interface yang baik harus 

menghasilkan keseimbangan yang sempurna antara estetika yang menawan dan 

interaktivitas tanpa usaha (effortless) (Chris, 2014). 

User Interface adalah input dan output yang langsung melibatkan sistem 

pengguna. User Interface dapat digunakan langsung oleh pengguna internal 

maupun eksternal sistem. Desain dari user interfacemereka sangat bervariasi 

tergantung pada faktor-faktor seperti tujuan interface, karakteristik pengguna, dan 

karakteristik perangkat interface tertentu. Misalnya, meskipun semua user 

interface harus dirancang untuk kemudahan penggunaan yang maksimal, ada  

beberapa pertimbangan lain, seperti efisiensi operasional, yang mungkin penting 
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bagi pengguna internal yang dapat dilatih untuk menggunakan interface spesifik 

yang dioptimalkan untuk perangkat perangkat keras tertentu (misalnya, keyboard, 

mouse, dan layar resolusi tinggi besar). 

Dalam merancang sebuah user interface terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Prinsip–prinsip dalam merancang user interface adalah sebagai 

berikut (Bernard Renaldy Suteja, 2008):  

1. User familiarity / Mudah dikenali 

Gunakan istilah, konsep dan kebiasaan user bukan computer (misal: sistem 

perkantoran gunakan istilah letters, documents, folders bukan directories, file, 

identifiers, dan jenis document open office. 

2. Consistency/ “selalu begitu” 

Konsisten dalam operasi dan istilah di seluruh sistem sehingga tidak 

membingungkan. Layout menu di open office mirip dengan layout menu di 

microsof office. 

3. Minimal surprise / Tidak buat kaget user 

Operasi bisa diduga prosesnya berdasarkan perintah yang disediakan. 

4. Recoverability/pemulihan 

Recoverability ada dua macam: Confirmation of destructive action 

(konfirmasi terhadap aksi yang merusak) dan ketersediaan fasilitas 

pembatalan (undo). 

5. User guidance/ bantuan 

Sistem manual online, menu help, caption pada icon khusus tersedia. 

6. User diversity/keberagaman 
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Fasilitas interaksi untuk tipe user yang berbeda disediakan. Misalnya ukuran 

huruf bisa diperbesar. 

2.6 User Experience 

User experience (UX) adalah persepsi seseorang dan responnya dari 

penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa (ISO 9241-210, 2009). UX menilai 

seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem, 

dan jasa. Sebuah prinsip dalam membangun UX adalah khalayak mempunyai 

kekuasaan dalam menentukan tingkat kepuasan sendiri (costumer rule). 

Seberapapun bagusnya fitur sebuah produk, sistem, atau jasa, tanpa khalayak yang 

dituju dapat merasakan kepuasan, kaidah, dan kenyamanan dalam berinteraksi 

maka tingkat UX menjadi rendah. Perkembangan dunia digital dan mobile 

menjadikan UX menjadi lebih complicated dan multidimensi.  

Dalam user experience ememiliki 4 poin utama, yaitu: 

1. Mendefinisikan value yang dapat diberikan ke pengguna dan mengeksplorasi 

produk apakah dapat mencapai tujuan bisnis. 

2. Spesifikasi tujuan, mengidentifikasi setiap kesempatan yang dapat 

meningkatkan kualitas produk dan mengeksplorasi setiap fase interaksi agar 

dapat mengidentidikasi sesuai dengan komponen yang sudah ditentukan. 

3. Merencanakan pengembangan produk dan peningkatan secara terus-menerus. 

4. Mengidentifikasi kesuksesan produk dan metode yang digunakan untuk 

melakukan validasi keberhasilan produk tersebut. 

 

2.7 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus 

representatif (mewakili) (Sugiyono, 2012). 

 

2.8 Sampel Jenuh (Sampel Sensus) 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diamhil 

dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran  sampel 

merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. 

Teknik samping adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk  

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. 

Menurut Arikunto (2012) jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih 

besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

populasi. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya. 

Sesuai dengan topik tugas akhir yang diambil sebagai referensi pada penelitian 

ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Hasil 

1 (Ni Putu Linda 

Santiari, 2017) 

Analisis usability 

pada website 

alumni STIKOM 

Bali dengan 

heuristic 

evaluation. 

Dari hasil heuristic evaluation yang 

dilakukan evaluator terdapat 

permasalahan usability sebanyak 53 

yang dikelompokkan dari tingkat 

prioritas tinggi, rendah dan yang 

tidak ditemukannya masalah pada 

usability. Kemudian dari hasil yang 

dilakukan pada website alumni 

STIKOM Bali dapat digunakan 

sebagai acuan untuk perbaikan 

website alumni untuk meningkatkan 

kegunaan dan kepuasan pada website 

tersebut. 

2 (Sulistiyono, 

2017) 

Evaluasi 

heuristics sistem 

informasi 

pelaporan 

kerusakan 

laboraturium 

Universitas 

AMIKOM 

Yogyakarta. 

Setelah di uji usability dengan 

heuristics evaluation dari 10 aspek 

yang ada masalah terbesar yang 

muncul pada website SIPKL 

terhadap usability adalah aspek ke 

user control and freedom dengan 

nilai 3,87 dan nilai terendah pada 

aspek match between system and the 

real world dengan nilai 3. Secara 

keseluruhan nilai rata-rata dari 

semua aspek usability bernilai 3,50 

atau skala 4 yang berarti kategori 

usability catastrophe, masalah ini 

harus diperbaiki sebelum produk 

diluncurkan. 

3 (I Gede 

Harsemadi, 

2017) 

Evaluasi 

heuristics 

antarmuka 

aplikasi 

pengenalan 

arsitektur 

bangunan meten 

Bali 

Dari pengujian aplikasi pengenalan 

aplikasi arsitektur bangunan meten 

dengan metode heuristics 

evaluation, antarmuka yang dinilai 

cukup baik diantaranya user control 

and freedom, error prevention dan 

recognition rather than recall. 

Namun, dari hasil pengujian juga 

ditemukan beberapa hal yang perlu 
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No Nama Penulis Judul Hasil 

ditingkatkan yaitu help user 

recognize, diagnose, and recover 

from errors (recovery) dan help and 

documentation (help). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dilakukan untuk dapat mengerjakan tugas akhir sesuai 

dengan tahapan-tahapan yang diperlukan agar dalam pengerjaan dapat dilakukan 

dengan terstruktur dan sistematis (Pressman, 2010). Dalam tahapan penelitian ini 

akan melalui empat tahapan yaitu tahapan awal, tahapan pengembangan (Desain), 

dan tahapan akhir. Tahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Metode Penelitian 

 
Tahap Awal 

1. Studi Literatur 

2. Wawancara 

3. Observasi 

4. Penghitungan Sampel 

Tahap Pengembangan (Desain) 

1. Pengembangan desain dengan UCD 

2. Analisa menggunakan metode Usability 

a. Identfikasi kegunaan (Specify context of use) 

b. Identifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi (Specify user and 

organitational requerement) 

c. Pembuatan data dan pembuatan kuesioner 

d. Tabulasi data 

e. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3. Membuat desain perancangan (Produce design solution) 

a. Storyboarding 

b. Sketching 

4. Mengevaluasi desain perancangan berdasarkan kebutuhan awal (Evaluate design 

againt user requerement) 

Tahap Akhir 

1. Pengembangan Desain 

a. High FidelityPrototyping 

2. Hasil Analisis 

3. Kesimpulan dan Saran 
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1.1 TAHAP AWAL PENELITIAN 

1.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan analisa dan perancangan desain user interface, 

data statistik (populasi dan sampel) dan usability pada website yang bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana melakukan analisa dan 

perancangan menggunakan metode tersebut. 

 

1.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pengelola situs Anekalogistic.com untuk 

mencari informasi dan data awal mengenai situs dan masalah yang muncul selama 

ini. Hasil dari wawancara ini diharapkan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitia. 

Tanya jawab dengan 30 orang pelanggan ekspedisi aneka logistic juga 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada permasalahan saat menggunakan website 

aneka logistic. Hasil wawancara dan oservasi adalah sebagai berikut: 

1. pembuatan website aneka logistic mulai berjalan pada tahun 2010 yang di 

kembangkan oleh manajemen ekspedisi aneka sendiri.  

2. Pengunjung website aneka logistic pada 1 hari pengunjung website aneka 

logistic yaitu sebanyak 35 pengunjung, 1 bulan pengunjung website aneka 

logistic yaitu 1.050 pengunjung, 1 tahun pengunjung website aneka logistic 

yaitu 12.775 pengunjung.  

3. Penggunaan website pada ekspedi aneka logistic bertujuan untuk 

memudahkan para customer ekspedisi aneka logistic untuk bertransaksi 

secara online dalam penerimaan dan pengiriman barang 
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4. Website aneka logistic memiliki fitur tampilan menu alamat, dan contact 

perusahaan, menu galeri kegiatan-kegiatan pada aneka logistic, daftar-daftar 

relasi aneka logistic dan alamat sosial media perusahaan. 

Hasil tanya jawab dengan 30 orang customer aneka logistic untuk 

mengetahui adakah permasalahan saat menggunakan website aneka logistic 

diantaranya: 

1. Setiap hari pengunjung website selalu menurun jumlah pengunjungnya. 

2. Tampilan pada halaman utama website aneka logistic tidak konsisten. 

3. Pada menu tarif tidak memberikan informasi daftar harga yang diinginkan. 

4. Tata tulis, tipografi yang tidak konsisten dan sulit dibaca. 

5. Tata letak gambar tidak beraturan sehingga membuat bingung pengunjung 

situs website aneka logistic. 

6. Pada menu click informasi ekspedisi tidak memberikan informasi yang benar 

dan huruf pada text tidak beraturan sehingga sulit untuk dibaca. 

 

1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan secara online dengan langsung mengakses situs 

anekalogistic.com. Mengamati setiap proses dan kejadian yang ada pada situs 

anekalogistic.com. 

Observasi juga dilakukan pada website aneka logistic yang sedang 

berjalan saat ini dengan cara mengambil tampilan website aneka logistic.  
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1.1.4 Perhitungan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang ada di Surabaya. Jumlah 

responden Ekspedisi Aneka Logistic yaitu 107 pelanggan yang terdiri dari 

perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel (sampling) merupakan suatu proses memilah 

sejumlah bagian yang secukupnya dari populasi yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  Sampling diperlukan karena besaran ukuran popuasi yang tidak 

mungkin dijangkau secara keseluruhan menginat waktu, biaya, dan sumber 

daya manusia. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan sampel jenuh, yaitu semua clien yang berada di area Surabaya 

sebanyak 107  orang. 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor expedisi aneka logistic, yang beralamat di 

JL. Greges Jaya II blok B no. 11, Surabaya Barat. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019. 

 

1.2 Tahapan Analisis Data 

1.2.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna dan Organisasi 

Pengelompokkan pengguna berdasarkan peran dan kebutuhannya. 

1. Identifikasi Pengguna 

Identifikasi pengguna yang berisikan nama pengguna dan peran/tugas. Pada 

nama pengguna ada 2 yaitu admin dan Pelanggan/ masyarakat, admin bertugas 
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untuk mengisi konten berita, mengisi harga tarif pengiriman, dan mengisi 

gambar kegiatan ekspedisi aneka logistic. Sedangkan Pelanggan/ masyarakat 

dapat menerima informasi yang ada pada website aneka logistic. 

2. Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Pada tabel 3.2 yaitu tabel identifikasi kebutuhan pengguna yang berisikan 

nama pengguna, kebutuhan data, dan kebutuhan informasi. Kolom tersebut 

diisi berdasarkan dengan kebutuhan yang ada pada website aneka logistic. 

 

Tabel 3.2 Identifikasi Kebutuhan pengguna 

 

No 

 

 

Nama Pengguna 

 

Kebutuhan Data 

 

Kebutuhan Informasi 

1. Admin a. Entry data 

master tarif 

b. Entry data 

master berita 

c. Entry data 

master galeri 

d. Entry data 

master kota 

e. Entry data 

master 

layanan 

 

a. Informasi tarif 

b. Informasi berita 

c. Informasi galeri 

d. Informasi kota 

e. Informasi layanan 

f. Informasi laporan 

pengunjung website perhari, 

perbulan, perhari. 

2. Pelanggan/ 

masyarakat 

a. Daftar Tarif 

b. Daftar Berita 

c. Daftar galeri 

d. Daftar kota 

e. Daftar 

layanan 

 

a. Informasi tarif 

b. Informasi berita 

c. Informasi galeri 

d. Informasi kota 

e. Informasi layanan 

 

1.2.2 Kuesioner 

Pada tahap pembuatan kuesioner ini adalah pembuatan kuesioner untuk 

mendapatkan feedback yang nantinya akan dibagikan kepada pengguna website. 
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Kuesioner ini dilakukan untuk menyusun daftar pertanyaan tertulis dalam bentuk 

kuesioner kepada responden, dalam hal ini responden adalah pelanggan dari 

Aneka Logistic yang mengakses website anekalogistic.com kemudian data yang 

telah diperoleh itu dikumpulkan lalu dianalisa. 

 

A Pembuatan Kuesioner 

Pembuatan kuesioner ini menggunakan metode Nielsen Attributtes of 

Usability (NAU) dan mengacu pada lima standar usability (Nielsen, 1993) guna 

untuk mengevaluasi website Aneka Logistic. 

 

Tabel 3.3 Aspek Standar Usability 

No Indikator evaluasi Kode 

1 Learnability U1 

2 Efficiency U2 

3 Memorability U3 

4 Error U4 

5 Satisfaction U5 

 

Untuk lebih jelasnya, Nielsen telah mendeskripsikan poin-poin dalam 

tiap aspek standar tersebut. Dengan begitu lebih mudah dalam memetakan 

pertanyaan pada kuesioner. Berikut poin-poin tersebut : 
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Nielsen Model 
Usability

Learnability

Efficiency

Memorability

Error

Satisfaction

· Easy to understand
· Easy to look for specific information
· Easy to dentify navigational mechanism

· Easy to reach quickly
· Easy to navigate

· Easy to remember
· Easy to Establish

· Few number of errors detected
· Easy to fix

· System pleasant to use
· Comfort to use

 

Gambar 3.1 Pemetaan Spesifik Aspek Usability 
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Metode Nielsen Attributtes of Usability (NAU) Questionnaire Metode 

NAU merupakan salah satu metode untuk melakukan pengujian kualitatif terkait 

usability suatu website dengan menggunakan media kuesioner. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara memberikan beberapa butir pertanyaan dalam 5 kategori 

usability menurut standar Nielsen’s Model. Berikut ini merupakan poin-poin 

kategori pada kuesioner NAU. 

Tabel 3.4 Kuesioner NAU 

Kategori Pernyataan Penilaian 

1 2 3 4 

Learnability 
.... 

.... 

    

Efficiency 
.... 

.... 

    

Memorability 
.... 

.... 

    

Error 
.... 

.... 

    

Satisfaction 
.... 

.... 

    

 

Pernyataan pada kuesioner tersebut nantinya akan diukur menggunakan 

skala likert dengan 4 skala pengukuran yaitu Sangat tidak setuju, Tidak setuju, 

Setuju, Sangat setuju. 

 

Tabel 3.5 Bobot Skala Likert 

No Kriteria Nilai 

1 Sangat tidak setuju 1 

2 Tidak setuju 2 

3 Setuju 3 

4 Sangat Setuju 4 
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Penyusunan kuesioner berdasarkan tahapan usabillity dengan 

mengkelompokkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. 

Tabel 3.6 Pengelompokan kuesioner 

 

No 

 

Fungsional 

 

Kegunaan 

 

Komponen 

 

1 

Learnability 

Kemudahan dalam 

mempelajari 

website 

1. Paham isi konten 

2. Mengetahui tarif 

perusahaan 

3. Mengetahui ekspedisi dari 1 

kota ke kota lain 

4. Mengelompokksn konten 

tarif, berita. 

2 

Efficiency 

Kecepatan dan 

ketepatan dalam 

mengakses website 

1. Memudahkan dalam 

mengakses menu 

2. Memudahkan dalam 

mencari informasi kota 1 ke 

kota lain 

3. Penggunaan kolom share 

sosial media 

4. Penggunaan kolom share 

sosial media (twitter) 

3 

Memorability 

Website mudah 

diingat 

1. Menu mudah diingat 

2. Isi konten pada website 

mudah diingat 

3. Situs mudah diingat 

4 

Error 

Website minim 

error, ketika terjadi 

eror website 

membantu 

mengatasi eror 

tersebut 

1. Pembuatan halaman pesan 

eror 

5 

Satisfaction 

Kenyamanan dan 

kesan yang baik 

pada saat 

mengakses website 

1. Pembuatan isi konten 

berupa paragfraf 

2. Pembuatan konten berupa 

gambar 

3. Mengontraskan warna yang 

enak dilihat 

4. Pada halaman utama 

membuat konten semenarik 

mungkin 
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Setelah diketahui variabel yang akan digunakan pada penelitian, tahap 

selanjutnya adalah membuat pertanyaan dari tiap-tiap variable. Pernyataan-

pernyataan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kuesioner Learnbility 

Indikator Pertanyaan 

U1.1 Saya dapat dengan mudah mengerti apa isi konten pada website 

aneka logistic  

U1.2 Saya dapat dengan mudah mengetahui berapa tarif ekspedisi aneka 

logistic pada website aneka logistic  

U1.3 Saya dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai ekspedisi 

dari kota satu ke kota yang lain  

U1.4 Website aneka logistic sudah dengan baik mengelompokkan 

informasi yang saling berkaitan satu sama lain.  

(Contoh : semua informasi mengenai ekspedisi dari Surabaya ke kota 

yang lain dikelompokkan menjadi satu grup) 

 

Tabel 3.8 Kuesioner Efficiency 

Indikator Pertanyaan 

U2.1 Saya dapat dengan mudah mangakses tiap menu yang ada pada 

website aneka logistic 

U2.2 Ketika saya ingin mencari informasi ekspedisi dari kota satu ke kota 

yang lain, saya tidak harus kembali ke halaman utama untuk 

mendapatkan informasi tersebut 

U2.3 Saya sering menggunakan tombol share sosial media ketika saya 

mengakses website aneka logistic 

U2.4 Postingan sosial media (twitter) aneka logistic yang ditampilkan pada 

website aneka logistic penting dan berguna bagi saya 

 

Tabel 3.9 Kuesioner Memorability 

Indikator Pertanyaan 

U3.1 Saya dapat mengingat tiap menu yang ada pada website aneka 

logistic setelah saya meninggalkan website aneka logistic   

U3.2 Saya dapat mengingat isi konten pada website aneka logistic setelah 

saya meninggalkan website aneka logistic 

U3.3 Situs website aneka logistic mudah diingat 
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Tabel 3.10 Kuesioner Error 

Indikator Pertanyaan 

U4.1 Website aneka logistic tidak pernah mengalami kesalahan (error)   

U4.2 Ketika website aneka logistic mengalami kesalahan, website aneka 

logistic memberitahu saya bagaimana cara mengatasi kesalahan 

tersebut. 

 

Tabel 3.11 Kuesioner Satisfaction 

Indikator Pertanyaan 

U5.1 Konten yang berisi paragraf tulisan mudah dan nyaman untuk dibaca 

U5.2 Konten yang berisi gambar mudah dan nyaman untuk dilihat 

U5.3 Penggunaan warna pada website aneka logistic nyaman untuk dilihat 

U5.4 Konten pada halaman utama website aneka logistic tersusun rapi dan 

nyaman untuk dilihat 

 

1.2.3 Penyebaran Kuesioner 

Pada penyebaran kuesioner yang telah dibuat berdasarkan usability 

evaluation dilakukan kepada 107 responden dan dibagikan atau sebarkan secara 

offline dengan datang pada waktu order pengiriman barang di kantor ekspedisi 

aneka logistic Surabaya pada tanggal 25 & 26 April 2018 yang berlokasi di jalan 

Greges Jaya II Blok B no 11 Surabaya. Kuesioner  diisi oleh pelanggan ekspedisi 

aneka logistic yang berada di Surabaya. Sebelum penyebaran kuesioner 

dilakukan, responden diberikan penjelasan pada tiap-tiap pernyataan atau 

pertanyaan agar responden tidak merasa bingung dalam memberikan jawaban. 

 

1.2.4 Pengukuran usability Fase Pendahuluan (Iterasi 0) 

Iterasi ke-0 dari penelitian ini dilakukan melalui identifikasi pengguna 

beserta aktivitas yang dilakukan dalam sistem, serta survei usabilitas awal sistem 

informasi. Indikator usabilitas yang di evaluasi pada penelitian ini antara lain: 
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1. learnbilities 

2. memmorabilities 

3. efficiencies 

4. errors 

5. satisfacations 

Masing masing indikator usabilitas tersebut dibagi menjadi beberapa 

variabel untuk menyusun kuisioner. Responden diminta untuk menjawab setiap 

poin kuisioner dengan menjawab: 

1. STS  : Sangat Tidak Setuju 

2. TS  : Tidak Setuju 

3. S  : Setuju 

4. SS  : Sangat Setuju 

Informasi yang diberikan oleh responden kemudian di uji validitas dan 

reabilitas setiap variabel dan indikatornya dengan menggunakan perangkat lunak 

SPSS dan dilanjutkan dengan diolah secara deskriptif. Hasil deskriptif kemudian 

digunakan untuk menentukan prioritas user story  yang telah dipetakan. 

  

1.2.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka 

dibutuhkan seluruh dari instrumen penelitian yang baik dan benar. Dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai 

pengukur nilai dari variabel dan indikator. Salah satu kriteria dari penyusunan 

kuesioner adalah memiliki validitas dan reliabilitas. Validitas menjelaskan bahwa 

kuesioner sebagai pengukur sedangkan realibilitas menjelaskan bahwa kuesioner 

selalu konsisten dalam mengukur gejala permasalahan yang sama. Tujuan dari 
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pengujian instrumen ini adalah meyakinkan bahwa kuesioner yang disusun benar-

benar baik dalam mengukur gejala permasalahan dan menghasilkan data dan hasil 

yang valid. 

Validitas dan Reliabilitas data pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics, untuk menghitung validitas 

data. Setelah menginputkan semua variabel beserta datanya, menu yang di 

gunakan : Analyze – Scale – Reliability Analysis. 

 

1.2.6 Analisis Deskriptif 

Analasis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan hasil secara 

keseluruhan dari semua responden. Pada penelitian ini data jawaban dari 

responden kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh pengguna akan diolah 

atau dihitung untuk mendapatkan seberapa besar hasil dari tingkat keberhasilan 

user interface yang dibuat sebelumnya. Proses ini menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel. 

A Hasil Kuesioner 

Pada analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang jawaban 

keseluruhan hasil kuesioner dari responden. Dengan menggunakan Pernyataan 

pada kuesioner tersebut nantinya akan diukur menggunakan skala likert dengan 4 

skala pengukuran yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, (4) 

Sangat setuju. 

Tabel 3.12 Frekuensi Respon 

No 

Id 

Pernyataan/ Pertanyaan Skala Likert Mean 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

Learnability (U1) 
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No 

Id 

Pernyataan/ Pertanyaan Skala Likert Mean 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

U1.1 Saya dapat dengan mudah 

mengerti apa isi konten pada 

website aneka logistic 

1 25 51 30 3,0280 

U1.2 Saya dapat dengan mudah 

mengetahui berapa tarif ekspedisi 

aneka logistic pada website aneka 

logistic 

27 33 37 10 2,2804 

U1.3 Saya dapat dengan mudah 

mengetahui informasi mengenai 

ekspedisi dari kota satu ke kota 

yang lain 

10 33 47 17 2,6636 

U1.4 Website aneka logistic sudah 

dengan baik mengelompokkan 

informasi yang saling berkaitan 

satu sama lain (contoh : semua 

informasi mengenai ekspedisi dari 

Surabaya ke kota yang lain 

dikelompokkan menjadi satu grup) 

6 26 54 21 2,8411 

Efficiency (U2) 

U2.1 Saya dapat dengan mudah 

mengakses tiap menu yang ada 

pada website aneka logistic 

4 19 55 29 3,0187 

U2.2 Ketika saya ingin mencari 

informasi ekspedisi dari kota satu 

ke kota yang lain, saya tidak harus 

kembali ke halaman utama untuk 

mendapatkan informasi tersebut 

4 25 61 17 2,8505 

U2.3 Saya sering menggunakan tombol 

share sosial media ketika saya 

mengakses website aneka logistic 

12 31 49 15 2,6262 

U2.4 Postingan sosial media (twitter) 

aneka logistic yang ditampilkan 

pada website aneka logistic 

penting dan berguna bagi saya 

5 28 51 23 2,8598 

Memorabillity (U3) 

U3.1 Saya dapat mengingat tiap menu 

yang ada pada website aneka 

logistic setelah saya meninggalkan 

website aneka logistic 

2 21 54 30 3,0467 

U3.2 Saya dapat mengingat isi konten 

pada website aneka logistic setelah 

saya meninggalkan website aneka 

logistic 

1 15 64 27 3,0935 
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No 

Id 

Pernyataan/ Pertanyaan Skala Likert Mean 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

Error (U4) 

U4.1 Website aneka logistic tidak 

pernah mengalami kesalahan 

(error) 

9 33 39 26 2,7664 

U4.2 Ketika website aneka logistic 

mengalami kesalahan, website 

aneka logistic memberitahu saya 

bagaimana cara mengatasi 

kesalahan tersebut 

7 39 44 17 2,6636 

Satisfaction (U5) 

U5.1 Konten yang berisi paragfraf 

tulisan mudah dan nyaman untuk 

dibaca 

2 18 56 31 3,0841 

U5.2 Konten yang berisi gambar mudah 

dan nyaman untuk dilihat 

5 13 63 26 3,0280 

U5.3 Penggunaan warna pada website 

aneka logistic nyaman untuk 

dilihat 

2 16 43 46 3,2430 

U5.4 Konten pada halaman utama 

website aneka logistic tersusun 

rapi dan nyaman untuk dilihat 

3 18 48 38 3,1308 

 

Pada tabel 3.12 dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif bahwa ada 8 

variabel yang memiliki nilai mean di bawah 3.00 yaitu: 

1. U1.2 = Menu Tarif pada website aneka logistic. 

2. U1.3 = Informasi mengenai kota satu ke kota lain. 

3. U1.4 = Website aneka logistic sudah dengan baik mengelompokkan informasi 

yang saling berkaitan satu sama lain (contoh : semua informasi mengenai 

ekspedisi dari Surabaya ke kota yang lain dikelompokkan menjadi satu grup). 

4. U2.2 = Ketika saya ingin mencari informasi ekspedisi dari kota satu ke kota 

yang lain, saya tidak harus kembali ke halaman utama untuk mendapatkan 

informasi tersebut. 
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5. U2.3 = Saya sering menggunakan tombol share sosial media ketika saya 

mengakses website aneka logistic. 

6. U2.4 = Postingan sosial media (twitter) aneka logistic yang ditampilkan pada 

website. 

7. U4.1 = Website aneka logistic tidak pernah mengalami kesalahan (error). 

8. U4.2 = Ketika website aneka logistic mengalami kesalahan, website aneka 

logistic memberitahu saya bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut. 

Dari 8 variabel tersebut yaitu yang memiliki nilai mean dibawah 3.00 

sehingga menjadi prioritas bahan perbaikan desainnya. 

 

1.3 Tahapan Desain 

1.3.1 Pengembangan Desain 

Pada tahap pengembangan desain ini terdiri dari 4 tahapan yaitu 

storyboarding, sketching, High Fidelity prototyping. Langkah-langkah untuk 

melakukan pengembangan desain untuk menghasilkan rekomendasi desain 

interface antara lain: 

1. Storyboarding 

Pada tahapan storyboard yaitu gambaran yang akan mendeskripsikan 

suatu sketsa yang disusun secara berurutan sesuai dengan alur cerita atau skenario 

yang berguna untuk memudahkan pembuat alur cerita maupun pengambilan 

gambar agar dapat meyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. 

Berikut langkah-langkah membuat storyboarding pada penelitian ini : 

a. Langkah pertama yaitu membuat naskah. 
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b. Buat catata tentang point-point penting, yaitu ide dan konsep yang akan 

dijadikan storyboard 

c. Menyiapkan media yang cocok untuk membuat storyboard, yaitu dengan 

menggunakan media aplikasi komputer 

d. Buat gambar sketsa kasar mengenai alur cerita dalam storyboard, lengkapi 

dengan penjelasan dan keterangan pada gambar 

e. Buat gambar semenarik mungkin dengan warna, bentuk, dan ukuran grafik 

jika perlu.  

Hasil tahapan dari storyboarding akan dijadikan dasar dari pembuatan 

sketsa pada tahapan selanjutnya, hasil dari storyboarding ini juga bisa menjadi 

dasar pada proses prototyping.  

Pada proses storyboarding akan dilakukan dengan gambaran 

pengembangan desain, penulis menyiapkan media yang akan digunakan untuk 

membuat storyboard. Setelah menyiapkan perlengkapan untuk melakukan 

storyboard, penulis membuat sketsa ilustrasi penggunaan website serta membuat 

alur atau jalan cerita untuk memberikan informasi tentang situasi dari tampilan 

website. Dari hasil analisis dan wawancara, website yang diharapkan dapat 

mempermudah pengguna baik peserta ataupun masyarakat umum untuk 

mengakses informasi ekspedisi aneka logistic. Storyboard yang dibuat 

berdasarkan hasil kuesioner dari analisis deskriptif bahwa ada 8 variabel yang 

memiliki nilai mean di bawah 3.00, yaitu : 

1. Storyboard U1.2 

Pada tahapan storyboarding U1.2 yaitu Saya dapat dengan mudah 

mengetahui berapa tarif ekspedisi aneka logistic pada website aneka logistic. 
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Pertama customer membuka website kemudian mencari situs aneka logistic, 

setelah itu membuka menu tarif untuk mengetahui informasi harga tarif 

pengiriman barang pada ekspedisi aneka logistic. 

 

Gambar 3.2 Storyboard U1.2 

2. Storyboard U1.3 

Pada tahapan storyboarding U1.3 yaitu Saya dapat dengan mudah 

mengetahui informasi mengenai ekspedisi dari kota satu ke kota yang lain. 

Pertama customer membuka website kemudian mencari situs aneka logistic, pilih 

menu untuk melihat pengelompokan kota dari satu kota ke kota lain.  
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Gambar 3.3 Storyboard U1.3 

 

3. Storyboard U1.4 

Pada tahapan storyboarding U1.4 yaitu Website aneka logistic sudah 

dengan baik mengelompokkan informasi yang saling berkaitan satu sama lain 

(contoh : semua informasi mengenai ekspedisi dari Surabaya ke kota yang lain 

dikelompokkan menjadi satu grup) 
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Gambar 3.4 Storyboard U1.4 

 

4. Storyboard U2.2 

Pada tahapan storyboarding U2.2 yaitu Ketika saya ingin mencari 

informasi ekspedisi dari kota satu ke kota yang lain, saya tidak harus kembali ke 

halaman utama untuk mendapatkan informasi tersebut 
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Gambar 3.5 Storyboard U2.2 

 

5. Storyboard U2.3 

Pada tahapan storyboarding U2.3 yaitu Saya sering menggunakan tombol 

share sosial media ketika saya mengakses website aneka logistic. 

 

Gambar 3.6 Storyboard U2.3 
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6. Storyboard U2.4 

Pada tahapan storyboarding U2.4 yaitu Postingan sosial media (twitter) 

aneka logistic yang ditampilkan pada website aneka logistic penting dan berguna 

bagi saya. 

 

Gambar 3.7 Storyboard U2.4 

 

7. Storyboard U4.1 

Pada tahapan storyboarding U4.1 yaitu Website aneka logistic tidak 

pernah mengalami kesalahan (error) 

 

Gambar 3.8 Storyboard U4.1 
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8. Storyboard U4.2 

Pada tahapan storyboarding U4.2 yaitu Ketika website aneka logistic 

mengalami kesalahan, website aneka logistic memberitahu saya bagaimana cara 

mengatasi kesalahan tersebut. 

 

Gambar 3.9 Storyboard U4.2 

 

2. Sketching 

Elemen yang dipakai relatif sederhana khususnya untuk desain interface. 

Sketsa dapat berupa simbol, icon, kotak, dialog dan lain-lain. Berikut langkah-

langkah membuat sketching pada penelitian ini: 

a. Berdasarkan dari hasil storyboard sebelumnya maka selanjutnya yaitu 

membuat sketsa yang digunakan untuk menentukan bentuk dan letak dari 

setiap komponen (tombol,image,teks dll) yang telah ada. 

b. Menggambar desain pola sketsa dari hasil yang telah di analisis. 
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c. Memvisualisasikan hasil dari sketsa yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya, sehingga menghasilkan desain pola sketsa awal. 

Dari hasil storyboard, penulis melakukan tahapan sketching dengan cara 

memperjelas tampilan atau gambar dari setiap komponen (tombol, gambar, teks 

dan lain sebagainya). Selanjutnya memvisualisasikan yang telah dilakukan pada 

tahapan storyboard. Pada website aneka logistic ada beberapa halaman menu 

tampilan yaitu Beranda, Kontak Kami, Layanan, Gallery,  Tarif, Berita.  

1. Halaman Beranda 

Pada gambar 3.10 dan 3.11 Sketc halaman beranda pada menu halaman 

beranda terdapat beberapa tampilan yang berisikan mengenai informasi 

perusahaan ekspedisi aneka logistic, kemudian terdapat tampilan  header  logo 

aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat 

perusahaan,kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. 

Selanjutnya terdapat tampilan Pelayanan kami yaitu ada pengiriman melulai jaur 

darat dan pengiriman jalur laut. Lalu, terdapat tampilan cek tarif aneka logistic. 

Pada halaman ini terdapat, Tampilan berikutnya yaitu Berita dan head office, our 

client dan beberapa galery kegiatan aneka logistic. Di footer ada beberapa sosial 

media aneka logistic. 
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Gambar 3.10 Sketc halaman beranda 
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Gambar 3.11 Sketc halaman beranda 

 

2. Halaman Layanan 

Pada gambar 3.12 sketc halaman layanan terdapat tampilan  header  logo 

aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan, 

kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya 

terdapat 2 alternatif yaitu pengiriman melalui jalur darat dan pengiriman melalui 

jalur laut. 
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Gambar 3.12 Sketc halaman layanan 

 

3. Halaman Galeri 

Pada gambar 3.13 dan 3.14yaitu Sketch galeri merupakan tampilan menu 

halaman galeri, yang berisikan dokumentasi kegiatan aneka logistic dan foto-foto 

pengiriman barang. 
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Gambar 3.13 Sketc halaman Galeri 
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Gambar 3.14 Sketc halaman detil galeri 

4. Halaman Tarif 

Pada gambar 4.15 sketc halaman tarif terdapat tampilan  header  logo 

aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan, 

kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya 

menampilkan tarif harga pengiriman barang ekspedi aneka logistic yang sudah di 

kelompokkan berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Gambar 3.15 Sketc halaman tarif 

 

 

 

5. Halaman Berita 

Pada gambar 3.16 dan gambar 3.17 sketc halaman berita terdapat 

tampilan  header  logo aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan 

alamat perusahaan, kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact 

us. Selanjutnya menampilkan berita mengenai perusahaan aneka logistic yang 

sudah dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing tempat. 
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Gambar 3.16 Sketc halaman berita 

 

Gambar 3.17 Sketc detil halaman berita 
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6. Halaman Hubungi Kami 

 

Gambar 3.18 Sketc Hubungi Kami 

 

3. High Fidelity Prototyping 

Menghasilkan tampilan yang dapat digunakan oleh pengguna dalam 

berinteraksi dengan user interface yang sedang disusun. Simulasi interaksi 

terakhir antara pengguna dan antarmuka yang sangat mirip dengan produk 

sebenarnya. Hasil dari prototyping ini akan di amati kembali apakah desain yang 

telah dibuat sudah sesuai atau belum, jika dirasa ada yang perlu diperbaiki atau 

dibuat lagi dengan tools yang sesuai. Sehingga hasil berupa prototype yang siap 

untuk di ujikan kepada pengguna (dalam hal ini pengelola website 

anekalogistic.com). 
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1.3.2 Evaluasi 

Pada tahap evaluasi ini dilakukan evaluasi mengenai desain yang telah 

dibuat oleh penulis yang nantinya akan di evaluasi oleh pemilik perusahaan dan 

kemudian akan di sampaikan kepada pembuat website aneka logistic. 

 

 

1.4 Tahap Akhir 

Pada langkah tahap akhir ini merupakan tahapan yang paling terakhir 

berisikan kesimpulan dan saran terkait hasil user interface dan penyerahan hasil 

desain interface kepada pihak perusahaan aneka logistic: 

1. Kesimpulan dan saran hasil user interface 

Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian pada aneka logistic yang 

telah dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus di perbaiki pada penelitian ini 

dan saran apa saja yang akan diberikan kepada pihak perusahaan aneka 

logistic untuk meningkatkan usability  pada website aneka logistic. 

2. Penyerahan hasil desain interface 

Desain interface yang telah dibuat akan diserahkan kepada perusahaan aneka 

logistic dan akan dievaluasi oleh pihak  perusahaan apakah desain interface 

yang dirancang sudah sesuai dan sudah dapat menyelesaikan permasalah yang 

ada pada website perusahaan aneka logistic. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tahapan Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan pengujian data yang didalamnya terdapat uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

4.1.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

A Uji Validitas 

Suatu pernyataan atau pertanyaan dapat dinyatakan valid jika pernyataan 

atau pertanyaan menunjukkan kolerasi (Rhitung) lebih besar dari Rtabel dengan α 

0,05. Pada penelitian ini untuk mengetahui Rtabel adalah menentukan nilai df 

terlebih dahulu dengan perhitungan: 

Rtabel = (df, α) 

= ( N (jumlah sampel) – 2 , α) 

= ( 107 – 2 , α) 

= ( 105 , 0,05) 

= 0,1900 

Jadi Rtabel α 0,05 dengan df 105 adalah 0,1900. Hasil uji validitas yang 

diolah ditunjukan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Nilai Kolerasi (Rhitung) Rtabel Keterangan 

U1.1 -,201 0,1900 Tidak Valid 

U1.2 ,211 0,1900 Valid 

U1.3 ,223 0,1900 Valid 

U1.4 ,298 0,1900 Valid 

U2.1 ,314 0,1900 Valid 
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Variabel Nilai Kolerasi (Rhitung) Rtabel Keterangan 

U2.2 ,395 0,1900 Valid 

U2.3 ,294 0,1900 Valid 

U2.4 ,369 0,1900 Valid 

U3.1 ,256 0,1900 Valid 

U3.2 ,320 0,1900 Valid 

U3.3 ,202 0,1900 Valid 

U4.1 ,114 0,1900 Tidak Valid 

U4.2 ,357 0,1900 Valid 

U5.1 ,280 0,1900 Valid 

U5.2 ,387 0,1900 Valid 

U5.3 ,373 0,1900 Valid 

U5.4 ,333 0,1900 Valid 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa U1.1 membahas 

dengan mudah mengerti apa isi konten pada website aneka logistic, U4.1 

membahas website aneka logistic tidak pernah mengalami kesalahan (eror). Dan 

sisa dari keseluruhan pernyataan atau pertanyaan pada penelitian ini telah valid 

karena semua pernyataan ataupun pertanyaan memiliki nilai lebih dari Rtabel 

0,1900 dengan α 0,05. 

 

B Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban 

oleh responden sehingga kuesioner yang telah dibagikan dapat diandalkan dalam 

melakukan penelitian. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki 

nilai Chronbach’s Alpha ≥ 0,6 atau mendekati 1. Nilai Cronbach’s Alpha pada 

penelitian ini sebesar 0,664. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Chronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on 

Standarized Items 

N Of Items 

0.664 0,670 17 
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4.1.2 Analisis Deskriptif 

B Analisis Deskriptif untuk Jenis Kelamin Responden  

Responden yang mengisi kuesioner berdasarkan kategori Jenis Kelamin 

dilihat pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Rata-rata 

1 Laki-laki 60 44% 

2 Perempuan 47 56% 

Jumlah 107 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa presentase jenis 

kelamin responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 60 orang laki-laki 

atau sebanyak 44% dari keseluruhan sampling dan jumlah responden, dan 47 

orang perempuan atau 56% dari keseluruhan sampling dan jumlah responden. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Jenis kelamin 
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C Analisis Deskriptif untuk Rentang Usia Responden 

Responden yang mengisi kuesioner berdasarkan kategori Rentang usia 

dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Rentang Usia Responden 

No Usia Jumlah Rata-rata 

1 15 – 25 Tahun 14 13% 

2 26 – 30 tahun 33 31% 

3 31 – 40 tahun 33 31% 

4 >40 tahun 27 25% 

Jumlah 107 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa presentase rentang 

usia responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 14 orang atau 13% usia 

15 – 25 tahun dari keseluruhan samplig dan jumlah responden , 33 orang atau 

31% usia 26 – 30 tahun dari keseluruhan samplig dan jumlah responden, 33 orang 

atau 31% usia 31 – 40 tahun dari keseluruhan samplig dan jumlah responden, dan 

27 orang atau 25% usia >40 tahun dari keseluruhan samplig dan jumlah 

responden.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Rentang Usia 
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D Analisis Deskriptif untuk Pekerjaan Responden 

Responden yang mengisi kuesioner berdasarkan kategori Pekerjaan 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Kategori Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Rata-rata 

1 Pelajar / Mahasiswa 15 14% 

2 Pegawai Negeri 2 2% 

3 Wiraswasta 30 28% 

4 Karyawan Swasta 60 56% 

Jumlah 107 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa presentase pekerjaan 

responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 15 orang atau 14% pelajar/ 

mahasiswa berdasarkan keseluruhan sampling dan jumlah responden, 2 orang atau 

2% pegawai negeri berdasarkan keseluruhan sampling dan jumlah responden, 30 

orang atau 28%  wiraswasta berdasarkan keseluruhan sampling dan jumlah 

responden, 60 orang atau 56% karyawan swasta berdasarkan keseluruhan 

sampling dan jumlah responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.3. 
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Gambar 4.3 Diagram Jenis Pekerjaan Responden 

 

E Hasil Kuesioner 

Pada analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang  jawaban 

keseluruhan hasil kuesioner desain yang sudah di perbaiki dari responden. Dengan 

menggunakan Pernyataan pada kuesioner tersebut nantinya akan diukur 

menggunakan skala likert dengan 4 skala pengukuran yaitu (1) Sangat tidak 

setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, (4) Sangat setuju. 

Tabel 4.6 Hasil Kuesioner 

No 

Id 

Pernyataan/ Pertanyaan Skala Likert Mean 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

P1 Desain halaman beranda 0 4 16 10 3,2 

P2 Desain pesan error 0 4 14 12 3,266667 

P3 Desain halaman layanan 0 6 13 11 3,166667 

P4 Desain halaman hubungi kami 0 7 13 10 3,1 

P5 Desain halaman gallery 0 5 12 13 3,266667 

P6 Desain halaman detail gallery 0 6 13 11 3,166667 

P7 Desain halaman tarif 0 2 12 16 3,466667 

P8 Desain halaman berita 0 5 12 13 3,266667 

P9 Desain halaman detail berita 0 8 14 8 3 

 

Dari hasil kuesioner perbaikan desain di atas dapat dilihat rata-rata dari 

keseluruhan nilai 3. Nilai yang dimaksud masuk dalam skala likert dengan nilai 3 

atau dalam kategori tidak masalah. Nilai tersebut merupakan hasil dari total semua 

nilai rata-rata . Berdasarkan  hasil perhitungan tersebut, maka dari itu 



69 

 

 

 

pengembangan desain yang telah dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan yang 

diharapkan.
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4.2 Tahapan Desain 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan desain  user interface website 

aneka logistic dimana hasil dari wawancara dan kuesioner terhadap pengguna 

website aneka logistic. Pada rekomendasi yang telah dibuat pada tahap analisis 

akan menjadi dasar pembuatan desain interface pada tahap desain. 

 

4.2.1 Pengembangan Desain 

Pada pengembangan desain ini penulis melakukan empat tahapan yaitu 

storyboarding, sketching, High Fidelity prototyping,. Langkah-langkah untuk 

melakukan pengembangan desain antara lain: 

A. Storyboarding 

Pada proses storyboarding akan dilakukan dengan gambaran 

pengembangan desain, penulis menyiapkan alat tulis digunakan untuk membuat 

storyboard. Setelah menyiapkan perlengkapan untuk melakukan storyboard, 

penulis membuat sketsa ilustrasi penggunaan website serta membuat alur atau 

jalan cerita untuk memberikan informasi tentang situasi dari tampilan website. 

Dari hasil analisis dan wawancara, website yang diharapkan dapat mempermudah 

pengguna baik peserta ataupun masyarakat umum untuk mengakses informasi 

ekspedisi aneka logistic. Storyboard yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 

3.2 sampai dengan gambar 3.9. Serta penjelasan deskripsi pada tabel 3.12 

B. Sketching 

Dari hasil storyboard, penulis melakukan tahapan sketching dengan cara 

memperjelas tampilan atau gambar dari setiap komponen (tombol, gambar, teks 
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dan lain sebagainya). Selanjutnya memvisualisasikan yang telah dilakukan pada 

tahapan storyboard. Pada website aneka logistic ada beberapa halaman menu 

tampilan yaitu Beranda, Kontak Kami, Layanan, Gallery,  Tarif, Berita.  

Elemen yang dipakai relatif sederhana khususnya untuk desain interface. 

Sketsa dapat berupa simbol, icon, kotak, dialog dan lain-lain. Berikut langkah-

langkah membuat sketching pada penelitian ini : 

1. Berdasarkan dari hasil storyboard sebelumnya maka selanjutnya yaitu 

membuat sketsa yang digunakan untuk menentukan bentuk dan letak dari 

setiap komponen (tombol,image,teks dll) yang telah ada. 

2. Menggambar desain pola sketsa dari hasil yang telah di analisis. 

3. Memvisualisasikan hasil dari sketsa yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya, sehingga menghasilkan desain pola sketsa awal. 

C. High Fidelity Prototyping 

Setelah melakukan tahap sketching, kemudia langkah selanjutnya yaitu 

high fidelity prototyping. Berdasarkan dari hasil sketsa yang telah dibuat pada 

tahap sketching akan dibuat desain interface yang nantinya akan diberikan kepada 

pihak perusahaan aneka logistic sebagai rekomendasi perbaikan desain interface 

website aneka logistic yang sedang berjalan saat ini. Adapun halaman website 

yang akan diperbaiki adalah halam beranda, halaman berita, halaman galeri, 

halaman kontak kami, halaman layanan, dan halaman tarif. 

1. Tampilan halaman utama aneka logistic saat ini. 

Gambar 4.4 merupakan tampilan halaman utama pada website aneka 

logistic yang sedang berjalan saat ini. 
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Gambar 4.4 tampilan halaman utama website aneka logistic 

Desain halaman beranda, Pada halaman beranda di posisi paling atas 

terdapat menu header pada gambar 4.4 yang dapat digunakan oleh pengguna 

dalam menggunakan website aneka logistuc. Pada  menu header terdapat menu 
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beranda, tarif pengiriman, gallery, contact us. Serta jam dah hari buka kantor, no 

telephon dan alamat kantor aneka logistic. 

2. High Fidelity Prototyping Desain Halaman Beranda 

 

Gambar 4.5 Sketc Desain header 

 

Pada halaman beranda dapat dilihat pada gambar 4.6 dan 4.7 berisikan 

tentang informasi mengenai mengenai informasi perusahaan ekspedisi aneka 

logistic, kemudian terdapat tampilan  header  logo aneka logistic, waktu buka 

perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan,kemudian terdapat button 

Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya terdapat tampilan Pelayanan 

kami yaitu ada pengiriman melulai jaur darat dan pengiriman jalur laut. Lalu, 

terdapat tampilan cek tarif aneka logistic. Pada halaman ini terdapat, Tampilan 

berikutnya yaitu Berita dan head office, our client dan beberapa galery kegiatan 

aneka logistic. Pada desain footer ada beberapa sosial media aneka logistic. 
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Gambar 4.6 Sketc Desain halaman beranda 1 

Isi dari cek tarif aneka logistic ada button Pengiriman melalui jalur darat 

dan button pengiriman melalui jalur laut. Kemudian mengisi tarif barang /kg nya, 

kemudian isi kolom minimum change untuk , isi kolom estimasi untuk pengiriman 

dan isi keterangan barang yang akan di kirim, dan isi no tlp yang bisa dihubungi 

untuk mempertanggung jawabkan barang tersebut. 
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Gambar 4.7 Sketc Desain halaman beranda 2 
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3. Tampilan menu Contact Us saat ini 

Pada Gambar 4.8 menunjukan tampilan menu Contact Us pada website 

aneka logistic yang sedang berjalan saat ini. 

 

Gambar 4.8 Sketc tampilan Menu Contact Us 

 

Pada gambar 4.8 tampilan menu contact us memberikan informasi 

Alamat kantor ekspedisi aneka logistic yang berada di jalan Greges Jaya Blok B 

no 11, no telephon dan Fax yaitu 0317499701 dan 7480562, no whatsaap 

085608562494, dan peta lokasi alamat kantor aneka logistic yang di Surabaya. 

4. High Fidelity Prototyping Desain halaman kontak kami 

Pada gambar 4.9 desain halaman kontak kami pada halaman kontak kami 

terdapat tampilan  header  logo aneka logistic, waktu buka perusahaan, no 

telephon dan alamat perusahaan, kemudian terdapat button Beranda, tarif 
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pengiriman, contact us. Selanjutnya terdapat informasi mengenai alamat, no 

telephon, dan email aneka logistic. 

 

 

Gambar 4.9 Sketc Desain halaman kontak kami 

Pada halaman kontak kami, pengunjung juga dapat mengirimin pesan 

agar terhubung langsung kepada perusahaan aneka logistic dengan mengisi kolon 

pada bagian tengah kanan, yang berisikan nama customer, email customer dan 

pesan apa yang akan disampakain ke perusahaan. 

5. Tampilan menu Branch Office saat ini 

Pada Gambar 4.10 menunjukan menu Branch Office pada website aneka 

logistic yang sedang berjalan saat ini. 
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Gambar 4.10 tampilan Menu Branch Office 

 

Pada gambar menu branch office website aneka logistic memberikan 

informasi mengenai berdirinya ekspedisi sejak tahun 1990 hingga sekarang dan 

memiliki kantor cabang milik sendiri yang tersebar dibeberapa kota luar Jawa 

yakni di wilayah, Balikpapan, Banjarmasin, di Sulawesi, Bali dan Kupang. 

6. High Fidelity prototyping Desain halaman berita 

Pada gambar 4.11 desain halaman berita terdapat tampilan  header  logo 

aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan, 

kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya 

menampilkan berita mengenai perusahaan aneka logistic yang sudah 

dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing tempat. Seperti Berita 
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Ekspedisi barang di Jawa Timur, Berita kirim barang ekspedisi Suarabaya – 

Balikpapan, berita ekspedisi Surabaya – Kupang. 

 

Gambar 4.11 Sketc Desain halaman berita 
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Gambar 4.12 Sketc Desain detail halaman berita 

Pada Gambar 4.12 Sketc desain detil halaman berita akan menampilkan 

dengan jelas keseluruhan berita yang telah di pilih sebelumnya pada halaman 

berita tersebut. Tidak hanya memberikan informasi berita yang terkini tetapi juga 

memberikan gambar-gambar dari berita tersebut, agar dapat terus update 

mengikuti perkembangan pada aktifitas aneka logistic 

7. Tampilan Menu Galerry saat ini 

Pada Gambar 4.13 menunjukan menu galery pada website aneka logistic 

yang sedang berjalan saat ini. 
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Gambar 4.13 Tampilan Menu Gallery 

Pada gambar 4.13 menu galery menampilkan foto-foto kegiatan 

pengimiram dan penerimaan barang pada ekspedisi aneka logistic baik di 

Surabaya, Kalimantan dan kota-kota lainnya. 

8. High Fidelity Prototyping Desain halaman galeri 

Berikut ini adalah penjelasan tentang galeri website aneka logistic, yang 

dapat dilihat Pada gambar 4.14 Desain halaman galeri yang merupakan tampilan 

menu halaman galeri, isi dari halaman galeri yaitu, di baris atas ada header yang 

berisikan logo perusahaan aneka logistic, waktu buka perushaan, no telephon 

perusahaan, dan alamat kantor perusahaan, kemudian lanjut ke baris tengah yaitu 

isi dan gambar-gambar dokumentasi kegiatan aneka logistic dan foto-foto 

pengiriman barang baik melalui jalur darat maupun jalur laut. 
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Gambar 4.14 Sketc Desain halaman galeri 

9. Tampilan menu Our Client saat ini 

Pada Gambar 4.15 menunjukan menu Our Client  pada website aneka 

logistic yang sedang berjalan saat ini. 
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Gambar 4.15 Tampilan Menu Our Client 

 

Dari gambar 4.15 menu Our Clien ekspedisi aneka sudah bekerjasama 

dengan beberapa perusahaan besar di beberapa wilayah Surabaya, Sidoarjo, serta 

beberapa perusahaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Balikpapan dan 

Kalimantan Timur. Ada beberapa pelanggan tetap ekspedisi aneka logistic yaitu di 

antarannya : Jotun Indonesia, SN Cargo, BMI Surabaya, Putra Jogja Pratama, 

Indo lestari Jaya Trans, Cattlya Ekspres Jakarta, dan masih banyak clien lainnya. 

10. High Fidelity Prototyping Desain halaman layanan 

Pada gambar 4.16 desain halaman layanan terdapat tampilan  header  

logo aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan, 

kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya 

terdapat 2 alternatif yaitu pengiriman melalui jalur darat dan pengiriman melalui 

jalur laut. 
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Gambar 4.16 Sketc Desain halaman layanan 

11. Tampilan Menu Tarif via Kapal cepat saat ini 

Pada Gambar 4.17 menunjukan menu tarif menu via kapal cepat pada 

website aneka logistic yang sedang berjalan saat ini. 
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Gambar 4.17 Tampilan Menu Tarif via Kapal Cepat 

12. High Fidelity Prototyping Desain halaman tarif  

Pada gambar 4.18 desain halaman tarif terdapat tampilan  header  logo 

aneka logistic, waktu buka perusahaan, no telephon dan alamat perusahaan, 

kemudian terdapat button Beranda, tarif pengiriman, contact us. Selanjutnya 

menampilkan tarif harga pengiriman barang ekspedi aneka logistic yang sudah di 

kelompokkan berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Gambar 4.18 Sketc Desain halaman tarif 
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13. Tampilan Menu Sosial Media 

Pada Gambar 4.19 menunjukan menu sosial media pada website aneka 

logistic yang sedang berjalan saat ini. 

 

 
Gambar 4.19 Tampilan menu sosial media 

 

Pada gambar 4.19 menu sosial media langsung terhubung pada facebook 

aneka logistic, sehingga juga dapat mengikuti perkembangan aktifitas yang 

dilakukan perusahaan dan langsung dapat berkomunikasi dengan pemilik melalu 

facebook. 

14. High Fidelity Prototyping Desain pesan eror 



88 

 

 

 

Pada gambar 4.20 desain pesan eror ini menjunjukan pesan error yang 

ditunukan ketika website mengalami kesalahan teknis. Desain ini diberi nama 

pesan eror.  

 

Gambar 4.20 Sketc Desain pesan eror 

15. Back – End 

Aplikasi back-end adalah aplikasi yang dikembangkan dengan topik 

bahasan penelitian mengenai aplikasi back-end. Aplikasi back-end ini akan 

menjadi database dari data pada website aneka logistic. Website aneka logistic 

yang dikembangkan oleh penulis akan terintegrasi dengan aplikasi back-end. 

Aplikasi front-end akan melakukan kegiatan request-response dengan aplikasi 

back-end. Pada website aneka logistic memiliki beberapa back-end yaitu : back-

end login, back-end galeri, back-end berita, back-end form berita, back-end tarif, 

dan back-end form tarif. 

A. Back End Login 

Pada gambar 4.21 yaitu desain back-end login yang bertujuan validasi 

untuk admin sistem sebelum masuk ke dalam sistem. Pada halaman back-end 
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login terdapat kolom username dan kolom password, kemudian setelah mengisi 

kolom username dan password tekan tombol button login agar dapat masuk ke 

halaman berikutnya. 

 

Gambar 4.21 sketc Back-end login 

 

B. Back End Galeri 

Pada gambar 4.22 yaitu desain back-end galeri desain ini merupakan 

desain untuk memposting foto kegiatan yang ada pada perusahaan aneka logistic, 

pada desain ini admin dapat melakukan upload foto dengan menekan tombol 

button Upload foto. 
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Gambar 4.22 Back-end geleri 

C. Back End Berita 

Pada Gambar 4.23 yaitu back-end berita desain ini merupakan desain 

yang digunakan untuk memposting berita pada website aneka logistic, Pada 

desain ini terdapat 2 textbox pada back-end ini yaitu textbox judul untuk mengisi 

judul yang diiginkan dan textbox isi untuk menyimpan detail isi berita tentang 

perushaan aneka logistic yang nantinya akan di posting. 

 

Gambar 4.23 Back-end berita 
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D. Back End Form Berita 

 

Gambar 4.24 Back-end form berita 

 

E. Back End Tarif 

Pada Gambar 4.25 yaitu back-end tarif desain ini merupakan desain 

back-end yang digunakan untuk memposting tarif pengiriman dari satu kota ke 

kota lain. Pada desain ini terdapat 2 textbox pada back-end ini yaitu textbox judul 

yang diiginkan dan textbox isi untuk menyimpan detail tarif pengiriman barang. 

 

Gambar 4.25 Back-end tarif 
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Gambar 4.26 Back-end form tarif 

 

 

4.2.2 Evaluasi 

Pada tahapan evaluasi ini, hasil dari desain interface yang telah dibuat 

akan di serahkan kepada customer ekspedisi aneka logistic yang telah 

menggunakan website perusahaan untuk kemudian yang akan dievaluasi apakah 

desain interface yang didesain sudah sesuai atau belum. 

Dari hasil evaluasi yang telah penulis lakukan dengan kuesioner sebagai 

medianya, dapat dilihat pada tabel 4.6 

Dari hasil kuesioner perbaikan desain di atas dapat dilihat rata-rata dari 

keseluruhan nilai 3. Nilai yang dimaksud msauk dalam skala likert dengan nilai 3 

atau dalam kategori tidak masalah. Nilai tersebut merupakan hasil dari total semua 

nilai rata-rata . Berdasarkan  hasil perhitungan tersebut, maka dari itu 

pengembangan desain yang telah dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan yang 

diharapkan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan laporan Tugas Akhir ini penulis mencoba menarik 

kesimpulan dalam melakukan pengembangan desain user interface pada  website 

aneka logistic, yaitu: 

1. Berdasarkan dari hasil evaluasi pada website aneka logistic telah diperoleh 

hasil dari pengolahan data, Hasil kuesioner menunjukan bahwa semua desain 

protoype menunjukan nilai rata diatas 3 yang berarti desain prototype sudah 

dapat menyelesaikan permasalahan yg ada. 

2. Telah dikembangkan desain dengan mempertimbangkan desain awal dari 

website aneka logistic dan perhatian pada prioritas yang ada menghasilkan 

rekomendasi desain user interface yang dapat digunakan pihak perusahaan 

aneka logistic untuk memperbaiki website anekalogistic.com 

6.2 Saran 

Dalam hasil analisis dan pengerjaan desain ulang user interface tentunya 

memiliki kekurangan yang dapat disempurnakan lagi, dan penulis memberikan 

beberapa saran untuk website aneka logistic yang dapat dilakukan untuk 

penelitian selanjutnya adalah : 

1. Rekomendasi prototype desain yang telah dikembangkan dapat dilanjutkan 

dan direalisasikan pada penelitian selanjutnya dalam bentuk aplikasi. 
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2. Pada penelitian ini, desain yang dihasilkan berfokus pada tampilan website 

dengan menggunakan device desktop, sehingga dapat dikembangkan lagi 

dengan membuat tampilan prototype dalam segala ukuran device. 

Dari hasil pengembangan desain user interface pada website 

anekalogistic dapat dikembangkan dengan membuat rancang bangun aplikasi 

sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh penulis. 
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