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ABSTRAK 

 

Aplikasi Kinerja merupakan salah satu aplikasi yang menunjang kebutuhan 

administrasi kepegawaian yang digunakan diseluruh Kantor Imigrasi. Aplikasi 

kinerja ini digunakan untuk mendapatkan laporan kinerja harian, penilaian kinerja 

pegawai dan memfasilitasi penyampaian perintah atau permohonan dari atasan 

kepada bawahannya. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan pegawai 

kesulitan menggunakan aplikasi terutama dari segi tampilan yang mengganggu 

proses pelaporan administrasi kepegawaian. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan evaluasi 

menggunakan metode Heuristic Evaluation dan Webuse yang mendapatkan temuan 

masalah pada variabel Navigation and links dan User interface design. Dari hasil 

evaluasi selanjutnya peneliti merancang antarmuka pengguna menggunakan 

metode Human Centered Design.  

Pembuatan prototype telah dilakukan uji coba kepada pihak Kantor Imigrasi 

Kelas I Banjarmasin. Khusus untuk lima poin prioritas perbaikan diperoleh nilai 

rata-rata evaluasi akhir sebesar 3,82 dengan skala likert artinya terjadi peningkatan 

sebesar 1,97 dari nilai rata-rata evaluasi awal sebesar 1,85. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang berarti pada prototype usulan 

perbaikan aplikasi kinerja.  

 

 

Kata Kunci : User Interface, Heuristic Evaluation & Webuse, Human Centered 

Design 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin adalah unit pelaksana teknis yang 

menjalankan kebijakan dan fungsi teknis di bidang imigrasi. Untuk menunjang 

administrasi kepegawaian sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi data 

pegawai yang cepat, tepat, akuntabel dan up to date maka diperlukan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian yang dirancang sebagai solusi untuk 

menangani pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data 

secara komputerisasi hingga memudahkan dalam menangani pembuatan laporan 

sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait administrasi 

kepegawaian.  

Salah satu aplikasi yang menunjang kebutuhan administrasi kepegawaian 

adalah aplikasi kinerja yang digunakan diseluruh kantor imigrasi. Aplikasi kinerja 

ini digunakan untuk mendapatkan laporan kinerja harian. Diharapkan tiap pejabat 

dan jajarannya melaporkan kinerja harian mengenai seluruh detil pekerjaan tiap hari 

kerja, termasuk data pendukung berupa dokumentasi kegiatan melalui aplikasi 

kinerja. Aplikasi kinerja ini mengevaluasi kinerja pegawai, penilaian kinerja 

pegawai dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Kriteria penilaian berupa 

perilaku kerja seperti orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, 

kepemimpinan dan juga meliputi penilaian jurnal harian yang menyangkut tugas 

masing-masing pegawai. Aplikasi kinerja juga memfasilitasi penyampaian 

perintah/arahan/permohonan dari kepala bagian kepada anggota/bawahannya, 

seperti penyampaian instruksi tugas berupa mengetik surat tugas, memperbaharui 
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data pegawai, menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, dan lain-lain. 

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi 

Kelas I Banjarmasin mengatakan perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan 

kemudahan kemanfaatan aplikasi kinerja dari fungsi User Interface (UI). Dilakukan 

analisis dengan penyebaran kuesioner kepada 10 dari 58 pegawai di Kantor Imigrasi 

Kelas I Banjarmasin yang menggunakan aplikasi menyatakan perlu dilakukan 

perancangan tampilan kembali. Penyebaran kuesioner dengan menggunakan 

metode Heuristic dan Webuse yang memiliki variabel visibility of system status, 

match between system and the real world, user control and freedom, consistency 

and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and 

efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognise, diagnose, 

and recover from errors, help and documentation, content, organisation & 

readability, navigation & links, user interface design, perfomance & effectiveness.  

Wawancara juga dilakukan kepada 10 pegawai yang mengatakan bahwa  

pegawai merasa masih bingung terhadap tampilan aplikasi kinerja. Pegawai 

menyampaikan kesulitan dikarenakan penataan struktur form yang terdapat 

dropdown berisi keterangan yang panjang sehingga menimbulkan scrolling yang 

berlebihan. Pemanfaatan navigasi yang kurang konsisten. Penggunaan komponen 

(icon, gambar) yang masih belum tampak sehingga tidak dapat dimengerti. 

Penggunaan dropdown yang tidak sesuai dengan fungsinya karena isi dari kolom 

tersebut hanya bersifat statis. Dari kesulitan tersebut pegawai pada akhirnya tidak 

melakukan aktivitas penyampaian instruksi dengan menggunakan aplikasi dan 

sering menumpuknya laporan kinerja pegawai yang diinputkan sehingga 

mengganggu proses pelaporan administrasi kepegawaian. Dari uraian tersebut 
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perancangan desain antarmuka ialah salah satu faktor penting terhadap keberhasilan 

suatu sistem dikarenakan kemajuan teknologi yang menuntut untuk memudahkan 

pengguna dalam berinteraksi. 

Dari permasalahan diatas, untuk memperbaiki aplikasi dibutuhkan 

beberapa tahap yaitu dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, dan pengujian. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan 

khususnya perancangan antarmuka pengguna untuk website aplikasi kinerja 

pegawai. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Heuristic Evaluation & 

Webuse. Hasil evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan desain 

antarmuka pengguna. Dari rekomendasi tersebut dikembangkan desain antarmuka 

pengguna menggunakan metode Human Centered Design dan tahapan akhir dari 

penelitian ini ialah menyusun dokumentasi UI. Perbaikan interface pada aplikasi 

kinerja dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan interaksi 

proses pelaporan penilaian kinerja. Rekomendasi juga diberikan untuk pihak 

Kantor Imigrasi, jika aplikasi sudah dikembangkan dengan baik maka perlu 

dilakukan pelatihan untuk pengguna dalam mengoperasikan aplikasi dan evaluasi 

berkala yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi terhadap aplikasi kinerja pegawai.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah 

yang akan diselesaikan pada penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana 

merancang desain antarmuka pengguna pada Aplikasi Kinerja dengan 

menggunakan metode Human Centered Design ? 
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1.3. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, 

analisis, perancangan, implementasi dan pengujian. Dalam penelitian ini 

berfokus pada perancangan antarmuka pengguna aplikasi kinerja. 

2. Evaluasi dan perancangan hanya dilakukan pada Aplikasi Penilaian Kinerja 

dengan menggunakan metode Human Centered Design dan metode Heuristic 

Evaluation & Webuse . 

3. Penilitian ini mencakup pembuatan prototype 

4. Responden penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Kantor Imigrasi Kelas 

I Banjarmasin. 

5. Periode pengambilan data awal dilakukan pada bulan September – Oktober 

2018 

1.4. Tujuan 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk merancang desain antarmuka pengguna pada Aplikasi  

Kinerja Pegawai sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi 

proses pelaporan penilaian kinerja. 

 

1.5. Manfaat 

 

Berdasarkan perancangan desain antarmuka pengguna pada Aplikasi 

Kinerja diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan implementasi 

aplikasi kinerja selanjutnya dengan memberikan tampilan yang mudah digunakan 

dan informasi yang sesuai kebutuhan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan metode Human 

Centered Design untuk merancang desain antarmuka pengguna dan Heuristic 

Evaluation & Webuse untuk analisis evaluasi, dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Pengarang, Tahun Hasil 

1 Pengembangan User 

Interface Aplikasi 

Guide Me! Berbasis 

Web dengan 

Pendekatan Human 

Centered Design 

Muhammad 

Rendiansah, Hanifah 

Muslimah Az-Zahra, 

Mochamad Chandra 

Saputra, 2017 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa desain antarmuka 

pengguna sesudah 

diterapkan metode HCD 

memiliki nilai usability yang 

lebih baik. Pada aspek 

efektivitas tingkat 

keberhasilan 96% untuk 

traveler dan 96% tour guide 

sedangkan aspek efisiensi 

hasil waktu rata-rata 

menurun dari waktu yang 

didapat pada desain awal dan 

pada aspek kepuasan 

pengguna meningkat lebih 

baik. 

2 Analisis Usability 

Aplikasi Mobile 

Pemesanan Layanan 

Taksi Perdana 

menggunakan 

Metode Webuse dan 

Iunike Kartika Dewi, 

Yusi Tyroni 

Mursityo, Rekyan 

Regasari Mardi Putri, 

2018 

Hasil Webuse terhadap bagi 

pengguna taksi tingkat 

usability lebih tinggi 

daripada driver taksi 

sedangkan pada hasil 

heuristik teridentifikasi 
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No Judul Pengarang, Tahun Hasil 

Heuristic Evaluation pelanggaran usability lebih 

banyak bagi pengguna taksi 

daripada driver taksi dan 

terdapat masalah tidak 

didapati pada pengujian 

Webuse. Sehingga hasil 

evaluasi Webuse dan 

heuristik saling melengkapi. 

 

 Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian dengan judul Pengembangan User Interface Aplikasi Guide Me! 

Berbasis Web dengan Pendekatan Human Centered Design oleh (Muhammad 

Rendiansah, Hanifah Muslimah Az-Zahra, Mochamad Chandra Saputra, 2017) 

ialah bedasarkan metode Human Centered Design. pada penelitian ini terdapat 

evaluasi desain awal dan desain solusi yaitu aspek kepuasaan pengguna 

menggunakan kuesioner Post-Study System Usability Questionnaire  (PSSUQ). 

Sedangkan pada penelitian saya, untuk tahapan evaluasi menggunakan heuristic 

evaluation & webuse. 

2. Pada penelitian dengan judul Analisis Usability Aplikasi Mobile Pemesanan 

Layanan Taksi Perdana menggunakan Metode Webuse dan Heuristic Evaluation 

oleh (Iunike Kartika Dewi, Yusi Tyroni Mursityo, Rekyan Regasari Mardi Putri, 

2018), penelitian ini berfokus pada hasil evaluasi yang telah dianalisis dengan 

menggunakan heuristic & webuse yang menghasilkan daftar masalah yang harus 

diperbaiki. Sedangkan penelitian saya, dari hasil evaluasi heuristic & webuse 

menghasilkan rekomendasi desain antarmuka pengguna berupa prototype 
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dengan menggunakan metode Human Centered Design. 

2.2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

 

 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Kemenkumham RI) adalah kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor wilayah (kanwil) 

Kemenkumham merupakan instansi dibawah naungan Kemenkumham yang berada 

di setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Kanwil terdiri dari beberapa divisi dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis, 

termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Dalam aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) memiliki fitur di dalamnya meliputi Absensi, 

Kinerja, Profil, Informasi Pensiun, Kepangkatan, Beasiswa, Dossier, Penghargaan, 

Izin/ DL/Cuti, Interaksi Kepegawaian, Layanan Konsultasi, Tunjungan Kinerja, 

Administrasi Jabatan. Dari beberapa fitur yang ada, pegawai lebih sering 

menggunakan aplikasi kinerja dikarenakan seluruh detil pekerjaan yang dilakukan 

pada hari dilaporkan termasuk data pendukung berupa dokumentasi kegiatan guna 

mendorong peran aktif pejabat di lingkungan kantor dalam melaporkan kinerja 

harian melalui aplikasi (Kemenkumham, 2018). 

2.3. Penilaian Kinerja 

 

Sumber daya manusia yang terpilih diberi kepercayaan untuk ditingkatkan 

kinerjanya untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membuat penilaian 

kinerja bagi para karyawan. Penilaian kinerja dilakukan secara rutin, periodik dan 

terprogram. Dengan begitu mereka menjadi semakin profesional dan produktif 

dalam berkarya. (Budiharjo, 2015) 
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Dengan seperti itu dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

proses evaluasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam menilai kinerja 

karyawannya dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga 

dapat menjadi tolak ukur umpan balik hingga tunjangan kinerja kepada 

karyawannya.  

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin mengevaluasi kinerja pegawai dari 

atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau dapat disebut juga penilaian oleh 

bapak (appraisal by father). Penilaian kinerja meliputi jurnal harian, SKP Tahunan 

dan perilaku kerja seperti orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, 

kerjasama, kepemimpinan.. 

2.4. Kriteria Website yang Baik 

 

Web yang baik adalah yang mampu mewujudkan tujuan pengunjung dengan 

memberikan ciri khas tertentu agar menarik pengunjung. Setidaknya ada beberapa 

kriteria yang diperhatikan untuk membuat website yang baik. Kriteria–kriteria 

tersebut adalah (Suyanto, 2009) :  

1. Usability : kemudahan pengguna dalam menggunakan situs web dengan 

efektif sehingga pengguna dapat dengan mudah dan cepat 

mengoperasikannya. 

2. Navigation : membantu pengguna untuk menelesuri situs web. Navigasi 

dapat berupa teks, gambar atau animasi. Beberapa kriteria navigasi yang 

baik yaitu mudah dipelajari, konsisten, label yang jelas dan mudah 

dipahami. 

3. Graphic Design : desain yang baik memiliki komposisi warna yang baik, 

layout yang konsisten, teks yang mudah dibaca pengguna sehingga 
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membentuk satu kesatuan yang harmonis. Melalui warna, layout, bentuk 

dan tifografi pengguna akan menikmati untuk menelesuri situs web. 

4. Contents : konten yang baik seharusnya relevan dengan tujuan situs web. 

Gaya penulisan dan bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan target 

audien. 

5. Compatibility : situs web dapat kompatibel dengan berbagai browser dan 

memberikan alternatif jika browser yang digunakan tidak dapat 

menampilkan. 

6. Loading time : situs web yang menampilkan lebih cepat kemungkinan akan 

kembali dikunjungi oleh pengguna. 

7. Functionality : situs web berkerja dengan menggunakan script seperti 

HTML, PHP, ASP, dan lain-lain. 

8. Accesibility : situs web harus dapat digunakan oleh setiap orang, baik anak-

anak, orang tua ataupun orang cacat. Untuk hambatan fisik, bagaimana 

memaksimalkan penggunaaan situs web ketika alat indera tidak berfungsi 

dengan baik, maka dibutuhkan alternatif lain. 

9. Interactivity : situs web yang baik melibatkan pengguna untuk mendapatkan 

experience dengan situs web. Beberapa interaktivitas yang dapat digunakan 

ialah hyperlinks dan feedback. Hyperlinks digunakan untuk memberikan 

informasi yang lebih kepada pengguna misal more info about this, related 

links, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan feedback seperti comments, 

question, pooling/survey. 
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2.5. Analisis 

 

Analisis ialah proses memahami seluruh informasi pada sebuah kasus untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga memberikan keputusan apa yang 

harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kasus dari 

permasalahan harusnya dijelaskan dengan memahami secara detil semua informasi 

selanjutnya tentukan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan terjadi 

(Rangkuti, 2006). 

Sehingga analisis terhadap aplikasi dibutuhkan untuk menganalisa, mengukur, 

mengevaluasi menggunakan metode yang telah disesuaikan dengan tujuan  

mengoptimalkan kinerja aplikasi agar pengunjung dapat dengan mudah mengakses 

situs tersebut sehingga kebutuhan pengunjung dapat terpenuhi. 

2.6. SDLC (System Development Life Cycle) 

SDLC merupakan metode yang digunakan untuk pengembangan sistem. 

Sama seperti halnya teknik pengembangan sistem waterfall, SDLC juga 

mengadopsi tahapan menurun dari atas ke bawah. Tahapan ini dilakukan berurutan 

dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian. 

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan antarmuka pengguna untuk Aplikasi 

Kinerja yang berada pada tahapan perancangan pada metode SDLC.  Perancangan 

dilakukan setelah tahapan analisis dimana pada tahap perancangan ini dibutuhkan 

data dari hasil analisis untuk menguraikan permasalahan dan kebutuhan pengguna 

lalu menggambarkan ke dalam sketsa. (Mulyani, 2017) 
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Gambar 2.1 Tahapan Perancangan dalam Metode SDLC 

 

2.7. Populasi dan Sampel  

Data yang digunakan untuk penelitian dapat berupa populasi atau sampel. 

Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik yang 

sama. Alasan pemilihan sampel sebagai objek penelitian ialah masalah ketelitian, 

ukuran populasi dan faktor ekonomis. Sampel yang baik haruslah representif dan 

memadai. Dikatakan representif adalah jika ciri-ciri yang sebagai objek sama atau 

hampir sama dengan ciri-ciri populasi. Sedangkan sampel memadai adalah jika 

ukuran sampel cukup untuk mewakili kestabilan terhadap populasi tersebut (Arifin, 

2008). 

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh untuk mendapatkan 

sampel. Sampel jenuh  ialah teknik non-probability bahwa setiap individu memiliki 
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peluang yang sama yang mana penentuan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini diperlukan bila jumlah populasi yang relatif kecil 

pada kasus ini sebanyak 58 orang. 

2.8. User Interface 

 

User interface adalah segala sesuatu bentuk tampilan yang menghubungkan 

sistem dengan pengguna sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat digunakan. 

Interaksi sistem dengan pengguna haruslah mudah dan sederhana, dapat diwakilkan 

dengan adanya input dan output. Dengan hal ini input ialah bagaimana pengguna 

memberikan perintah atau kebutuhan ke sistem. Sedangkan output ialah bagaimana 

komputer memberikan respond kepada pengguna (Galitz, 2007). 

2.9. Teori Warna 

        Warna termasuk salah satu terpenting dalam desain karena dengan warna, 

suatu karya akan mempunyai nilai tersendiri. Selain itu pemilihan warna yang tepat 

dengan tampilan yang enak dilihat akan memberikan rasa ketertarikan pengunjung 

terhadap situs web. Pemilihan warna tidaklah sederhana tanpa mengerti psikologi 

dari warna tersebut. Beberapa pertimbangan mengenai keindahan, identitas dan 

kegunaan yang harus dipertimbangkan. Ahli filsafat seperti Isaac Newton, Johann 

Wolfgang von Goethe dan Johannes Itten memberikan pemahaman mengenai 

keberadaan warna yang dijelaskan dengan roda warna (color wheel). Roda warna 

merupakan diagaram warna berupa lingkaran yang dikembangkan untuk 

menyajikan konsep dan terminologi teori warna yang terbagi menjadi warna primer, 

sekunder, dan tersier (George, 2016). 
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Gambar 2.2 Teori Warna  (Tubrik Studios, 2017) 

 
2.10. Human Centered Design (HCD) 

Human Centered Design merupakan pendekatan pengembangan desain 

dengan tujuan membuat interaktif sistem lebih bermanfaat dengan berfokus pada 

pengalaman pengguna terhadap sistem. Dengan metode Human Centered Design 

untuk meningkatkan pengalaman pengguna mencakup usabilitas pengguna yang 

memiliki aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna (ISO 9241-210). 

Desain HCD lebih mengarah kepada kemudahan penggunaan dan kinerja yang akan 

menghasilkan solusi desain antarmuka. Dengan demikian, evaluasi HCD 

diperlukan untuk mengidentifikasi tiga aspek tentang siapa yang akan 

menggunakan sistem, tugas apa yang dilakukan, dan bagaimana untuk 

meningkatkan prosedur untuk mengenali masalah yang mungkin dihadapi 

pengguna saat menggunakan sistem. Keterlibatan pengguna dapat membantu dalam 

pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk mencapai 

kepuasaan pengguna (Perdana, Brata, & Az-Zahra, 2017). 
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HCD memiliki lima proses yang dilakukan untuk menerjemahkan 

kebutuhan pengguna ke dalam proses pengembangan desain (Baglin, 2015). Proses 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

1. Plan the human centered process : dari permasalahan yang telah diketahui, 

libatkan semua proses kepada pengguna untuk memastikan tidak adanya 

misscom. 

2. Understand and specify the context of use : memahami dan menentukan 

konteks penggunaan. Data dapat berupa tujuan penggunaan sistem, 

karakteristik pengguna, tugas dan tujuan serta lingkungan tempat sistem 

diterapkan. 

3. Specify the user and organizational : menentukan kebutuhan pengguna dan 

organisasi untuk menggali informasi tersebut dapat dilakukan wawancara 

terhadap beberapa sampel ataupun dengan melakukan analisis lebih lanjut 

menggunakan kuesioner terhadap website yang diterapkan sekarang. 

4. Produce design solutions : perancangan desain solusi dilakukan berdasarkan 

Gambar 2.3 Proses Human Centered Design 
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evaluasi sebelumnya terhadap website yang diterapkan sekarang.  Pada tahap 

perbaikan akan menghasilkan prototype. 

5. Evaluate design against requirements : desain solusi yang telah dibuat 

selanjutnya dievaluasi kembali untuk mengkonfirmasikan bagaimana 

pengguna dan tujuan organisasi telah terpenuhi. Disini pengguna terlibat 

kembali dalam pengujian prototype. 

 

2.11. Heuristic Evaluation 

Evaluasi heuristik adalah sebuah panduan yang dapat menentukan 

keputusan rancangan yang digunakan untuk menilai desain antarmuka pengguna.. 

Tujuan dari evaluasi ini ialah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 

desain antarmuka pengguna. Ada sepuluh prinsip yang diterapkan pada evaluasi 

heuristik sebagai berikut (Sutchliffe, 2001) : 

1. Visibility of system status : sistem selalu dapat memberitahu apa yang sedang 

terjadi melalui pesan yang baik dan waktu yang sesuai. 

2. Match between system and the real world : sistem menggunakan bahasa atau 

kalimat yang mudah dipahami pengguna. 

3. Users control and freedom : pengguna memiliki kebebasan dan kendali 

terhadap sistem. 

4. Consistency and standards : sistem telah mempunyai standar dan konsistensi 

pada penggunaan kata, kalimat, situasi, atau aksi sehingga pengguna  tidak 

kebingungan dan harus mengikuti standar yang ada. 

5. Error prevention : merancang sebuah fitur untuk menimalisir kesalahan. 

6. Recognation rather than recall : sistem membantu pengguna untuk 

mengurangi mengingat dari setiap proses yang telah dilakukan. 
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7. Flexibility and efficiency of use : sistem memberikan kemudahan untuk 

pengguna baru maupun pengguna yang sudah berpengalaman dalam 

menjalankan sistem. 

8. Aesthetic and minimalist design : sistem menampilkan informasi/keterangan 

yang relevan dengan tujuan dari menu yang dipilih. 

9. Helps user recognize, diagnose and recovers user : sistem menampilkan pesan 

kesalahan yang terjadi. 

10. Help and documentation : sistem memiliki menu bantuan dan dokumentasi 

yang membantu sebagai panduan untuk pengguna saat menggunakan sistem.  

Metode heruristik dinilai sangat baik digunakan sebagai teknik evaluasi desain 

dikarenakan lebih mudah menemukan masalah yang terjadi pada usability dengan 

mengevaluasi tiap elemen dari interface yang berdasarkan dari tiap prinsip 

heuristik. Heuristic evaluation lebih lengkap apabila ditambahkan dengan webuse 

dikarenakan fokus untuk menilai tingkat usability dari website yang menjadi objek 

evaluasi. 

2.12. Webuse  

Website Usability Evaluation (Webuse) merupakan metode evaluasi yang 

memungkinkan pengguna untuk menilai tingkat usability dari website yang akan 

menjadi objek evaluasi. Webuse cocok untuk mengevaluasi semua jenis situs web. 

Webuse memiliki empat kategori sebagai berikut (Chiew & Salim, 2003) : 

1. Content, organization, and readability : sistem memberikan informasi yang 

sesuai, terstruktur dan pengguna merasa mudah dan nyaman ketika mengakses 

web. 

2. Navigation and links : sistem memberikan kemudahan pengguna dalam 
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menjelajah web dan struktur menu yang standar 

3. User interface design : desain yang interaktif dan tampilan yang konsisten  

4. Perfomance and effectiveness : sistem memberikan umpan balik sesuai yang 

diharapkan pengguna. 

Sehingga kolaborasi heuristic evaluation dan webuse dapat mengevaluasi 

website menjadi lebih lengkap berdasarkan 14 prinsip gabungan dari heuristic 

evaluation dan webuse. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Human Centered 

Design meliputi lima tahap yaitu plan the human centered design, understand and 

specify the context of use, the user organizational, specify the user and 

organizational, produce design solutions dan evaluate designs against 

requirements. Simbol (*) pada Gambar 3.1 menjadi masukan untuk tahapan 

berikutnya. 

1.1. Plan The Human Centered Design 

 

Pada tahap plan the human centered design yang dilakukan oleh peneliti 

dalam mempersiapkan pelaksanaan pengerjaan tugas akhir. Pada tahap awal ini 

terdapat tiga tahapan yaitu studi literatur, observasi & wawancara, dan penentuan 

sampel.  

3.1.1. Studi Literatur 

 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa buku 

dan jurnal  yang berkaitan dengan proses penelitian dengan tujuan dapat menunjang 

dalam menyelesaikan penelitian. Beberapa jenis studi literatur yang digunakan 

antara lain : 

a. Human Centered Design : penggunaan metode untuk perancangan desain 

antarmuka pengguna. 

b. Heuristic Evaluation : penggunaan metode untuk evaluasi yang digabungkan 

dengan metode webuse. 

c. Webuse : penggunaan metode untuk evaluasi yang digabungkan dengan 

metode heuristic 
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Plan The Human Centered Design 

Langkah-langkah Instrumen Luaran 

Studi literatur Buku dan jurnal 

penelitan 

Teori pendukung 

penelitian (Human 

Centered Design, 

Heuristic, Webuse) 

Observasi dan 

wawancara 

Data website sekarang 

dan daftar pertanyaan 

Kebutuhan pengguna 

* 

Penentuan sampel Data jumlah pengguna Sampel 

 

 

Understand and Specify The Context of Use 

Langkah-langkah Instrumen Luaran 

Pembuatan persona Data karakteristik 

pengguna 

User persona 

Identifikasi 

kebutuhan 

Data kebutuhan dengan 

wawancara pengguna 

Daftar kebutuhan * 

 

 

Specify The User and Organizational 

Langkah-langkah Instrumen Luaran 

Pembuatan dan 

penyebaran 

kuesioner 

Prinsip Heuristic dan 

Webuse 

Daftar pertanyaan 

(kuesioner) 

Uji validitas dan 

reliabilitas 

Hasil kuesioner 

responden 

Hasil uji validitas dan 

reliabilitas * 

Analisis deskriptif Pengolahan hasil 

kuesioner 

Hasil evaluasi awal * 

 

 

Produce Design Solutions 

Langkah-langkah Instrumen Luaran 

Desain berdasarkan 

Guideliness 

Hasil evaluasi awal Temuan masalah 

prioritas perbaikan * 

Rancangan desain 

perbaikan 

Kebutuhan pengguna 

berdasarkan temuan 

masalah 

Wireframe dan 

prototype 

 

 

Evaluate Designs Against Requirements 

Langkah-langkah Instrumen Luaran 

Evaluasi desain 

akhir 

Pengujian prototype Hasil evaluasi akhir 

Dokumentasi Sitemap Dokumen UI 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1.2. Observasi dan Wawancara 

 

Observasi dilakukan untuk melihat objek yang diteliti. Dengan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui proses yang ada pada aplikasi penilaian kinerja. 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Urusan Kepegawaian dan 10 pegawai pada 

Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin mengenai kondisi dan permasalahan yang ada. 

Harapannya dari observasi dan wawancara ini dapat memberikan gambaran untuk 

penyelesaian dalam penelitian. 

Berikut ini hasil observasi yang dilakukan pada aplikasi Kinerja sebagai 

berikut : 

1. Login 

Pada halaman login, pegawai memasukkan NIP dan katasandi. Background 

tidak terlihat tampak dikarenakan pop-up tampilan login, seperti Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Login 

2. Menu Aplikasi 

Pada Gambar 3.3 merupakan tampilan menu aplikasi terdapat beberapa 

fitur-fitur dari Simpegkumham, salah satunya fitur Kinerja.  Header berisi nama 
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dan logo instansi yang terletak dibagian kiri sedangkan logo aplikasi terletak 

dibagian kanan. Nama akun pegawai terletak dibagian kiri yang satu baris dengan 

tombol kembali, notifikasi, keluar yang terletak dibagian kanan. Terdapat informasi 

yang terletak dibawah header berupa animasi berjalan sehingga mengganggu 

pengguna dalam menggunakan aplikasi.  

 

Gambar 3.3 Menu Aplikasi 

3. Menu Aplikasi Kinerja 

Pada Gambar 3.4 merupakan tampilan awal ketika pegawai memilih fitur 

kinerja. Terbagi dua bagian yakni dibagian kiri berisi daftar nama pegawai dalam 

lingkup satu bagian urusan kerja, sedangkan dibagian kanan terdapat beberapa 

menu dari aplikasi kinerja. Permasalahan yang ditemukan pemanfaatan navigasi 

yang masih belum konsisten misalnya apabila pegawai ingin melihat SKP Tahunan 

maka tidak adanya menunjukkan active menu yang terlihat. 
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Gambar 3.4 Menu Aplikasi Kinerja 

4. Menu SKP Tahunan 

SKP (Sasaran Kerja Pegawai) merupakan tugas wajib yang dilaksanakan 

pegawai setiap tahunnya. Tiap awal tahun masing-masing pegawai membuat SKP 

Tahunan lengkap dengan nama kegiatan tugas jabatan, kuantitas, kualitas, waktu 

dan biaya. Pada Gambar 3.5 merupakan tampilan SKP Tahunan yang berisi tabel 

detil pejabat penilai, pegawai yang dinilai dan nama kegiatan tugas jabatan beserta 

target yang akan dicapai. Permasalahan yang ditemukan dikarenakan jumlah data 

yang ditampilkan banyak sehingga perlu scrolling. Hal ini mengganggu pegawai 

dalam menggunakan aplikasi Kinerja. 
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Gambar 3.5 Menu SKP Tahunan 
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5. Menu Jurnal Harian 

Pada Gambar 3.6 merupakan tampilan dari jurnal harian. Jurnal harian 

adalah kegiatan/aktivitas harian yang dilakukan pegawai setiap harinya. Jurnal 

harian ini terbagi menjadi tiga yaitu kegiatan realisasi SKP, kegiatan tambahan dan 

kegiatan kreatifitas. Pegawai menambahkan jurnal harian dengan mengisi nama 

SKP Tahunan, kuantitas, nama jurnal harian, jumlah diselesaikan, sisa, biaya, jam 

mulai, jam selesai, lampiran, komentar. Pegawai dapat melihat jurnal harian yang 

telah dibuat dengan cara memilih pada kolom kalender dan pilih tanggal jurnal 

harian yang ingin ditampilkan. Dikarenakan jumlah data yang ditampilkan banyak 

sehingga adanya scrolling, hal ini mengganggu pegawai dalam menggunakan 

aplikasi kinerja.  

 

Gambar 3.6 Menu Jurnal Harian 
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6. Menu Penugasan (Monitoring & Supervisi) 

Monitoring & Supervisi merupakan fasilitas penyampaian perintah atau 

permohonan dari atasan kepada bawahannya. Pegawai dapat memberikan 

penugasan dengan mengisi nama SKP Tahunan, tugas, jumlah, satuan, deadline dan 

melampirkan file pendukung (jika ada), seperti Gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Menu Monitoring & Supervisi 

7. Menu Penilaian SKP 

Pada Gambar 3.8 merupakan tampilan Penilaian SKP yang terdiri bagian 

detil pejabat penilai, pegawai yang dinilai, kegiatan pokok jabatan, target dan 

realisasi. Pejabat penilai berhak memberikan nilai kepada bawahannya dengan cara 

memilih nama pegawai yang akan dinilai lalu isikan nilai yang ingin diberikan pada 

kolom realisasi kualitas. 
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Gambar 3.8 Menu Penilaian SKP 
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8. Menu Penilaian PPKP 

Pada Gambar 3.9 merupakan tampilan Penilaian PPKP yang terdiri detil 

pegawai yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, unsur yang dinilai, dan 

tanggapan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai.  

 

Gambar 3.9 Menu Penilaian PPKP 
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9. Menu Buku Catatan 

Buku catatan merupakan hasil sementara SKP. Buku catatan ini digunakan 

apabila pegawai pindah atau mutasi ditengah tahun. Buku catatan ini juga dapat 

digunakan sebagai referensi penilaian SKP lanjutan pegawai tersebut. Berikut 

tampilan menu buku catatan, seperti Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Menu Buku Catatan 

10. Menu Data Jabatan 

Pada menu jabatan ini pegawai dapat mengajukan pindah jabatan dan  melihat 

riwayat pengajuan. Pada riwayat pengajuan terdapat informasi yakni SK Jabatan, 

SPMT, satuan kerja, jabatan yang ingin dituju dan status, seperti Gambar 3.11  

 

Gambar 3.11 Menu Data Jabata 
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3.1.3. Penentuan Sampel 

 

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Responden 

adalah pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sebanyak 58 orang 

sehingga menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah sampel penelitian 

yang terbatas sehingga peneliti mengambil semua dari jumlah populasi. Sehingga 

penggunaan populasi tanpa harus adanya penarikan sampel sebagai unit objek 

penelitian.  

3.2. Understand and Specify the Context Use 

Pada tahap ini dilakukan analisis konteks pengguna yang akan menghasilkan 

profil pengguna berisi penggunaan sistem, karakteristik pengguna, tugas dan tujuan 

pengguna, dan lingkungan tempat sistem diterapkan. Mendapatkan data tersebut 

diperlukan wawancara untuk mendapatkan feedback dari pengguna yang akan 

digunakan untuk kebutuhan pengguna. 

3.3. Specify the User and Organizational  

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya dilakukan analisis 

kebutuhan pengguna dengan menggunakan Heuristic Evaluation & Webuse. 

Analisis data dilakukan sesuai dengan langkah menganalisis data yang telah didapatkan 

sehingga dapat diolah untuk menjadi bahan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi 

tersebut dilakukan prioritas perbaikan yang dijadikan sebagai acuan dalam 

perancangan perbaikan desain antarmuka. akan dijelaskan lebih detil sebagai berikut  

3.3.1. Pembuatan dan Penyebaran Kuesioner 

 

Pembuatan kuesioner diharapkan mendapatkan umpan balik dari responden. 

Responden disini ialah pengguna dari aplikasi penilaian kinerja. Kuesioner dibuat 
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berdasarkan metode Heuristic & Webuse yang berisi pertanyaan tertulis. Masing-

masing aspek dari metode Heuristic & Webuse dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 3.1 Aspek Heuristic Evaluation 

No Pernyataan 

Visibility of system status 

H1.1 Aplikasi menanggapi dengan baik apa yang dilakukan pengguna 

(ditekan,dipilih,dll) 

H1.2 Saya merasa menu/fitur pada aplikasi kinerja sudah mencakup 

kebutuhan 

H1.3 Aplikasi selalu menampilkan respon ketika saya melakukan sesuatu  

(saya menyimpan data masukan, maka aplikasi menampilkan running 

bar (status loading) 

Match between system and the real world  

H2.1 Aplikasi menggunakan bahasa yang sederhana (tidak asing) dan mudah 

saya pahami 

H2.2 Saya mengenali dengan mudah fungsi dan tujuan pada simbol/ikon  

(contoh : gambar tong sampah identik dengan fungsi menghapus) 

H2.3 Istilah yang digunakan pada aplikasi mudah saya mengerti  

User control and freedom 

H3.1 Saya dapat dengan mudah memilih dan melakukan pekerjaan sesuai 

kebutuhan 

(saya melakukan kesalahan tidak sengaja maka saya dapat memperbaiki 

sendiri kesalahan) 

H3.2 Adanya tombol back (kembali) pada tampilan memudahkan saya jika 

ingin kembali ke halaman sebelumnya atau pembatalan aksi 

Consistency and standards 

H4.1 Saya dapat mengingat apa yang harus diisikan ketika melakukan 

pengisian form 

H4.2 Tampilan tata letak yang konsisten pada tiap halaman membantu saya 

lebih mudah mengingat 

(contoh : tombol kembali selalu berada di sebelah kanan) 

H4.3 Ukuran dan warna font yang ditampilkan sudah konsisten dan mudah 

untuk saya melihatnya 

Error prevention 

H5.1 Adanya pemberitahuan/pencegahan untuk mengantisipasi kesalahan 

yang terjadi 

H5.2 Memberikan pesan yang jelas ketika saya tidak tahu bagaimana untuk 

memproses/melakukan suatu hal 

H5.3 Pemilihan warna pada kolom inputan jika terjadi kesalahan akan 
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No Pernyataan 

memudahkan saya mengenali kesalahan yang terjadi 

Recognation rather than recall 

H6.1 Saya dapat dengan mudah mengenali menu/fitur yang ada pada aplikasi 

kinerja 

H6.2 Saya dengan mudah mengingat menu apa yang harus dipilih untuk 

menuju ke halaman tertentu 

H6.3 Adanya keterangan pada tiap tombol memudahkan saya untuk 

mengetahui fungsi dari tombol 

Flexibility and efficient of use 

H7.1 Saya merasa bahwa tidak memerlukan pelatihan untuk mengoperasikan 

aplikasi kinerja 

H7.2 Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain jika terjadi kesalahan 

H7.3 Saya dapat dengan mudah dan mengisi form 

(tanpa adanya klik yang banyak) 

Aesthetic and minimalist design 

H8.1 Saya dapat dengan mudah membaca teks yang ditampilkan 

H8.2 Pemilihan warna teks dan background pada aplikasi sudah sesuai 

H8.3 Saya merasa mudah jika ada tombol pencarian data/informasi 

Help users recognize, dialogue, and recovers from errors 

H9.1 Aplikasi menampilkan petunjuk yang benar jika terjadi kesalahan 

H9.2 Aplikasi selalu menampilkan notifikasi (pemberitahuan) jika terjadi 

kesalahan 

Help and documentation 

H10.1 Adanya menu bantuan untuk mempermudah saya dalam menjalankan 

aplikasi 

 

Berikut ini empat aspek pada Webuse dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai 

berikut  

Tabel 3.2 Aspek Webuse 

No Pernyataan 

Content, organisation and readability 

W1.1 Saya dapat dengan mudah menemukan apa yang saya inginkan 

W1.2 Halaman pada setiap menu/fitur memiliki judul yang sesuai dan 

menggambarkan isi halaman 

W1.3 Saya dapat dengan mudah membaca informasi apa yang ditampilkam 

Navigation and links 

W2.1 Penempatan link /menu disusun secara standar dan saya mudah 
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No Pernyataan 

mengenalinya 

W2.2 Saya dapat dengan mudah membedakan elemen mana yang dapat 

berinteraksi dengan saya 

(saya bisa membedakan simbol mana yang bisa saya klik) 

User interface design 

W3.1 Saya merasa warna font untuk tulisan dan simbol/ikon menarik sesuai 

pada aplikasi 

W3.2 Aplikasi tidak mengandung fitur yang mengganggu saya seperti scrolling 

atau animasi berulang 

W3.3 Saya merasa desain tampilan aplikasi konsisten dan nyaman untuk dilihat 

W3.4 Pemilihan warna tampilan sudah menggambarkan identitas organisasi 

pada aplikasi 

W3.5 Saya tidak perlu menggunakan scroll ke kiri dan ke kanan ketika 

menggunakan aplikasi 

Perfomance and effectiveness 

W4.1 Saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari letak 

halaman pada aplikasi 

W4.2 Aplikasi selalu menanggapi semua tindakan yang saya lakukan sesuai 

dengan harapan saya 

 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan beberapa pernyataan  

kepada responden. Penyebaran dilakukan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 

Banjarmasin. Sebelum responden menjawab pertanyaan dari kuesioner, responden 

diberikan penjelasan dari tiap–tiap pernyataan agar responden tidak kebingungan 

dalam memberikan jawaban. Dari hasil pengisian kuesioner lalu akan diukur 

menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan skala likert lima poin seperti 

terlihat pada tabel berikut   

 

Tabel 3.3 Skala Likert 

Kriteria Nilai 

 Sangat tidak setuju 1 
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Kriteria Nilai 

Tidak setuju 2 

Setuju 3 

Sangat setuju 4 

 

3.3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian 

yang tepat dan handal dari jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner yang 

telah disebar. Tujuan dari pengujian ini dalam pengumpulan data diharapkan hasil 

penelitian akan menjadi valid dan reliable. Pengujian terhadap data yang diperoleh 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dapat diolah dengan menggunakan tools 

SPSS 24. 

3.3.3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menilai data berdasarkan karakteristik. 

Pada hal ini data jawaban dari responden akan diolah untuk mendeskripsikan data 

yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam proses analisis. Pengolahan 

analisis deskriptif ini menggunakan tools SPSS 24. 

 

3.4. Produce Design Solutions 

      Perancangan desain perbaikan menerapkan guideliness (pedoman) sehingga 

pembuatan prototype dipilih menggunakan guideliness agar desain yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan temuan masalah sehingga dapat diperbaiki. 

3.4.1. Desain berdasarkan Guidelines 

Perancangan desain solusi mengacu berdasarkan guidelines yang disesuaikan 

dari permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi akan 
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menjadi panduan prioritas perbaikan desain. Guidelines yang dipilih akan 

disesuaikan dengan temuan permasalahan dari evaluasi yang telah dilakukan.  

3.4.2. Rancangan Desain Perbaikan 

Pembuatan rancangan solusi berupa wireframe dan rancangan desain perbaikan 

berupa prototype dengan tujuan hal ini dilakukan agar perancangan desain solusi 

yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang akan 

memberikan tampilan yang mudah digunakan. Pembuatan desain menggunakan 

tools adobe XD. 

3.5. Evaluate Designs Against Requirements 

Melakukan penilaian evaluasi desain sebagai acuan perbandingan dengan hasil 

evaluasi awal dengan tujuan mengonfirmasi pengguna dan tujuan organisasi telah 

terpenuhi. 

3.5.1. Evaluasi Desain Akhir 

Evaluasi hasil dari perancangan usulan perbaikan tersebut kemudian dilakukan 

evaluasi dengan metode yang sama pada evaluasi awal yaitu dengan menggunakan 

metode Heuristic Evaluation & Webuse. Hasil evaluasi desain usulan perbaikan ini 

digunakan sebagai perbandingan dengan hasil evaluasi awal. Setelah dilakukan 

perancangan desain berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Aplikasi 

Kinerja, maka didapatkan kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak 

Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sebagai evaluasi yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan aplikasi  kinerja pegawai agar lebih baik. 
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3.5.2. Dokumen UI 

Dokumen UI ialah tampilan desain aplikasi penilaian kinerja pegawai  

dengan membuat sebuah tampilan prototype yang dirancang agar menggambarkan 

secara lebih nyata tampilan antarmuka dari aplikasi yang nantinya 

didokumentasikan berupa manual book. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Plan The Human Centered Design 

Pada tahap plan the human centered design  dilakukan oleh peneliti untuk 

mempersiapkan pelaksanaan pengerjaan penelitian. Pada tahap awal ini terdapat 

tiga tahapan yaitu studi literatur, observasi & wawancara, dan penentuan sampel.  

4.1.1. Studi Literatur 

Peneliti melakukan studi literatur tentang konsep user interface dengan 

mengkaji beberapa buku dan jurnal yang berkaitan proses penelitian dengan hasil 

yang telah diuraikan pada Bab II Landasan Teori yang berisi perancangan, user 

interface, pengambilan sampel, Human Centered Design, Heuristic, Webuse. 

4.1.2. Observasi dan Wawancara 

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pada aplikasi kinerja. Pegawai 

menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan ditetapkan oleh atasan langsung pada 

awal Januari periode tahun penilaian. Lalu pegawai akan menginputkan jurnal 

harian. Jurnal harian adalah kegiatan/aktivitas harian yang dilakukan pegawai 

setiap harinya. Jurnal harian ini akan dinilai oleh atasan langsung pegawai 

bersangkutan. Selanjutnya di akhir periode terdapat PPKP (Penilaian Prestasi 

Kinerja Pegawai) yang langsung dinilai oleh atasan langsung. Selain itu aplikasi 

kinerja juga memfasilitasi penyampaian perintah/arahan/permohonan dari kepala 

bagian kepada bawahannya langsung.  
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Gambar 4.1 Proses Bisnis 

Hasil wawancara dilakukan dengan Kepala Urusan Kepegawaian dan 10 

pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dapat dilihat pada dibawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil Wawancara 

Pertanyaan Kondisi saat ini Harapan 

Apa saja kendala dari 

aplikasi kinerja? 

Beberapa pegawai 

kesulitan saat 

menggunakan aplikasi 

sehingga  meminta 

bantuan dan seringnya 

menunda untuk 

menginputkan jurnal 

harian  

Diharapkan pegawai 

dapat menggunakan 

aplikasi dengan sendiri  

sehingga tidak 

mengganggu proses 

pelaporan administrasi 

kepegawaian. 

Apakah kekurangan dari 

aplikasi kinerja? 

Pemanfaatan navigasi 

yang kurang konsisten, 

adanya scrolling yang 

berlebihan, penataan 

struktur form. 

Aplikasi kinerja dapat 

memberikan tampilan 

yang mudah digunakan 

sehingga pegawai tidak 

bingung saat 

menggunakannya. 

 

Berikut data karakteristik pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I 

Banjarmasin berdasarkan jenjang pendidikan. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 S2 3 

2 S1 34 

3 D3 3 

4 SMA 17 

5 SD 1 

Jumlah 58 

 

Berikut data karakteristik pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I 

Banjarmasin berdasarkan umur 

Tabel 4.3 Karakteristik Penggunaan Teknologi berdasarkan Umur 

No Range 

Umur 

(Tahun) 

Keterangan 

1 25 - 35 Pengguna menguasai teknologi level tinggi. Aplikasi  

yang sering dipakai Ms. Word, Ms. Excell, Ms 

PowerPoint untuk kebutuhan penunjang administrasi 

kantor. Selain itu aplikasi media sosial WhatsApp, Line, 

Instagram, Facebook dan lain lain untuk urusan pribadi. 

Media akses dapat digunakan melalui smartphone atau 

laptop/PC.  Dalam mengoperasikan aplikasi belajar 

mandiri. 

2 36 - 46 Pengguna menguasai teknologi level sedang. Aplikasi 

yang sering dipakai Ms. Word dan Ms. Excell untuk 

kebutuhan administrasi kantor. Media akses dapat 

digunakan melalui smartphone atau laptop/PC. Dalam 

mengoperasikan aplikasi sangat berhati-hati. 

3 47 - 57 Pengguna menguasai teknologi level rendah. Aplikasi 
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No Range 

Umur 

(Tahun) 

Keterangan 

yang sering dipakai Ms. Word dan Ms. Excell untuk 

kebutuhan administrasi kantor. Media akses yang sering 

digunakan melalui laptop/PC. Dalam mengoperasikan 

aplikasi sering meminta bantuan dan merasa perlu adanya 

sosialisasi dan training untuk aplikasi baru. 

 

4.1.3. Penentuan Sampel 

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Responden 

adalah pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sebanyak 58 

orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah sampel 

penelitian yang terbatas sehingga peneliti mengambil semua dari jumlah populasi.  

4.2. Understand and Specify The Context Use 

Pada tahap understand and specify the context use dilakukan pembuatan 

persona. Persona adalah representasi dari karakteristik pengguna yang berinteraksi 

dengan aplikasi yang digunakan meliputi data diri, kebutuhan, tujuan, 

kekhawatiran. Terdapat dua kelompok pengguna yaitu kepala urusan/kepala seksi 

dan jabatan fungsional (staff pegawai). Perbedaan dua kelompok pengguna ini 

terletak pada penggunaan aplikasi yaitu penilaian SKP dan PPKP. Dibawah ini 

persona yang mewakili dua kelompok pengguna tersebut. 
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Gambar 4.2  Contoh Persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Hasil dari dua persona berdasarkan kebutuhan dua kelompok pengguna 

terhadap aplikasi dapat disimpulkan pada tabel berikut :  

Tabel 4.4 Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan Pengguna 

Sistem yang digunakan Penggunaan wajib 

Frekuensi penggunaan Sering  

Kebutuhan sistem  1. Pencatatan SKP tahunan 
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Kebutuhan Pengguna 

2. Pencatatan jurnal harian 

3. Penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 

4. Penilaian PPKP (Prestasi Kerja 

Pegawai) 

5. Penyampaian tugas/perintah 

 

  

4.3. Specify The User and Organizational 

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan analisis 

kebutuhan pengguna dengan menggunakan Heuristic Evaluation & Webuse. 

Analisis data dilakukan sesuai dengan langkah menganalisis data yang telah didapatkan 

sehingga dapat diolah untuk menjadi bahan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi 

tersebut dilakukan prioritas perbaikan yang dijadikan sebagai acuan dalam 

perancangan perbaikan desain antarmuka, akan dijelaskan lebih detil sebagai berikut 

4.3.1. Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil Kelas I 

Banjarmasin sebanyak 58 orang. Jumlah tersebut diambil berdasarkan teknik 

sampel jenuh. Pengambilan jumlah responden dikarenakan jumlah sampel yang 

terbatas. Pengukuran penelitian ini menggunakan metode Heuristic dan Webuse 

sehingga dari analisis dapat mendapatkan timbal balik terhadap Aplikasi Kinerja. 

4.3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah responden melakukan pengisian kuesioner, maka selanjutnya 

dilakukan uji validitas dari hasil kuesioner tersebut. Uji validitas bertujuan untuk 

mengukur valid atau tidaknya tiap indikator(pernyataan) dari kuesioner tersebut. 

Pengujian ini menggunakan tools SPSS 24. Indikator dapat dikatakan valid jika 
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Rhitung lebih besar dari Rtabel dengan alpha 10% (0,1), untuk mengetahui Rtabel 

perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

Rtabel = ( N – 2 , 𝛼 ) 

 = ( 58 – 2 , 0,1 ) 

 = ( 56 , 0,1 ) 

 = 0,2181 

 

 

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan terdapat 6 dari 38 

indikator yang dinyatakan tidak valid, dikarenakan Rhitung kurang dari Rtabel. 

Hasil uji validitas keseluruhan terdapat pada lampiran. 

Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi 

jawaban kuesioner dari responden. Sama halnya dengan uji validitas sebelumnya, 

pengujian ini menggunakan tools SPPS 24. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar sama dengan 0,6 atau mendekati 1. Hasil 

pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha N of Items Ket 

0,783 38 Reliabel, karena nilai Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6 

  

4.3.3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berdasarkan jenis kelamin diperoleh jumlah responden 

laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 20 orang, dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 38 66% 

Perempuan 20 34% 

Analisis deskriptif berdasarkan umur diperoleh jumlah responden rentang 

usia 23 – 40 tahun sebanyak 41 orang dan 41 – 58 tahun sebanyak 17 orang, dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Responden berdasarkan Umur 

Umur (tahun) Jumlah Persentase 

23 – 40 41 71% 

41 - 58 17 29% 

Analisis deskriptif berdasarkan lama menggunakan aplikasi diperoleh 

jumlah responden penggunaan aplikasi < 1 tahun sebanyak 14 orang dan > 1 tahun 

sebanyak 44 orang, dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Responden berdasarkan Lama Menggunakan Aplikasi 

Lama Menggunakan 

Aplikasi 
Jumlah Persentase 

< 1 Tahun 14 25% 

> 1 Tahun 44 75% 

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas maka dilakukan analisis 

deskriptif yang menghasilkan tabulasi hasil kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. Dari tabulasi hasil kuesioner dapat dilihat nilai mean tiap indikator. 

Perbaikan dikatakan perlu jika nilai mean berada diantara 0 – 2,50. Sedangkan jika 

nilai mean berada diantara 2,51 – 4 maka tidak perlu adanya perbaikan. Berikut 

Tabel 4/9 merupakan hasil evaluasi awal yang telah dilakukan. 
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Tabel 4.9 Evaluasi Awal 

ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

Visibility of system status 

H1.1 Aplikasi menanggapi 

dengan baik apa yang 

dilakukan pengguna 

(ditekan,dipilih,dll) 

0 0 12 46 3,79 - 

H1.2 Saya merasa menu/fitur 

pada aplikasi kinerja 

sudah mencakup 

kebutuhan 

0 0 12 46 3,79 - 

H1.3 Aplikasi selalu 

menampilkan respon 

ketika saya melakukan 

sesuatu  

(saya menyimpan data 

masukan, maka aplikasi 

menampilkan running 

bar (status loading) 

0 0 12 46 3,79 - 

Match between system and the real world 

H2.1 Aplikasi menggunakan 

bahasa yang sederhana 

(tidak asing) dan mudah 

saya pahami 

0 0 9 49 3,84 - 

H2.2 Saya mengenali dengan 

mudah fungsi dan tujuan 

pada simbol/ikon  

(contoh : gambar tong 

sampah identik dengan 

fungsi menghapus) 

0 0 15 43 3,74 - 

H2.3 Istilah yang digunakan 0 0 8 50 3,86 - 



45 

  

ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

pada aplikasi mudah 

saya mengerti 

User control and freedom 

H3.1 Saya dapat dengan 

mudah memilih dan 

melakukan pekerjaan 

sesuai kebutuhan 

(saya melakukan 

kesalahan tidak sengaja 

maka saya dapat 

memperbaiki sendiri 

kesalahan) 

0 0 12 46 3,79 - 

H3.2 Adanya tombol back 

(kembali) pada tampilan 

memudahkan saya jika 

ingin kembali ke 

halaman sebelumnya 

atau pembatalan aksi 

0 0 8 50 3,86 - 

Consistency and standards 

H4.1 Saya dapat mengingat 

apa yang harus diisikan 

ketika melakukan 

pengisian form 

0 0 18 40 3,68 - 

H4.2 Tampilan tata letak yang 

konsisten pada tiap 

halaman membantu 

saya lebih mudah 

mengingat 

(contoh : tombol 

kembali selalu berada di 

0 0 15 43 3,74 - 



46 

  

ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

sebelah kanan) 

H4.3 Ukuran dan warna font 

yang ditampilkan sudah 

konsisten dan mudah 

untuk saya melihatnya 

0 0 19 39 3,67 - 

Error prevention 

H5.1 Adanya 

pemberitahuan/pencega

han untuk 

mengantisipasi 

kesalahan yang terjadi 

0 0 16 42 3,72 - 

H5.2 Memberikan pesan yang 

jelas ketika saya tidak 

tahu bagaimana untuk 

memproses/melakukan 

suatu hal 

0 0 13 45 3,77 - 

H5.3 Pemilihan warna pada 

kolom inputan jika 

terjadi kesalahan akan 

memudahkan saya 

mengenali kesalahan 

yang terjadi 

0 0 14 44 3,75 - 

Recognation rather than recall 

H6.1 

 

Saya dapat dengan 

mudah mengenali 

menu/fitur yang ada 

pada aplikasi kinerja 

0 0 12 46 3,79 - 

H6.2 Saya dengan mudah 

mengingat menu apa 
0 0 10 48 3,82 - 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

yang harus dipilih untuk 

menuju ke halaman 

tertentu 

H6.3 Adanya keterangan 

pada tiap tombol 

memudahkan saya 

untuk mengetahui 

fungsi dari tombol 

0 2 8 48 3,79 - 

Flexibility and efficient of use 

H7.1 Saya merasa bahwa 

masih memerlukan 

pelatihan untuk 

mengoperasikan 

aplikasi kinerja 

0 0 9 49 3,84 - 

H7.2 Saya tidak 

membutuhkan bantuan 

orang lain jika terjadi 

kesalahan 

0 0 11 47 3,81 - 

H7.3 Saya dapat dengan 

mudah dan mengisi 

form 

(tanpa adanya klik yang 

banyak) 

0 3 15 40 3,63 - 

Aesthetic and minimalist design 

H8.1 Saya dapat dengan 

mudah membaca teks 

yang ditampilkan 

0 0 10 48 3,82 - 

H8.2 Pemilihan warna teks 

dan background pada 
1 0 10 47 3,77 - 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

aplikasi sudah sesuai 

H8.3 Saya merasa mudah jika 

ada tombol pencarian 

data/informasi 

0 0 8 50 3,86 - 

Help users recognize, dialogue, and recovers from errors 

H9.1 Aplikasi menampilkan 

petunjuk yang benar jika 

terjadi kesalahan 

0 0 9 49 3,84 - 

H9.2 Aplikasi selalu 

menampilkan notifikasi 

(pemberitahuan) jika 

terjadi kesalahan 

0 0 9 49 3,84 - 

Help and documentation 

H10.1 

Adanya menu bantuan 

untuk mempermudah 

saya dalam menjalankan 

aplikasi 

0 0 8 50 3,86 - 

Content, organisation and readability 

W1.1 Saya dapat dengan 

mudah menemukan apa 

yang saya inginkan 

0 0 8 50 3,86 - 

W1.2 Halaman pada setiap 

menu/fitur memiliki 

judul yang sesuai dan 

menggambarkan isi 

halaman 

0 0 8 50 3,86 - 

W1.3 Saya dapat dengan 

mudah membaca 

informasi apa yang 

2 5 10 41 3,55 - 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

ditampilkan 

Navigation and links 

W2.1 Penempatan link /menu 

disusun secara standar 

dan saya mudah 

mengenalinya 

18 30 8 2 1,89 
Prioritas 

perbaikan 

W2.2 Saya dapat dengan 

mudah membedakan 

elemen mana yang dapat 

berinteraksi dengan 

saya 

(saya bisa membedakan 

simbol mana yang bisa 

saya klik) 

21 27 9 1 1,82 
Prioritas 

perbaikan 

User interface design 

W3.1 Saya merasa warna font 

untuk tulisan dan 

simbol/ikon menarik 

sesuai pada aplikasi 

0 4 13 41 3,63 - 

W3.2 Aplikasi tidak 

mengandung fitur yang 

mengganggu saya 

seperti scrolling atau 

animasi berulang 

23 24 10   1 1,81 
Prioritas 

perbaikan 

W3.3 Saya merasa desain 

tampilan aplikasi 

konsisten dan nyaman 

untuk dilihat 

23 24 10 1 1,81 
Prioritas 

perbaikan 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

W3.4 Pemilihan warna 

tampilan sudah 

menggambarkan 

identitas organisasi pada 

aplikasi 

0 0 20 38 3,65 - 

W3.5 Saya tidak perlu 

menggunakan scroll ke 

kiri dan ke kanan ketika 

menggunakan aplikasi  

17 30 9 2 1,93 
Prioritas 

perbaikan 

Perfomance and effectiveness 

W4.1 Saya tidak 

membutuhkan waktu 

yang lama untuk 

mempelajari letak 

halaman pada aplikasi 

0 0 8 50 3,86 - 

W4.2 Aplikasi selalu 

menanggapi semua 

tindakan yang saya 

lakukan sesuai dengan 

harapan saya 

0 0 8 50 3,86 - 

Jumlah 133,9 
 

Nilai rata-rata 3,52 

 

 

4.4. Produce Design Solutions 

Perancangan desain perbaikan menerapkan guideliness (pedoman) sehingga 

pembuatan prototype dipilih menggunakan guideliness agar desain yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan temuan masalah sehingga dapat diperbaiki. 
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4.4.1. Desain berdasarkan Guidelines 

Perancangan desain solusi mengacu berdasarkan guidelines yang disesuaikan 

dari permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Nilai indikator yang memiliki 

nilai mean (< 2,00) memiliki arti website yang lama masih butuh perbaikan. Hasil 

dari evaluasi akan menjadi panduan prioritas perbaikan desain. Berikut temuan 

permasalahan dari evaluasi yang telah dilakukan : 

Tabel 4.10 Temuan Masalah 

ID Indikator Mean 

W2.1 
Penempatan link/menu disusun secara standar dan 

mudah mengenalinya 
1,89 

W2.2 

Pengguna dapat dengan mudah membedakan elemen 

mana yang dapat berinteraksi (simbol/elemen mana 

yang bisa diklik) 

1,82 

W3.2 
Aplikasi tidak mengandung fitur yang mengganggu 

seperti scrolling atau animasi berulang 
1,81 

W3.3 
Desain tampilan aplikasi konsisten dan nyaman untuk 

dilihat 
1,81 

W3.5 
Pengguna tidak perlu menggunakan scroll ke kiri ke 

kanan ketika menggunakan aplikasi 
1,93 

Jumlah 9,26 

Nilai rata-rata 1,85 

 

4.4.2. Rancangan Desain Perbaikan 

Desain perbaikan dirancang berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya pada Tabel 4.10. Temuan permasalahan tersebut menjadi panduan 

prioritas perbaikan. Tahapan pembuatan rancangan desain perbaikan diawali 

dengan pembuatan wireframe untuk tata letak layout. Selanjutnya wireframe yang 

telah dibuat diubah menjadi prototype sebagai acuan perancangan website nantinya. 

Pembuatan prototype menggunakan tools Adobe XD dan mempunyai color schemes 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Pemilihan color scheme tersebut didasarkan oleh logo aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian Kementrian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia (Simpegkemenkumham) yaitu berwarna biru dengan hexa color 

#182751. Tujuan dipilihnya warna biru sebagai warna utama dikarenakan biru 

merupakan warna universal dengan harapan mampu menyampaikan kehandalan, 

komunikatif dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan aplikasi 

Simpegkemenkumham yang merupakan aplikasi internal tiap pegawai lingkungan 

Kemenkumham. Setiap pegawai memiliki data penting didalam aplikasi 

Simpegkemenkumham yang hanya bisa diakses oleh pegawai dengan memasukkan 

NIP dan kata sandi.   

 

Gambar 4.3 Color Scheme 

Sedangkan font yang digunakan ialah jenis Segoe UI. Font ini dipilih karena 

memudahkan pegawai untuk membaca dan melihat text dalam berbagai elemen. 

Pemakaian font ini dipakai pada semua elemen dari header, body, footer.  
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Gambar 4.4 Font Segoe UI (Mancini, 2016) 

1. Wireframe Login 

Tampilan login sebelumnya berupa pop-up dengan background gambar 

instansi. Pada redesign tidak berupa pop-up sehingga background gambar instansi  

terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya. Terdapat  logo aplikasi, field NIP,  field 

kata sandi dan button masuk.  
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Gambar 4.5 Wireframe Login 

2. Wireframe Menu Aplikasi 

 

Gambar 4.6 Wireframe Menu Aplikasi 

Tampilan wireframe menu aplikasi terdiri header, body yang terbagi menjadi 

dua bagian dibagian kiri terdapat beberapa menu aplikasi dan di bagian kanan 

terdapat pengumuman lalu  footer. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya pegawai 

merasa tergganggu dengan tampilan pengumuman berupa animasi berjalan yang 
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terletak tepat dibawah header. Hasil redesign pengumuman diletakkan dibagian 

sebelah kiri berupa scrolling down agar memudahkan pegawai untuk membacanya 

seperti pada Gambar 4.6.  

Header terdapat dua space, space pertama dengan lebar 48px yang berisi logo 

dan nama instansi yang terletak di sebelah kanan dengan ukuran font 12pt. 

Sedangkan space kedua dengan lebar 118px yang berisi logo dan nama aplikasi 

pada sebelah kanan dengan ukuran font 17pt lalu sebelah  kiri terdapat dropdown 

nama akun pegawai dan icon pesan berisi pemberitahuan seperti pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Header 

 

Gambar 4.8 Footer 

Tampilan website sekarang tidak menggunakan footer, untuk redesign ini 

ditambahkan footer yang berisi info kontak (email dan telepon) disebelah kiri dan 

keterangan nama instansi disebelah kanan dengan ukuran font 13pt. Penambahan 

footer ini dikarenakan kurangnya info kontak yang ada pada aplikasi ini sehingga 

apabila pegawai memerlukan bantuan dapat menghubungi kontak yang tertera 

seperti pada Gambar 4.8 

3. Wireframe Menu Jurnal Harian  

Tampilan website sekarang pada fitur kinerja memiliki beberapa menu yang 

terletak disebelah kanan secara vertikal. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya 

apabila menu tersebut di pilih tidak menunjukkan adanya interaksi menu itu telah 

dipilih sehingga redesign yang dibuat adanya navbar yang diletakkan dibawah 
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header dengan posisi horizontal. Pemberian active menu sangat diperlukan pada 

aplikasi ini agar pegawai dapat mengetahui menu mana yang ia pilih. Menu utama 

yang dipilih akan diblok dengan background berwarna putih lalu untuk font 

submenu berwarna kuning yang menunjukkan pegawai sedang berada di halaman 

tersebut dan akan berpindah sesuai halaman pegawai berada, seperti pada Gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.9 Wireframe Menu Jurnal Harian 

Tampilan menu jurnal harian memiliki submenu yang tediri dari kegiatan 

realisasi, kegiatan kreatifitas dan kegiatan tambahan berupa tabel. Tabel ini berisi 

data dari masing-masing kegiatan tersebut, pegawai dapat mengubah dan 

menghapusnya. Pada website sebelumnya, icon ubah dan hapus terletak di kolum 

nomor dan banyaknya data kegiatan jurnal harian membuat pegawai harus selalu 

scrolling atas bawah maupun kiri kanan, hal ini mengganggu kenyamanan pegawai 

dalam menggunakan aplikasi. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya perlu 

dilakukan prioritas perbaikan sehingga icon ubah, hapus dan detil pada redesign ini 

diletakan tersendiri di kolum paling kanan lalu adanya penambahan pagination 
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untuk menampilkan data agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Pegawai dapat 

memilih halaman selanjutnya dan sebelumnya tanpa perlu adanya scrolling, seperti 

Gambar 4.10. Demikian halnya dengan tampilan halaman kegiatan kreatifitas dan 

kegiatan tambahan. 

 

Gambar 4.10 Wireframe Lihat Detil Kegiatan 

Field pemilihan kalender pun juga perlu perbaikan karena tidak 

menunjukkan bahwa field itu disi dengan pemilihan tanggal pada kalender sehingga 

redesign ditambahkan icon kalender, seperti Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Wireframe Pemilihan Tanggal Kalender 

Pada gambar 4.12 tampilan wireframe tambah jurnal harian berupa pop-up 

berisi field SKP tahunan, nama kegiatan, satuan, jam mulai, jam mulai selesai, 

jumlah diselesaikan dan biaya lalu ada button ‘Simpan’ dan button ‘Kembali’. 

 

Gambar 4.12 Wireframe Pop-up Tambah Jurnal Harian 

Pada website sekarang pengisian SKP tahunan berupa dropdown apabila 

nama SKP tahunan tersebut panjang maka akan adanya scroll kiri kanan dan 
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sturktur form yang tidak sejajar. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya perlu 

adanya prioritas perbaikan sehingga redesign ini mengganti pilihan dropdown 

menjadi field search, pegawai dapat mengetik nama SKP tahunan yang diinginkan 

lalu akan adanya penyaringan nama SKP tahunan berdasarkan inputan yang telah 

diketik, seperti Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Wireframe Pop-up Cari SKP Tahunan 

Pada Gambar 4.14 merupakan tampilan wireframe pop-up untuk mengubah 

jurnal harian. 
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Gambar 4.14 Wireframe Pop-up Ubah Jurnal Harian 

Pada Gambar 4.15 merupakan tampilan wireframe pop-up skor penilaian 

kerja terdapat tabel didalamnya yang berisi perolehan nilai pegawai bersangkutan 

pada periode tersebut. 

 

Gambar 4.15 Wireframe Pop-up Hasil Skor Penilaian Kerja 

Pada Gambar 4.16 merupakan tampilan wireframe pop-up konfirmasi 

hapus. Jika yakin menghapus, pilih button ‘Ya’ dan jika tidak pilih button ‘Tidak’. 
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Gambar 4.16 Wireframe Pop-up Konfirmasi Hapus 

Pada Gambar 4.17 merupakan tampilan wireframe pop-up pilihan cetak. 

Piihan cetak yang tersedia ada dua yakni cetak PDF dan cetak print. 

 

Gambar 4.17 Wireframe Pop-up Pilihan Cetak 

4. Wireframe Menu SKP Tahunan  

Tampilan SKP Tahunan pada website sekarang terdapat tabel pejabat penilai, 

pegawai yang dinilai dan kegiatan tugas jabatan pada satu halaman sehingga jika 

data kegiatan terlalu banyak maka akan terjadi scroll ke bawah mengikut 

banyaknya data yang ditampilkan. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya maka 

redesign untuk tampilan ini dibuat dropdown untuk melihat detil pejabat penilai dan 

detil tugas jabatan, seperti Gambar 4.18.  
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Gambar 4.18 Wireframe Detil Pejabat Penilai 

Lalu adanya penambahan pagination untuk menampilkan data agar tidak 

terlalu panjang dan lebih rapi, seperti Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Wireframe Detil Tugas Jabatan 

Pada Gambar 4.20 tampilan wireframe pop-up tambah SKP Tahunan berupa 

pop-up berisi field SKP tahunan, nama kegiatan, satuan, jam mulai, jam mulai 

selesai, jumlah diselesaikan dan biaya lalu ada button simpan dan button kembali. 
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Gambar 4.20 Wireframe Pop-up Tambah SKP Tahunan 

Pada Gambar 4.21 merupakan tampilan wireframe pop-up konfirmasi hapus 

semua data kegiatan SKP Tahunan. Jika yakin ingin menghapus semua data SKP 

tahunan maka pilih button ‘Ya’. 

 

Gambar 4.21 Wireframe Pop-up Konfirmasi Hapus SKP Tahunan 

Pada Gambar 4.22 merupakan tampilan wireframe pop-up konfirmasi kirim 

SKP Tahunan kepada atasan. 
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Gambar 4.22 Wireframe Pop-up Konfirmasi Kirim SKP Tahunan 

Pada Gambar 4.23 merupakan tampilan wireframe pop-up untuk mengubah 

data kegiatan SKP Tahunan. Antar field satu dengan field yang lain dibuat sejajar. 

 

Gambar 4.23 Wireframe Pop-up Ubah Kegiatan SKP Tahunan 

Lalu untuk menghapus data kegiatan SKP Tahunan akan muncul pop-up 

konfirmasi seperti Gambar 4.24 
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Gambar 4.24 Wireframe Pop-up Hapus Data Kegiatan SKP Tahunan 

5. Wireframe Menu Penilaian 

Pada website sekarang tampilan Penilaian SKP untuk kegiatan realisasi, 

kegiatan tambahan dan kegiatan kreatifitas diletakkan pada satu halaman dan jika 

data kegiatan terlalu banyak maka terjadi scrolling yang berlebihan. Berdasarkan 

hasil evaluasi sebelumnya perlu dilakukan prioritas perbaikan sehingga redesign ini 

perlu adanya penambahan dropdown tiap kegiatan.  

 

Gambar 4.25 Wireframe Kegiatan Penilaian SKP 
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Jika klik dropdown kegiatan realisasi maka akan muncul tampilan seperti 

Gambar 4.26. Penambahan pagination agar data yang ditampilkan tidak panjang 

dan lebih rapi sehingga tidak perlu scroll yang berlebihan. Demikian juga dengan 

tampilan untuk kegiatan tambahan dan kegiatan kreatifitas, hanya saja yang berbeda 

pada kolom nama yang menerangkan jenis kegiatan tersebut. 

 

Gambar 4.26 Wireframe Detil Kegiatan Realisasi Penilaian SKP  

Pada website sekarang informasi tentang pejabat penilai menjadi satu 

halaman dengan detil tugas jabatan sehingga terjadi scrolling berlebihan 

dikarenakan data yang ditampilkan terlalu banyak, maka redesign diperlukan 

penambahan pilihan dropdown untuk melihat detil pejabat penilai, seperti Gambar 
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4.27 

 

Gambar 4.27 Wireframe Detil Pejabat Penilai SKP 

Pada website sekarang tampilan untuk mengatur jangka penilaian dibuat 

struktur field vertical dan tidak adanya simbol yang menandakan harus diisi dengan 

memilih tanggal sehingga untuk redesign ini dibuat horizontal dengan penambahan 

tanda penghubung (-) yang memiliki makna tanggal dimulai hingga tanggal 

berakhir penilaian dan adanya penambahan icon kalender, seperti Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Wireframe Pop-up Atur Jangka Waktu Penilaian 
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Kualitas SKP Tahunan merupakan kegiatan pokok jabatan yang 

menerangkan jumlah dari masing-masing kegiatan pada tiap bulan. Dikarenakan 

jumlah data yang ditampilkan banyak yang menyebakan adanya scrolling maka 

pada redesign ini ditambahkan pagination agar rapi dan tidak panjang, seperti 

Gambar 4.29.  

 

Gambar 4.29 Wireframe Pop-up Kualitas SKP Tahunan 

Kegiatan realisasi SKP Tahunan yang terlalu banyak menyebabkan adanya 

scrolling berlebihan sehingga untuk redesign ini ditambahkan pagination agar 

terlihat lebih rapi dan tidak panjang, seperti Gambar 4.30. 
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Gambar 4.30 Wireframe Pop-up Realisasi SKP Tahunan 

Pada website sekarang tampilan Penilaian PPKP berisi detil pejabat penilai 

yang menjadi satu halaman dengan hasil penilaian sehingga data yang ditampilkan 

terlalu panjang sehingga redesign diperlukan adanya penambahan dropdown yang 

berisi pilihan untuk melihat detil pejabat penilai seperti Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Wireframe Detil Pejabat Penilai PPKP 

Pada Gambar 4.32 merupakan wireframe penilaian PPKP yang terdiri detil 

pegawai yang dinilai, unsur yang dinilai, tanggapan dari pegawai yang dinilai dan 

kolom pengesahan. 
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Gambar 4.32 Wireframe Penilaian PPKP 

Pada Gambar 4.33 merupakan wireframe tampilan untuk konfirmasi simpan 

penilaian PPKP berupa pop-up. 

 

Gambar 4.33 Wireframe Pop-up Simpan Penilaian PPKP 

Pada Gambar 4.34 merupakan wireframe tampilan Buku Catatan untuk melihat 
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hasil sementara SKP Tahunan. 

 

Gambar 4.34 Wireframe Buku Catatan 

6. Wireframe Menu Penugasan 

Tampilan website sekarang pada menu penugasan (monitoring/supervisi) 

memiliki detil tugas seperti nama SKP Tahunan, nama tugas, jumlah, deadline, 

satuan, sisa waktu, sisa jumlah dan status sehingga membuat data terlihat tidak rapi 

dikarenakan data yang ditampilkan terlalu banyak. Sehingga untuk redesign ini 

dibuat dengan menambahkan icon  untuk melihat detil dari tugas yang diberikan. 

Lalu adanya icon  untuk menghapus tugas dan icon  untuk mengubat tugas. 

Pemberian icon ini diletakkan pada kolom paling kanan, seperti Gambar 4.35. 
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Gambar 4.35 Wireframe Penugasan 

Pada tampilan website sekarang jika ingin menyampaikan perintah/tugas 

akan muncul pop-up berisi form dengan panjang field antar field yang lain tidak 

sama atau rata sehingga terkesan tidak rapi. Pada redesign ini dilakukan field 

dengan panjang yang sama rata, seperti Gambar 4.36.  

 

Gambar 4.36 Wireframe Penyampaian Tugas 

Demikian juga untuk wireframe ubah penyampaian tugas, seperti Gambar 
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4.37. 

 

Gambar 4.37 Wireframe Ubah Penyampaian Tugas 

Pada Gambar 4.38 merupakan wireframe tampilan riwayat tugas. Redesign 

untuk tampilan riwayat tugas diperlukan adanya pemberian pagination agar data 

yang ditampilkan tidak banyak. 

 

Gambar 4.38 Wireframe Riwayat Tugas 
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7. Wireframe Menu Data Jabatan 

Pada Gambar 4.39 merupakan wireframe tampilan pengajuan pindah berisi 

form yang harus diisi sesuai kebutuhan. 

 

Gambar 4.39 Wireframe Pengajuan Pindah 

Pada Gambar 4.40 merupakan wireframe tampilan detil riwayat pengajuan 

pindah berisi untuk redesign ini adanya penambahan icon  . 

 

Gambar 4.40 Wireframe Riwayat Pengajuan 
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8. Prototype Login 

Tampilan login berisi inputan username dan kata sandi. Pegawai mengisi 

username dengan memasukkan NIP dan memasukkan kata sandi dengan benar, lalu 

memilih button ‘Masuk’ untuk proses login.  

 

Gambar 4.41 Prototype Login 

Apabila pegawai salah memasukkan data maka akan tampil peringatan seperti 

pada Gambar 4.42, lalu kembali memasukkan data NIP dan kata sandi dengan 

benar. 
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Gambar 4.42 Prototype Gagal Login 

Apabila pegawai lupa kata sandi maka pegawai harus mengisi ulang form yang 

berisi NIP, tanggal lahir ibu kandung dan memasukkan kata sandi baru, seperti 

Gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Prototype Lupa Kata Sandi 

9. Prototype Menu Aplikasi 

Setelah login berhasil maka akan tampil halaman menu utama aplikasi. Pada 
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tampilan menu aplikasi terdapat beberapa fitur salah satunya ialah Kinerja seperti 

pada Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.44 Prototype Menu Aplikasi 

Pada Gambar 4.45 merupakan tampilan header yang berisi logo dan nama 

instansi, logo dan nama aplikasi, navbar yang memiliki menu Jurnal Harian, SKP 

Tahunan, Penilaian, Penugasan, Data Jabatan. Pemberian active menu ini  

menunjukkan pegawai sedang berada di halaman tersebut dan akan berpindah 

sesuai halaman pegawai berada. Dibagian kanan terdapat identitas akun pegawai 

apabila diklik akan muncul dropdown berisi nama akun pegawai tersebut dan akses 

untuk keluar. Disamping tulisan pegawai terdapat icon pesan berisi pemberitahuan. 

Lalu pada bagian footer terdapat identitas nama instansi dan kontak bantuan yang 

dapat dihubungi, seperti Gambar 4.46. 

 

Gambar 4.45 Header 
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Gambar 4.46 Footer 

10. Prototype Menu Jurnal Harian 

Apabila fitur Kinerja dipilih pada halaman menu aplikasi lalu akan muncul 

tampilan halaman menu jurnal harian pegawai yang bersangkutan, terdapat tiga 

submenu yaitu kegiatan realisasi, kegiatan tambahan, kegiatan kreatifitas. Bentuk 

dari tampilan tiga submenu sama hanya saja yang membedakan nama kolom jenis 

kegiatan tersebut.  

 

Gambar 4.47 Prototype Kegiatan Realisasi 

Apabila pegawai ingin melihat detil kegiatan maka pilih icon   dan akan 

muncul tampilan seperti Gambar 4.48. 
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Gambar 4.48 Prototype Detil Kegiatan 

Klik kolom tanggal untuk memilih tanggal jurnal harian kerja maka akan 

muncul kalender seperti Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Prototype Pemilihan Tanggal 

Apabila pegawai ingin menambah kegiatan jurnal harian maka klik button 

‘Tambah’, lalu akan muncul tampilan seperti Gambar 4.50. Tampilan ini memenuhi 

kebutuhan fungsi dari pencatatan jurnal harian. 
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Gambar 4.50 Prototype Tambah Jurnal Harian 

Isikan jurnal harian dengan keterkaitan kegiatan dengan SKP Tahunan 

dengan memilih icon search pada field SKP Tahunan seperti Gambar 4.51, ketik 

kegiatan yang dilakukan, satuan pekerjaan, pilih waktu jam mulai dan berakhir 

kegiatan, ketik jumlah yang diselesaikan dan biaya yang dikeluarkan lalu klik 

button ‘Simpan’ untuk menyimpan data jurnal harian. 

 

Gambar 4.51 Prototype Cari SKP Tahunan 
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Apabila pegawai ingin melihat skor penilaian kerja maka klik button ‘Hasil’ 

lalu akan muncul seperti Gambar 4.52.  

 

Gambar 4.52 Prototype Pop-up Hasil Skor Penilaian Kerja 

Jika pegawai ingin mencetak/simpan PDF maka klik button ‘Cetak’ lalu 

akan muncul pilihan cetak seperti Gambar 4.53. Pilihan cetak terbagi menjadi dua 

yakni Cetak PDF atau cetak print. 

 

Gambar 4.53 Prototype Pop-up Pilihan Cetak 

Apabila pegawai ingin menghapus data kegiatan maka pilih icon  lalu 

akan muncul tampilan konfirmasi seperti Gambar 4.54. Jika yakin ingin menghapus 
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maka pilih button ‘Ya’. 

 

Gambar 4.54 Prototype Konfirmasi Hapus 

Jika ingin mengubah data kegiatan maka pilih icon  lalu akan muncul 

tampilan form ubah data seperti Gambar 4.55 

 

Gambar 4.55 Prototype Ubah Jurnal Harian 

Apabila atasan ingin menilai jurnal harian bawahannya maka pilih kolom 

dropdown pegawai lalu pilih pegawai yang akan dinilai, seperti Gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Prototype Dropdown Pegawai Nilai Jurnal Harian 

Selanjutnya akan tampil daftar jurnal harian bawahan, terdapat kolom nilai 

yang akan diisi oleh atasan, seperti Gambar 4.57 lalu klik button ‘Simpan’ untuk 

menyimpan nilai yang telah diberikan. 

 

Gambar 4.57 Prototype Nilai Jurnal Harian 

Apabila atasan telah yakin menyimpan nilai yang diberikan maka akan 

tampil konfirmasi seperti Gambar 4.58, lalu klik button ‘Oke’ untuk kembali ke 
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halaman sebelumnya. 

 

Gambar 4.58 Prototype Konfirmasi Simpan Nilai 

Apabila atasan ingin menilai perilaku kerja maka pilih button ‘Nilai Perilaku 

Kerja’ lalu akan tampil form nilai berupa pop-up, seperti Gambar 4.59. Atasan 

dapat memberikan nilai pada kolom nilai yang telah tersedia lalu pilih button 

‘Simpan’ untuk menyimpan nilai. 

 

Gambar 4.59 Prototype Nilai Perilaku Kerja 

11. Prototype Menu SKP Tahunan 

Apabila ingin melihat detil pejabat penilai maka klik pada kolum dropdown 
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‘Pejabat Penilai’ lalu akan muncul tampilan seperti Gambar 4.60. Detil pejabat 

penilai berisi nama, NIP,  pangkat, jabatan dan unit kerja.   

 

Gambar 4.60 Prototype Detil Pejabat Penilai 

Dan jika pegawai ingin melihat detil tugas jabatan maka klik pada kolom 

dropdown ‘Tugas Jabatan’ lalu akan muncul tampilan seperti Gambar 4.61. Pada 

tampilan ini terdapat informasi detil pegawai yang dinilai, tugas pokok jabatan, 

kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. 
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Gambar 4.61 Prototype Detil Tugas Jabatan 

Apabila pegawai ingin menambah kegiatan SKP Tahunan klik button 

‘Tambah’ maka akan muncul tampilan seperti Gambar 4.62. Pegawai mengisi nama 

kegiatan, output, kouta, kredit, waktu dan biaya lalu pilih button ‘Simpan’. 

Tampilan ini sudah memenuhi kebutuhan funsi dari pencatatan SKP Tahunan. 
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Gambar 4.62 Prototype Tambah Kegiatan SKP Tahunan 

Jika pegawai ingin menghapus semua data kegiatan SKP Tahunan maka klik 

button ‘Hapus’ maka akan muncul pop-up konfirmasi seperti Gambar 4.63. 

 

Gambar 4.63 Prototype Pop-up Hapus Kegiatan SKP Tahunan 

Jika pegawai ingin mengirim SKP Tahunan ke atasan untuk persetujuan 

maka klik button ‘Kirim’ dan akan muncul pop-up konfirmasi, seperti Gambar 4.64.  
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Gambar 4.64 Prototype Pop-up Konfirmasi Kirim 

Apabila pegawai ingin mencetak atau simpan PDF SKP Tahunan maka klik 

button ‘Cetak’ lalu akan muncul pop-up pilihan cetak, seperti Gambar 4.65. 

 

Gambar 4.65 Prototype Pop-up Pilihan Cetak 

Apabila pegawai ingin mengubah data kegiatan SKP Tahunan klik icon  

maka akan muncul tampilan form seperti Gambar 4.66.  Pegawai dapat mengubah 

data yang sebelumnya telah dimasukkan selanjutnya pilih field yang ingin diubah 

lalu pilih button ‘Simpan’. 
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Gambar 4.66 Prototype Ubah Kegiatan SKP Tahunan 

Jika pegawai ingin menghapus data kegiatan SKP Tahunan klik icon  

maka akan muncul tampilan pop-up konfirmasi seperti Gambar 4.67. 

 

Gambar 4.67 Prototype Pop-up Konfirmasi Hapus SKP Tahunan 

12. Prototype Menu Penilaian 

Menu Penilaian mempunyai tiga submenu yakni penilaian SKP, PPKP dan 

Buku Catatan. Jika pegawai ingin melihat detil pejabat penilai maka pilih pada 

dropdown ‘Pejabat Penilai’ maka akan muncul tampilan seperti Gambar 4.68.  
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Gambar 4.68 Prototype Detil Pejabat Penilai SKP 

Jika pegawai ingin melihat tugas jabatan lalu pilih dropdown ‘Tugas Jabatan’ 

maka akan muncul tugas jabatan pegawai tersebut seperti Gambar 4.69. Tiap 

kegiatan dapat dilihat dengan memilih dropdown pada jenis kegiatan yang ingin 

ditampilkan. 

 

Gambar 4.69 Prototype Kegiatan Penilaian SKP 

Apabila ingin melihat detil tugas jabatan klik dropdown pilih kegiatan mana 
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yang ingin dilihat, masing-masing detil kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.70 

untuk detil kegiatan realisasi. Demikian juga dengan tampilan untuk kegiatan 

tambahan dan kegiatan kreatifitas, hanya saja yang berbeda pada kolom nama yang 

menerangkan jenis kegiatan tersebut. 

 

Gambar 4.70 Prototype Penilaian SKP Detil Kegiatan Realisasi 

Apabila pegawai ingin mengatur jangka waktu penilaian maka pilih button 

‘Atur Jangka Waktu Penilaian’ maka akan muncul pop-up yang berisi tanggal mulai 

dan tanggal berakhir seperti Gambar 4.71. 
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Gambar 4.71 Prototype Atur Jangka Waktu Penilaian 

Jika pegawai ingin melihat kualitas dari kegiatan SKP Tahunan maka pilih 

button ‘Kualitas’ maka akan muncul tampilan halaman baru berisi jumlah tiap 

kegiatan yang telah dilakukan oleh pegawai, seperti Gambar 4.72. 

 

Gambar 4.72 Prototype Kualitas SKP Tahunan 

Jika pegawai ingin melihat realisasi dari kegiatan SKP Tahunan yang selama 
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ini telah dilakukan oleh pegawai maka pilih button ‘Realisasi’ maka akan muncul 

halaman baru berisi data kegiatan pegawai, seperti Gambar 4.73. 

 

Gambar 4.73 Prototype Realisasi SKP Tahunan 

Apabila pegawai ingin mencetak atau simpan PDF maka pilih button ‘Cetak’ 

maka muncul pop-up berisi pilihan cetak, seperti Gambar 4.74. 

 

Gambar 4.74 Prototype Pop-up Penilaian Pilihan Cetak 
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Apabila atasan ingin menilai SKP Tahunan bawahannya maka pilih kolom 

dropdown pegawai lalu pilih nama pegawai yang akan dinilai maka akan muncul 

data SKP Tahunan bawahan tersebut, seperti Gambar 4.75. 

 

Gambar 4.75 Prototype Dropdown Pegawai Nilai SKP Tahunan 

Selanjutnya akan tampil daftar SKP Tahunan bawahan, terdapat kolom nilai 

yang akan diisi oleh atasan, seperti Gambar 4.76 lalu klik button ‘Simpan Nilai’ 

untuk menyimpan nilai yang telah diberikan. 
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Gambar 4.76 Prototype Nilai SKP Tahunan 

Apabila pegawai ingin melihat detil penilaian PPKP maka pilih submenu 

PPKP lalu pilih pada dropdown ‘Penilaian’ terdapat informasi tentang detil pegawai 

yang dinilai, unsur yang dinilai, tanggapan dari pegawai yang dinilai dan kolom 

pengesahan, seperti Gambar 4.77. Jika pegawai merasa keberatan atas penilaian 

yang telah diberikan maka pegawai tersebut dapat melakukan feedback dengan 

mengisi field pada kolom keberatan, lalu pilih button ‘Simpan’ 
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Gambar 4.77 Prototype Penilaian PPKP 

Jika pegawai ingin melihat detil pejabat penilai maka pilih pada dropdown 

‘Pejabat Penilai’ dan muncul seperti Gambar 4.78. 
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Gambar 4.78 Prototype Detil Pejabat Penilai PPKP 

Apabila pegawai ingin menyimpan  PPKP  maka pilih button ‘Simpan’ dan 

akan muncul tampilan berupa pop-up seperti Gambar 4.79.  PPKP yang telah 

disimpan tidak dapat diubah lagi.  

 

Gambar 4.79 Prototype Pop-up Simpan PPKP 

Apabila pegawai ingin melihat hasil sementara SKP maka pilih submenu Buku 

Catatan maka akan muncul tampilan seperti Gambar 4.80. Buku catatan ini 

digunakan apabila pegawai pindah atau mutasi. Pegawai dapat melihat referensi 

SKP tiap tahun dengan memilih pada kolom tahun dengan mengganti tahun sesuai 
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yang diinginkan. 

 

Gambar 4.80 Prototype Buku Catatan 

13. Prototype Menu Penugasan 

Pilih menu Penugasan lalu menekan icon  untuk menampilkan detil 

pemberian tugas dan muncul tampilan seperti Gambar 4.81. Pada tampilan terdapat 

detil penyampaian tugas yang diterima dari atasan dan detil pemberian tugas yang 

diberikan untuk bawahan. 
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Gambar 4.81 Prototype Penugasan 

Apabila pegawai ingin menyampaikan tugas/perintah kepada bawahannya 

maka pilih button ‘Penyampaian Tugas’ dan akan muncul tampilan form lalu isi 

sesuai kebutuhan, seperti Gambar 4.82. Pilih button ‘Simpan’ untuk mengirim 

kepada pegawai yang dituju. Tampilan ini sudah memenuhi kebutuhan dari 

penyamapain penugasan. 

 

Gambar 4.82 Prototype Penyampaian Tugas 
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Apabila pegawai ingin melihat riwayat tugas pilih button ‘Riwayat’ lalu 

muncul tampilan seperti Gambar 4.83, pilih kolom tanggal untuk mengganti tanggal 

sesuai kebutuhan.  

 

Gambar 4.83 Prototype Riwayat Tugas 

Apabila pegawai ingin mengubah tugas yang telah diberikan maka pilih icon 

 dan akan muncul pop-up, seperti Gambar 4.84 lalu pilih button ‘Simpan’.  

 

Gambar 4.84 Prototype Ubah Penyampaian Tugas 
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Jika pegawai ingin menghapus tugas maka pilih icon  dan akan muncul 

konfirmasi berupa pop-up, seperti Gambar 4.85. 

 

Gambar 4.85 Prototype Pop-up Konfirmasi Hapus Tugas 

14. Prototype Menu Data Jabatan 

Apabila pegawai ingin mengajukan pindah maka pilih submenu pengajuan 

Pindah pada menu Data Jabatan lalu isi satuan kerja yang ingin dituju, jabatan yang 

diinginkan dan melampirkan dokumen pendukung (jika ada) seperti  Gambar 4.86.  

 

Gambar 4.86 Prototype Pengajuan Pindah 

Jika pegawai ingin melihat riwayat pengajuan maka pilih submenu ‘Riwayat 
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Pengajuan’ dan menekan icon  maka akan muncul tampilan seperti Gambar 4.87. 

 

Gambar 4.87 Prototype Riwayat Pengajuan 

4.5. Evaluate Designs Against Requirements 

Melakukan penilaian evaluasi desain akhir sebagai acuan perbandingan dengan 

hasil evaluasi awal dengan tujuan mengonfirmasi pengguna dan tujuan organisasi 

telah terpenuhi dengan melakukan tahapan sebagai berikut : 

 

4.5.1. Evaluasi Desain Akhir 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi akhir pada perancangan usulan perbaikan 

dengan menyebarkan ulang kuesioner yang sama pada evaluasi awal yaitu dengan 

menggunakan metode Heuristic Evaluation & Webuse. Pengujian ini dilakukan 

pada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Berikut tabel tabulasi evaluasi 

desain akhir terhadap hasil perancangan Aplikasi Kinerja. 
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Tabel 4.6 Evaluasi Akhir 

ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

Visibility of system status 

H1.1 Aplikasi menanggapi 

dengan baik apa yang 

dilakukan pengguna 

(ditekan,dipilih,dll) 

0 0 8 50 3,86 Meningkat 

H1.2 Saya merasa menu/fitur 

pada aplikasi kinerja 

sudah mencakup 

kebutuhan 

0 0 9 49 3,84 Meningkat 

H1.3 Aplikasi selalu 

menampilkan respon 

ketika saya melakukan 

sesuatu  

(saya menyimpan data 

masukan, maka aplikasi 

menampilkan running 

bar (status loading) 

0 0 8 50 3,86 Meningkat 

Match between system and the real world 

H2.1 Aplikasi menggunakan 

bahasa yang sederhana 

(tidak asing) dan mudah 

saya pahami 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

H2.2 Saya mengenali dengan 

mudah fungsi dan tujuan 

pada simbol/ikon  

(contoh : gambar tong 

sampah identik dengan 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

fungsi menghapus) 

H2.3 Istilah yang digunakan 

pada aplikasi mudah 

saya mengerti 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

User control and freedom 

H3.1 Saya dapat dengan 

mudah memilih dan 

melakukan pekerjaan 

sesuai kebutuhan 

(saya melakukan 

kesalahan tidak sengaja 

maka saya dapat 

memperbaiki sendiri 

kesalahan) 

0 0 10 48 3,82 Meningkat 

H3.2 Adanya tombol back 

(kembali) pada tampilan 

memudahkan saya jika 

ingin kembali ke 

halaman sebelumnya 

atau pembatalan aksi 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

Consistency and standards 

H4.1 Saya dapat mengingat 

apa yang harus diisikan 

ketika melakukan 

pengisian form 

0 0 14 44 3,75 Meningkat 

H4.2 Tampilan tata letak yang 

konsisten pada tiap 

halaman membantu 

saya lebih mudah 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

mengingat 

(contoh : tombol 

kembali selalu berada di 

sebelah kanan) 

H4.3 Ukuran dan warna font 

yang ditampilkan sudah 

konsisten dan mudah 

untuk saya melihatnya 

0 0 16 42 3,72 Meningkat 

Error prevention 

H5.1 Adanya 

pemberitahuan/pencega

han untuk 

mengantisipasi 

kesalahan yang terjadi 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 

H5.2 Memberikan pesan yang 

jelas ketika saya tidak 

tahu bagaimana untuk 

memproses/melakukan 

suatu hal 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 

H5.3 Pemilihan warna pada 

kolom inputan jika 

terjadi kesalahan akan 

memudahkan saya 

mengenali kesalahan 

yang terjadi 

0 0 9 49 3,84 Meningkat 

Recognation rather than recall 

H6.1 

 

Saya dapat dengan 

mudah mengenali 

menu/fitur yang ada 

0 0 12 46 3,79 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

pada aplikasi kinerja 

H6.2 Saya dengan mudah 

mengingat menu apa 

yang harus dipilih untuk 

menuju ke halaman 

tertentu 

0 0 6 52 3,89 Meningkat 

H6.3 Adanya keterangan 

pada tiap tombol 

memudahkan saya 

untuk mengetahui 

fungsi dari tombol 

0 2 5 51 3,84 Meningkat 

Flexibility and efficient of use 

H7.1 Saya merasa bahwa 

masih memerlukan 

pelatihan untuk 

mengoperasikan 

aplikasi kinerja 

0 0 6 52 3,89 Meningkat 

H7.2 Saya tidak 

membutuhkan bantuan 

orang lain jika terjadi 

kesalahan 

0 0 9 49 3,84 Meningkat 

H7.3 Saya dapat dengan 

mudah dan mengisi 

form 

(tanpa adanya klik yang 

banyak) 

0 3 11 44 3,70 Meningkat 

Aesthetic and minimalist design 

H8.1 Saya dapat dengan 

mudah membaca teks 
0 0 8 50 3,86 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

yang ditampilkan 

H8.2 Pemilihan warna teks 

dan background pada 

aplikasi sudah sesuai 

1 0 7 50 3,82 Meningkat 

H8.3 Saya merasa mudah jika 

ada tombol pencarian 

data/informasi 

0 0 7 51 3,87 Meningkat 

Help users recognize, dialogue, and recovers from errors 

H9.1 Aplikasi menampilkan 

petunjuk yang benar jika 

terjadi kesalahan 

0 0 6 52 3,89 Meningkat 

H9.2 Aplikasi selalu 

menampilkan notifikasi 

(pemberitahuan) jika 

terjadi kesalahan 

0 0 5 50 3,86 Meningkat 

Help and documentation 

H10.1 

Adanya menu bantuan 

untuk mempermudah 

saya dalam menjalankan 

aplikasi 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

Content, organisation and readability 

W1.1 Saya dapat dengan 

mudah menemukan apa 

yang saya inginkan 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

W1.2 Halaman pada setiap 

menu/fitur memiliki 

judul yang sesuai dan 

menggambarkan isi 

halaman 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

W1.3 Saya dapat dengan 

mudah membaca 

informasi apa yang 

ditampilkan 

1 4 8 45 3,67 Meningkat 

Navigation and links 

W2.1 Penempatan link /menu 

disusun secara standar 

dan saya mudah 

mengenalinya 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 

W2.2 Saya dapat dengan 

mudah membedakan 

elemen mana yang dapat 

berinteraksi dengan 

saya 

(saya bisa membedakan 

simbol mana yang bisa 

saya klik) 

0 0 9 49 3,84 Meningkat 

User interface design 

W3.1 Saya merasa warna font 

untuk tulisan dan 

simbol/ikon menarik 

sesuai pada aplikasi 

0 2 12 44 3,72 Meningkat 

W3.2 Aplikasi tidak 

mengandung fitur yang 

mengganggu saya 

seperti scrolling atau 

animasi berulang 

0 0 11 47 3,81 Meningkat 

W3.3 Saya merasa desain 

tampilan aplikasi 
0 0 10 48 3,82 Meningkat 
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ID Indikator 
Skala 

Mean Ket 
STS TS S SS 

konsisten dan nyaman 

untuk dilihat 

W3.4 Pemilihan warna 

tampilan sudah 

menggambarkan 

identitas organisasi pada 

aplikasi 

0 0 16 42 3,72 Meningkat 

W3.5 Saya tidak perlu 

menggunakan scroll ke 

kiri dan ke kanan ketika 

menggunakan aplikasi  

0 0 8 50 3,86 Meningkat 

Perfomance and effectiveness 

W4.1 Saya tidak 

membutuhkan waktu 

yang lama untuk 

mempelajari letak 

halaman pada aplikasi 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

W4.2 Aplikasi selalu 

menanggapi semua 

tindakan yang saya 

lakukan sesuai dengan 

harapan saya 

0 0 5 53 3,91 Meningkat 

Jumlah 145,7 
 

Nilai rata-rata 3,82 

Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang telah dilakukan didapatkan 

perbandingan nilai mean sebelum dan setelah redesign dilakukan. Tiap indikator 

yang merupakan prioritas perbaikan mengalami peningkatan. Nilai rata-rata dari 

semua indikator prioritas perbaikan sebesar 3,82. Nilai ini menandakan cukup baik 

dan tidak ada permasalahan yang cukup berarti. 
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Tabel 4.7 Analisis Pengujian 

ID Indikator 

Mean 

Ket. Sebelum 

redesign 

Setelah 

redesign 

W2.1 

Penempatan link/menu disusun 

secara standar dan mudah 

mengenalinya 

1,89 3.81 Meningkat 

W2.2 

Pengguna dapat dengan mudah 

membedakan elemen mana 

yang dapat berinteraksi 

(simbol/elemen mana yang bisa 

diklik) 

1,82 3,84 Meningkat 

W3.2 

Aplikasi tidak mengandung 

fitur yang mengganggu seperti 

scrolling atau animasi berulang 

1,81 3.81 Meningkat 

W3.3 

Desain tampilan aplikasi 

konsisten dan nyaman untuk 

dilihat 

1,81 3.82 Meningkat 

W3.5 

Pengguna tidak perlu 

menggunakan scroll ke kiri ke 

kanan ketika menggunakan 

aplikasi 

1,93 3,86 Meningkat 

Jumlah 9,26 19,14 
Meningkat 

Nilai rata-rata 1,85 3,82 

 

Dari Tabel 4.7 didapatkan nilai rata-rata evaluasi akhir pada lima prioritas 

perbaikan sebesar 3,82 dari nilai rata-rata evaluasi awal sebesar 1,85, hal ini terjadi 

peningkatan sebesar 1,97.  Berikut Tabel 4.8 merupakan penjabaran dari tiap 

variabel yang digunakan untuk memperbaiki desain antarmuka pengguna aplikasi 

kinerja. 

Tabel 4.8 Penjabaran Perbaikan Tiap Variabel 

Heuristic Evaluation 

Variabel Perbaikan tampilan 

Visibility of system status Semua halaman 

Match between system and the real 

world  

Semua halaman 
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Heuristic Evaluation 

User control and freedom Semua halaman 

Consistency and standards Tmbah jurnal harian, tambah SKP 

Tahunan 

Error prevention Login, tambah jurnal harian, tambah SKP 

tahunan 

Recognation rather than recall Semua halaman 

Flexibility and efficient of use Tambah jurnal harian 

Aesthetic and minimalist design Login, menu aplikasi simpeg 

Help users recognize, dialogue, and 

recovers 

Menu tambah jurnal harian 

Help and documentation Semua halaman 

Webuse 

Content, organisation and 

readability 

Semua halaman 

Navigation and links Hampir semua halaman, kecuali login  

User interface design Semua halaman 

Perfomance and effectiveness Semua halaman 

 

Berdasarkan usulan perbaikan prototype yang telah dilakukan terdapat 

perbandingan jumlah redesign, berikut Tabel 4.9 merupakan perbandingan 

tampilan jumlah halaman menu aplikasi sekarang dengan jumlah halaman hasil 

redesign yang telah dibuat. 

Tabel 4.9 Perbandingan Jumlah Redesign 

Menu 

aplikasi 

sekarang 

Jumlah Hasil 

redesign 

Jumlah  Jumlah 

sub 

halaman 

Nama sub 

halaman 

Login 1 Login 1 2 Ganti 

password, 

NIP/Kata 

sandi salah 

Menu 

aplikasi 

simpeg  

1 Menu 

aplikasi 

simpeg 

1 1  

Menu Jurnal 

harian  

1 Menu Jurnal 

harian 

1 3 Kegiatan 

realisasi, 
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Menu 

aplikasi 

sekarang 

Jumlah Hasil 

redesign 

Jumlah  Jumlah 

sub 

halaman 

Nama sub 

halaman 

kreatifitas, 

tambahan 

Menu SKP 

Tahunan  

1 Menu SKP 

Tahunan 

1 2 Pejabat 

penilai, 

detil tugas 

jabatan 

Menu 

Penilaian 

SKP 

1 Menu 

Penilaian 

1 7 Penilaian 

SKP, 

Pejabat 

penilai, 

detil tugas 

jabatan 

PPKP, 

Pejabat 

penilai, 

detil tugas 

jabatan 

Buku 

Catatan 

Menu 

Penilaian 

PPKP 

1 

Menu Buku 

Catatan 

1 

Menu 

Monotoring 

& Supervisi 

1 Menu 

Penugasan 

1 2 Tambah 

penugasan, 

riwayat 

penugasan 

Menu Pindah 

Jabatan 

2 Menu Data 

Jabatan 

1 2 Pengajuan 

pindah, 

riwayat 

pengajuan 

Jumlah 10 Jumlah  19  
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4.5.2. Dokumen UI 

Dokumen UI disusun berupa manual book yang berisi panduan penggunaan 

desain Aplikasi Kinerja yang telah dibuat. Dokumen UI ini ditujukan kepada 

pegawai Bagian IT Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin untuk proses berlanjutnya 

implementasi pengembangan dengan harapan sebagai evaluasi yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan Aplikasi  Kinerja agar lebih baik.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi dan perancangan desain antarmuka pengguna 

pada aplikasi kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin menggunakan 

metode Human Centered Design yang telah dilakukan, menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan pada aplikasi kinerja didapatkan 

hasil pengolahan data yang menunjukkan tingkat prioritas perbaikan yang tinggi 

yaitu pada variabel Navigation and links dan User interface design yang 

ditujukan dengan nilai mean dibawah < 2,00. 

2. Perancangan desain perbaikan mengacu berdasarkan guidelines yang telah 

didapat dari temuan masalah pada tahap evaluasi awal. Temuan masalah 

menjadi panduan prioritas perbaikan dalam pembuatan rancangan desain 

perbaikan yang diawali dengan pembuatan wireframe untuk tata letak layout 

selanjutnya dibuat menjadi prototype. 

3. Pengujian hasil perancangan perbaikan berupa prototype dilakukan dengan 

pihak Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang telah menyetujui tujuh poin 

saran untuk aplikasi kinerja yaitu perbaikan tampilan halaman login, tampilan 

menu aplikasi, tampilan kolom tabel, header, navigation, penambahan 

pagination dan footer. 

4. Pembuatan prototype telah dilakukan uji coba kepada pihak Kantor Imigrasi 

Kelas I Banjarmasin. Khusus untuk lima poin prioritas perbaikan diperoleh nilai 

rata-rata evaluasi akhir sebesar 3,82 dengan skala likert artinya terjadi 
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peningkatan sebesar 1,97 dari nilai rata-rata evaluasi awal sebesar 1,85. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang berarti pada 

prototype usulan perbaikan aplikasi kinerja.  

5.2  Saran 

Penelitian ini menghasilkan prototype yang berfokus pada tampilan website 

versi dekstop sehingga dapat dikembangkan lagi dalam segala device yang bersifat 

responsive. Berdasarkan rekomendasi prototype yang telah dibuat dapat dilanjutkan 

untuk implementasi pengembangan aplikasi kinerja selanjutnya.       
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