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ABSTRAK
PT Inmaksindo Infiniti Graha merupakan perusahaan yang real estate di
Surabaya dan mempunyai website yaitu https://www.inmaxproperty.com. Website
tersebut digunakan untuk proses pembelian dan penyewaan property, pengguna
dari website INMAX Property adalah orang-orang yang sedang mencari properti
untuk dibeli maupun disewa. Permasalahan ketika pengguna yang ingin membeli
property mengakses website tersebut terdapat beberapa masalah, seperti informasi
yang kurang detail, terdapat kekurangan filter pada fitur search, tidak terdapat fitur
login dan register, serta tidak terdapat penjadwalan agen dan fitur indent property.
Dari permasalahan tersebut dilakukan evaluasi dengan metode Heuristic
Evaluation terdiri atas 10 prinsip yaitu 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 recognize, diagnose, and recover from
errors, Help and documentation. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh bahwa
terdapat perbaikan pada indikator Consistency and Standards, Flexibility and
Efficiency of Use, dan Help and Documentation. Oleh karena itu dilakukan redesign
dengan model Double Diamond dengan langkah-langkah Discover, Define,
Develop dan Deliver. Berdasarkan hasil redesain yang telah dievaluasi diperoleh
bahwa indikator tampilan simulasi KPR pada prinsip Consistency and Standards
yang sebelumnya 1,90 (responden tidak setuju) setelah redesain meningkat menjadi
2,73 (responden setuju). Sedangkan pada indikator tersedia tombol Email Agent
untuk membahas mengenai properti pada prinsip Flexibility and Efficiency of Use
sebelum redesain mean 2,43 (responden tidak setuju) setelah redesain meningkat
menjadi mean sebesar 3,03 (responden setuju). Sedangkan pada indikator terdapat
fitur hubungi kami untuk memudahkan pengguna yang ingin bertanya tentang
properti yang diinginkan pada prinsip Help and Documentation sebelum redesain
mean 2,47 (responden tidak setuju) setelah redesain meningkat menjadi mean 3,30
(responden setuju). Untuk prinsip yang lain tidak perlu perbaikan karena responden
sudah setuju dengan desain yang sudah ada.
Kata Kunci: Double Diamond, User Interface, Heuristic Evaluation.
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Teknologi informasi (TI) merupakan hal yang dibutuhkan dalam
perkembangan bisnis di dunia terutama di Indonesia, bahkan hingga saat ini TI
disebut sebagai faktor penting bagi perkembangan dunia bisnis. Hal itu dikarenakan
teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis.
Teknologi informasi yang diterapkan dalam perusahaan ditujukan agar perusahaan
semakin dekat dengan konsumen, karena kemampuan teknologi informasi dapat
mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin mendekatkan produk perusahaan
kepada konsumen (Utami, 2012).
PT Inmaksindo Infiniti Graha merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang real estate yang ada di wilayah Surabaya dan berada di Jalan Abdul Wahab
Siamin RA 3 LT 2. Kantor real estate ini mulai beroperasi pada tanggal 4 Mei 2010
dengan mengusung visi menjadi agen properti yang hadir untuk melayani
kebutuhan masyarakat di bidang informasi properti, serta memastikan standar
layanan dan kejujuran yang tinggi bagi seluruh agen nya.
PT Inmaksindo Infiniti Graha mempunyai website yang disebut INMAX
Property dan dapat di akses dengan link https://www.inmaxproperty.com/. Website
tersebut digunakan untuk proses pembelian property yang dibutuhkan konsumen
seperti membeli atau menyewakan tanah, rumah, ruko, apartemen. Website INMAX
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Property mempunyai sebuah fitur diantaranya fitur search di mana customer dapat
mencari tempat yang diinginkan, simulasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) untuk
mengetahui biaya sesuai kebutuhan yang diharapkan dan dapat menelpon agen
terkait ketika menemukan properti yang dibutuhkan.
Alur proses bisnis yang ada pada website saat ini adalah customer
melakukan pencarian properti yang dibutuhkan, jika sudah menemukan sesuai
kebutuhan, selanjutnya dapat melakukan simulasi KPR untuk memperkirakan
berapa cicilan per bulan yang harus dibayar, jika tidak ingin melakukan simulasi
KPR customer dapat melewatinya dan langsung menelpon nomer agen yang sudah
tertera pada halaman website yang dipilih sebelumnya dan membahas mengenai
property lalu menentukan jadwal pertemuan untuk proses lebih lanjut.
Dalam proses wawancara yang telah dilakukan pada dua orang pegawai
pada bagian administrasi dan penjualan pada INMAX Property dan calon customer,
penulis memperoleh sebuah informasi terkait dengan permasalahan – permasalahan
yang ada pada website INMAX Property, menurut beberapa pegawai PT
Inmaksindo Infiniti Graha tersebut, informasi yang ditampilkan pada home kurang
detail dan ukuran gambar terlalu besar, sedangkan permasalahan yang dialami oleh
15 orang calon customer antara lain 53,3% responden mengatakan fitur search di
tampilan awal tidak terdapat filter harga, luas tanah dan keterangan properti baru
atau bekas. Sebesar 33,3% responden mengatakan tidak ada fitur login dan
register,46,6% responden mengatakan tidak terdapat fitur indent property, 40%
responden mengatakan tidak terdapat fitur penjadwalan pertemuan antara calon
customer dan agen untuk melakukan negosiasi secara langsung dan 33,3%
responden mengatakan tidak tersedia fitur live chat.
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Berdasarkan permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
pegawai dan calon customer PT Inmaksindo Infiniti Graha, maka dalam tugas akhir
ini dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang
desain User Interface/User Experience pada website INMAX Property
menggunakan model Double Diamond dan metode yang digunakan adalah
Heuristic Evaluation. Menurut Norman (2013), Double Diamond dipilih karena
memberikan kebebasan desainer dari batasan dan melakukan evaluasi suatu desain
yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan desain agar dapat
diperbaiki dan cocok untuk digunakan. Dalam model Double Diamond
pengulangan iterasi hanya terjadi pada tahap Develop dan Deliver, karena pada
tahap Discover dan Define hanya difokuskan pada mengidentifikasi kebutuhan dari
masalah yang dialami oleh pengguna.
Hasil yang didapat dari perancangan User Interface/User Experience
menggunakan model Double Diamond dengan metode Heuristic Evaluation adalah
untuk mengevaluasi interaksi dan antarmuka sebuah aplikasi dalam sisi usability,
hal tersebut ditujukan untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah pada
usability user interface dan user experience, lalu menjadikan sebuah rekomendasi
desain interface berupa prototype yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai
dasar membangun kembali website yang telah ada saat ini. Selanjutnya dengan
rekomendasi desain User Interface/User Experience ini dapat meningkatkan
usability pada website INMAX Property yang pada akhirnya dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam bidang informasi property.
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Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana mengevaluasi
dan merancang User Interface/User Experience pada website INMAX Property
dengan menggunakan model Double Diamond.
Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diperoleh suatu batasan masalah
sebagai berikut:
1.

Responden dari calon customer & pegawai bagian administrasi dan penjualan
yang pernah mengakses website INMAX Property.

2.

Hasil dari tugas akhir ini adalah rancangan User Interface/User Experience
berupa prototype.

3.

Prototype yang akan dibuat menggunakan aplikasi Adobe XD.

4.

Metode untuk mengevaluasi menggunakan Heuristic Evaluation.

5.

Sampel menggunakan 30 responden.

6.

User persona menggunakan sebanyak 5 responden dari 30 sampel responden.
Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengevaluasi dan merancang User

Interface/User Experience pada website INMAX Property menggunakan model
Double Diamond.
Manfaat
Manfaat yang diharapkan dengan adanya perancangan User Interface/ User
Experience ini adalah sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kualitas desain User Interface/User Experience pada website
berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
2. Menghasilkan prototype website INMAX Property PT Inmaksindo Infiniti Graha
yang mempermudah pengguna dalam menggunakan website dan mencari
informasi ke depannya untuk rekomendasi pengembangan website.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang terkait dengan model Double Diamond dan

metode Heuristic Evaluation untuk evaluasi dalam merancang User Interface/User
Experience sebuah website. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang telah
saya pilih. Untuk penjelasan detail dapat dilihat pada Lampiran 1 Penelitian
Terdahulu.
1. Penelitian dengan judul “Perancangan User Experience prototype Aplikasi
Mobile Peningkatan Sumber Daya Desa Menggunakan Metode Double
Diamond” dilakukan oleh Agil Cahyo (2019) Memiliki hasil sebagai berikut :
Berdasarkan hasil uji prototype aplikasi peningkatan sumber daya desa yang
dirancang dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah dan benar dengan
success rate satisfaction (tingkat kepuasan) sebesar 90%.
Perbedaan penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan tugas akhir ini adalah
dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Agil Cahyo tidak menggunakan
metode Heuristic Evaluation sebagai komponen penilaian. Sedangkan dalam
tugas akhir ini, penulis menggunakan metode Heuristic Evaluation
menerapkan nya pada tahap evaluasi.
2. Penelitian dengan judul “Evaluasi Heuristic Desain Antar Muka (Interface)
portal Mahasiswa (Studi Kasus Portal Mahasiswa Universitas X)” dilakukan
oleh Dino Caesaron (2015) memiliki hasil sebagai berikut :
Evaluasi yang dilakukan pada Website Portal Mahasiswa secara umum desain
antar muka (interface) pada portal mahasiswa sudah cukup baik dari hasil
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Heuristic Evaluation. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar
kemudahan penggunaan menjadi lebih baik.
penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan tugas akhir ini adalah Dalam
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dino Caesaron dalam melakukan
evaluasi dan tidak menghasilkan output berupa rekomendasi desain user
interface hanya rangkuman permasalahan yang didapat setelah melakukan
evaluasi. Sedangkan pada tugas akhir ini, peneliti melakukan evaluasi pada
website menghasilkan rekomendasi User Interface dan output berupa prototype
website.
2.2

User Interface
User Interface (UI) merupakan suatu antarmuka pengguna yang mengacu

pada sistem dan pengguna yang berinteraksi satu sama lain melalui teknik untuk
mengoperasikan sebuah sistem (Heon-Sik, 2015). Namun, menurut Annisa (2015),
kebutuhan pengguna dapat dipenuhi dengan melakukan pendekatan user interface
guna mengetahui karakteristik pengguna dengan menggunakan metode paper
prototyping. Dengan menggunakan teknik wireframe permasalahan yang dialami
pengguna dapat diketahui. Selain itu juga dapat menghasilkan rekomendasi dari
konsumen dan merekam model user experience yang ada. Sedangkan metode paper
prototyping digunakan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dalam
user interface.
User Interface adalah salah satu komponen penting dalam suatu website,
namun jika interface yang tidak tepat dapat menyebabkan penggunaan bosan dan
akan cepat meninggalkan website yang sudah dibangun, user interface bukan hanya
tentang warna, dan bentuk tampilan tetapi bagaimana menyajikan tools.
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2.3

User Experience
User Experience (UX) merupakan faktor yang menentukan informasi yang

sudah memadai penerimaan oleh penggunanya atau belum. Untuk itu tidak
melibatkan hanya dengan kepuasan pengguna yaitu betapa menyenangkan
menggunakan produk, sistem layanan, tetapi juga emosi dan persepsi mereka
selama berinteraksi (Lawrence, 2016).
User experience atau biasa disebut pengalaman pengguna yang muncul
pada user. Ketika melakukan pengembangan maka user akan memfokuskan
perhatiannya pada produk atau jasa yang digunakan. Selain itu UX juga
menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian produk atau jasa (Garret, 2011).
2.4

Website
website dapat diartikan sebagai sekumpulan halaman-halaman yang berisi

informasi berupa teks, video, animasi, gambar dan audio yang tersedia
menggunakan koneksi internet ataupun jalur internet (Abdullah, 2015).
Website adalah kumpulan dari halaman web dari sebuah yang dinamakan
domain dan mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan. Halaman pada
sebuah website berkaitan satu sama lain dan terdiri dari sebuah homepage dan
beberapa child page. Pada child page terdapat hyperlink yang menyambungkan
antara halaman tersebut dengan halaman yang lainnya (Prayitno & Safitri, 2015).
2.5

Warna
Warna merupakan hal yang sangat penting karena warna menjadi element

yang penting dalam kehidupan, namun menurut kursianto (2007), Warna adalah
unsur yang sangat tajam dan efektif untuk kepekaan penglihatan sehingga mampu
mendorong ataupun memberikan rangsangan berupa perhatian, perasaan dan minat
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seseorang. Menurut CS Jones (2015) terdapat 8 warna dasar yang menggambarkan
rasa dan emosi, diantaranya warna merah, orange, kuning, biru, hijau, hitam, putih
dan cokelat. Warna-warna dasar tersebut memiliki makna tersendiri.
1.Merah
Warna merah adalah warna yang ber aura kuat, memberi arti energi
untuk, dalam psikologi warna, merah memberikan arti sebuah keberanian,
energi maupun kekuatan untuk melakukan sebuah tindakan dan
mengartikan kehidupan, seperti darah dan juga kehangatan.
2.Orange
Orange merupakan hasil perpaduan warna merah dan kuning, orange
memberi arti hangat dan bersemangat serta merupakan simbol dari
petualangan, optimisme, percaya diri dan kemampuan dalam bersosialisasi.
Warna orange adalah peleburan dari warna merah dan kuning, sama-sama
memberi efek yang kuat dan hangat.
3.Kuning
Warna kuning memberi arti kehangatan dan rasa bahagia dan seolah
ingin menimbulkan hasrat untuk bermain, warna ini biasanya digunakan
oleh orang yang ingin diperhatikan oleh orang lain. Kuning ini disebut-sebut
sebagai warna matahari karena dapat merangsang aktivitas pikiran dan
mental.
4.Biru
Warna biru umumnya memberi efek menenangkan dan diyakini mampu
mengatasi insomnia, kecemasan, tekanan darah tinggi dan migraine, warna
biru mampu memberikan kesan professional maupun kepercayaan dan
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diyakini bisa merangsang kemampuan berkomunikasi. Berdasarkan cara
pandang ilmu psikologi, warna biru berkaitan dengan tipe orang yang
melankolis.
5.Hijau
Warna hijau adalah warna yang identik dengan alam dan mampu
memberi Susana yang santai. Berdasarkan cara pandang ilmu psikologi
warna hijau sangat membantu seseorang yang berada dalam situasi tertekan
untuk menjadi lebih mampu dalam menyeimbangkan emosi dan
memudahkan keterbukaan dalam berkomunikasi.
6.Hitam
Warna hitam adalah warna yang akan memberi kesan gelap dan
menakutkan namun juga elegan. Karena itu elemen apapun jika
dikombinasikan dengan warna hitam akan terlihat menarik. Hitam
mempunyai arti yang melambangkan keanggunan, kemakmuran dan
kecanggihan juga merupakan warna yang independent dan penuh misteri.
Warna ini seringkali juga digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan
ketegasan seseorang.
7.Putih
Warna putih memberi kesan kebebasan dan keterbukaan, tetapi
kekurangan warna putih adalah dapat memberi rasa sakit kepala dan mata
lelah jika warna ini terlalu mendominasi. Untuk desain yang minimalis
penggunaan warna putih dapat menjadi pilihan yang tepat.
8.Coklat
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Warna coklat adalah salah satu warna yang memberi kesan hangat,
nyaman, dan aman. Secara psikologis warna coklat akan memberi kesan
kuat dan dapat diandalkan, warna ini melambangkan sebuah pondasi dan
kekuatan hidup. Kelebihan lainnya adalah warna coklat dapat menimbulkan
kesan modern, canggih dan mahal karena kedekatan nya dengan warna
emas. Coklat terkesan buruk jika dikombinasikan dengan warna lainnya
yang tidak tepat, misalnya ungu dan biru.
2.6

Double Diamond
Menurut Norman (2013), Double Diamond dipilih karena memberikan

kebebasan desainer dari batasan dan melakukan evaluasi suatu desain. Yang
memiliki tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan desain untuk
diperbaiki hingga akhirnya cocok untuk digunakan. Dalam model Double Diamond
pengulangan iterasi hanya terjadi pada tahap Develop dan Deliver, karena pada
tahap Discover dan Define hanya difokuskan pada mengidentifikasi kebutuhan dari
masalah yang dialami oleh pengguna.

Gambar 2.1 Double Diamond (Sumber: Norman (2013) )

Dalam model Double Diamond ini dibagi menjadi empat bagian utama
sebagai berikut:
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a. Discover
Bertujuan mengidentifikasi dan memahami masalah penelitian dengan
melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan yang terkait.
b. Define
Tahap ini hasil data dari Discover akan dianalisa lalu menentukan masalah yang
akan diselesaikan.
c. Develop
Tahap ini fokus dalam mencari solusi dari permasalahan yang sudah ada lalu
mengembangkan model yang telah dilakukan ditahap Discover dan Define
dengan pembuatan wireframe dan prototype.
d. Deliver
Tahap Deliver mengevaluasi konsep berupa prototype yang sebelumnya telah
ditentukan dari tahap Develop dan dimulai dari pemikiran secara konvergen
dengan fokus kepada responden. Setelah pembuatan prototype akan dilakukan
pengujian prototype dan evaluasi.
2.7

Heuristic Evaluation
Heuristic Evaluation adalah metode usability yang digunakan untuk

memperbaiki sebuah desain user interface dan user experience secara efektif
dengan 10 prinsip heuristic yaitu 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 recognize, diagnose and recover from
errors, Help and documentation. Dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
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masalah terkait dengan usability website. Penjelasan detail Heuristic Evaluation
dapat dilihat pada Lampiran 2 Landasan Teori Heuristic Evaluation.
2.8

Skala Likert
Menurut Sugiyono (2014), skala likert merupakan tolak ukur yang

berfungsi untuk mengukur persepsi, sikap, serta pendapat dari sekelompok orang
maupun perseorangan tentang suatu fenomena sosial.
Pada penelitian ini, skala likert digunakan dengan 4 tingkat menjadi (1) STS
: Sangat Tidak Setuju. (2) TS : Tidak Setuju. (3) S : Setuju. (4) SS : Sangat Setuju.
Menurut Hadi (1991), skala likert yang telah dimodifikasi dapat digunakan untuk
menghilangkan kelemahan pada skala lima tingkat, dengan alasan sebagai berikut:
1. Kategori undeciden voters (belum menentukan pilihan). Kategori ini memiliki
arti ganda, yaitu belum dapat memberikan keputusan atau memberi jawaban,
dapat dikatakan netral bahkan ragu-ragu. Kategori jawaban ganda (multi
interpretable) tidak diharapkan ada dalam sebuah instrumen.
2. Tersedianya jawaban tersebut menimbulkan jawaban ke tengah (central
tendency effect), terutama bagi yang ragu atas kecenderungan pendapat dari
responden, ke arah setuju atau tidak setuju. Jika terdapat kategori jawaban
seperti itu maka banyak data penelitian hilang dan mengurangi banyaknya
informasi yang dapat diperoleh dari responden.
Tabel 2.1 Skala Pengukuran
Pernyataan

Nilai

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

Tidak Setuju (TS)

2
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2.9

Setuju (S)

3

Sangat setuju (SS)

4

Wireframe
Sebuah wireframe akan dibuat untuk semua tipe dari semua halaman yang

mirip dan digunakan untuk mengindikasi tata letak akhir dari sebuah halaman situs.
Mock up adalah contoh klasik dari wireframe low-fidelity yang dapat dibuat
menggunakan pensil dan kertas atau disebut juga paper prototyping, Wireframe
terbagi menjadi dua bagian yaitu low-fidelity dan high-fidelity (Chaffey, 2009).
Menurut Travis (2012), wireframe adalah tampilan yang menunjukkan
kerangka sebuah User Interface yang mengidentifikasi dimana konten akan muncul
pada layar. Konten tersebut berupa tulisan, gambar, dan navigasi lalu memberikan
keterangan dan menjelaskan elemen-elemen dari desain antarmuka secara rinci.
2.10

Sampel
Menurut Monte Carlo (2014) bahwa untuk distribusi normal ukuran sampel

15 sudah sesuai dengan teorema limit pusat dan untuk ukuran sampel 30 sudah
sesuai distribusi bimodal sesuai dengan teorema limit pusat. Jadi ukuran sampel 30
sudah dianggap normal untuk awal distribusi nya.
Roscoe dalam buku Sugiyono (2015), memberikan saran-saran tentang
ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini:
1. Ukuran sampel yang layak dalam melakukan penelitian adalah antara 30 hingga
500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeriswasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
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3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi
atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari
jumlah variabel yang diteliti.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masingmasing antara 10 hingga 20.
2.11

User Persona
Adalah penjelasan mengenai

representasi

dari pengguna dengan

mengumpulkan tujuan, kebutuhan, serta ketertarikan user dari hasil penelitian user
yang sesuai dengan target. User persona digunakan para desainer website maupun
aplikasi dalam membuat user story yang sederhana namun memberikan hasil yang
baik kepada calon pengguna maupun pengguna (Arifin, 2016).
2.12

Uji Validitas & Reliabilitas
Validitas menurut Sugiyono (2017), berguna untuk menunjukan ketepatan

antara data yang sesungguhnya yaitu pada objek dengan data yang dikumpulkan
oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item
dengan total item tersebut namun jika koefisien antara item dengan total item sama
ataupun diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid namun jika nilai korelasi
nya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.
Adapun teknik korelasi product moment yang biasanya digunakan untuk
mengetahui apakah nilai-nilai korelasi dari tiap-tiap pertanyaan itu signifikan, maka
dapat dilihat pada tabel nilai product moment dan menggunakan SPSS untuk
dilakukan peng ujiannya (Noor, 2012).
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Menurut Yusuf (2014), reliabilitas mengacu ada konsistensi hasil
pengukuran bila pengukuran dilakukan secara berulang–ulang. Data yang diperoleh
dari hasil jawaban responden hanya dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan
bila responden memberikan jawaban yang jujur/obyektif.
Menurut Ghozali (2011), jika nilai Cronbach’s Alpha > 0.6 makan
instrumen penelitian dikatakan reliabel dan jika nilai Cronbach’s Alpha < 0.6 maka
instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk
mengukur apakah kuesioner benar-benar merupakan indikator yang mengukur
suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang
konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan
metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 24. Berikut ini merupakan rumus
untuk menghitung Rtabel.
Rtabel

= (df ; α)
= ((n-2) ; α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Keterangan:
df = degree of freedom (derajat kebebasan)
n = jumlah sampel
α = tingkat signifikansi (5% = 0.05)
2.13

Analisis Deskriptif
Analisis

deskriptif

digunakan

untuk

menganalisis

data

dengan

menggambarkan maupun memaparkan dari data yang sudah dikumpulkan melalui
data sampel dan populasi. Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif sangat
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berfungsi untuk menjelaskan dan menggambarkan pada objek yang didapat dari
mengumpulkan data atau sampel yang telah dikumpulkan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah Model
Double Diamond. Berikut ini merupakan metodologi penelitian sesuai dengan
Model Double Diamond.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.1

Discover

3.1.1

Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan informasi

yang berasal dari jurnal, artikel web, buku untuk menyelesaikan permasalahan pada
website INMAX Property. Studi literatur yang digunakan adalah model Double
Diamond sebagai acuan membuat desain UI dan Heuristic Evaluation sebagai acuan
dalam melakukan analisis dan evaluasi.
3.1.2

Wawancara dan Observasi
Wawancara dilakukan dengan membagikan kuisioner berupa google form

untuk mengetahui permasalahan yang ada pada website INMAX Property.
Wawancara yang diperoleh dari pegawai, pengguna yang merupakan calon
customer sedangkan observasi ditujukan untuk mengetahui menu dan fitur-fitur
yang terdapat pada website. Pengamatan dilakukan secara langsung pada objek
yang diamati dalam penelitian ini yaitu website INMAX Property. Observasi juga
dilakukan pada website property yang serupa.
3.1.3

Menentukan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teorema limit pusat

yang menjelaskan bahwa ukuran sampel 30 telah dianggap normal apapun bentuk
awal distribusi nya.
3.1.4

Pembuatan Kuisioner
Dalam tahap pembuatan kuisioner mengacu pada Nielsen (2005), tentang

10 prinsip Heuristic Evaluation dan membuat indikator dari variabel Heuristic
Evaluation. Berikut ini merupakan variabel-variabel dari Heuristic Evaluation
untuk penjelasan detail dapat dilihat pada Lampiran 3 Pembuatan Kuisioner.
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Berikut ini adalah indikator yang telah dibuat berdasarkan variabel
Heuristic Evaluation.
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Heuristic Evaluation
Variabel

Indikator

Pernyataan

Visibility of

Menginformasikan

Setiap menu dan halaman website

system status

pengguna mengenai

memiliki judul yang sesuai dan

apa yang sedang

menggambarkan isi halaman.

terjadi pada sistem.

Informasi yang ditampilkan pada
beranda sesuai kebutuhan informasi
pengguna.
Website menanggapi apa yang
dilakukan pengguna (dipilih, ditekan,
dll).

Match between

Bahasa yang

Kalimat yang dituliskan dalam menu

system and the

digunakan dalam

mudah dipahami.

real world

desain desain UI

Bahasa yang digunakan pada website

sesuai dengan

mudah dipahami.

keseharian user.

Penempatan konten berupa gambar
dan isi tertata rapi pada website.

User control

Memberikan

Dengan melakukan klik pada logo

and freedom

kebebasan user jika

INMAX pada website memudahkan

menemukan kondisi

pengguna untuk kembali ke menu

yang tidak

awal.

diinginkan.

Jumlah konten dan informasi yang
ditampilkan mempengaruhi pengguna
dalam mengakses website.
Pengguna memiliki fleksibilitas
menggunakan website

Consistency and Elemen yang
digunakan konsisten
standards

Tampilan simulasi KPR mudah
untuk dipahami.
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Variabel

Indikator
dan mudah dikenali
oleh user.

Pernyataan
Standar penulisan konsisten pada
tiap-tiap halaman yang diakses.
Masing-masing ikon pada setiap
halaman website sudah konsisten.
Tampilan website pada setiap
halaman yang diakses memiliki
bentuk maupun isi yang sesuai dan
konsisten.

Error

Membantu user
mengantisipasi
kemungkinan error
yang akan terjadi,
dengan memberikan
informasi saat user
ingin mengisi
sesuatu.

Pengguna dapat mengatasi kesalahan

Recognition

Memudahkan untuk

Menu dan beserta fungsinya mudah

ratherthan

mengenali tampilan

diingat.

recall

website saat diakses

Menu atau tampilan pada website

agar tidak membuat

mudah untuk diingat saat menuju ke

user kerepotan

halaman tertentu.

menebak tampilan

Saat kembali menggunakan aplikasi

apa yang sedang

INMAX pengguna dapat dengan

dibuka.

mudah mengenali tampilan, menu &

prevention

yang dilakukan.
Informasi pada website telah
dikelompokkan dengan baik.
Teks pada instruksi sudah jelas dan
tidak menimbulkan pertanyaan.

fungsi yang ada pada website.
Adanya keterangan pada setiap
tombol memudahkan saya untuk
mengetahui fungsi dan tombol
Flexibility and

Memberikan

efficiency of use kenyamanan user
dalam mengakses

Tersedia daftar kontak agent yang
dihubungi untuk setiap property
yang dipilih.
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Variabel

Indikator

Pernyataan

kepada yang sudah

Tersedia tombol Email Agent untuk

berpengalaman

membahas mengenai property.

ataupun pengguna

Pilihan menu dan informasi

baru.

dikelompokkan dengan baik.
Semua fitur yang ada dapat di akses
dengan cepat.
Warna pada website sudah konsisten.

Aesthetic and

Setiap tampilan yang

Pencarian menu mudah digunakan

minimalist

diakses memberikan

terutama untuk pengguna yang baru.

design

informasi yang

Keterangan informasi setiap property

relevan dan

merupakan hal yang diperlukan.

menggunakan
elemen yang
seperlunya, agar
tidak mempersulit

Tata letak menu familiar dan mudah
diakses oleh pengguna.

user.
Help users

Membuat informasi

Saran yang diberikan pada aplikasi

recognize,

untuk membantu

ketika melakukan pencarian, berguna

diagnose, and

user menangani

bagi saya.

recover from

error ketika

Pesan yang ditampilkan aplikasi

errors

mengakses website.

ketika melakukan pencarian, berguna
bagi saya.

Help and

Menyediakan fitur

Terdapat fitur hubungi kami yang

documentation

bantuan dan

tersedia dari website untuk

dokumentasi untuk

memudahkan pengguna yang ingin

user.

bertanya tentang properti yang
diinginkan.
Diperlukan fitur live chat untuk
pengguna yang ingin bertanya
langsung mengenai properti yang
dituju.
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Variabel

Indikator

Pernyataan
Diperlukan filter pencarian seperti
(harga, luas tanah, properti
baru/bekas).
Diperlukan indent property ketika
sudah menemukan properti yang
dibutuhkan.
Diperlukan fitur penjadwalan
pertemuan untuk customer dan
agent.
Diperlukan menu login dan register.

3.1.5

Penyebaran Kuisioner
Penyebaran kuisioner yang telah dibuat akan disebarkan kepada 30

responden yang sudah pernah mengakses website INMAX Property dengan
menggunakan Google form.
3.1.6

Pengukuran Usability Heuristics Evaluation
Pernyataan dari hasil kuisioner yang dibagikan akan diukur menggunakan

Skala Likert dengan 4 skala.
3.1.7

Uji Validitas & Reliabilitas
Dalam tahap Uji Validitas & Reliabilitas, data yang sudah didapat dari hasil

penyebaran kuisioner akan diolah menggunakan SPSS 24 dengan signifikansi (5%
= 0.05).
Rtabel = (df ; α)
= ((n-2) ; α)
= ((30-2) ; 5%)
= (28 ; 5%)

= 0.3610 (Rtabel)
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3.1.8

Analisis Deskriptif
Tahap analisis deskriptif dilakukan setelah data dinyatakan valid dan

reliabel, pada proses ini akan menampilkan karakteristik responden seperti jenis
kelamin, usia pekerjaan yang sebelumnya telah diisi responden.
3.1.9

Analisis berdasarkan Heuristic Evaluation
Analisis berdasarkan Heuristic Evaluation ini dilakukan untuk mengetahui

mean yang didapat setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas di setiap
indikator. Dari hasil pengujian tersebut akan menunjukan perlu atau tidaknya
dilakukan redesign. Jika mean memiliki nilai diantara 0 – 2.50, maka diperlukan
perbaikan, sedangkan jika nilai mean adalah 2.51 – 4 maka tidak diperlukan
perbaikan (Dika, 2019).
Tabel 3.2 Prioritas Perbaikan
Mean
0 - 2.50
2.51 – 4

3.2

Define

3.2.1

User Persona

Keterangan
Perlu dilakukan
perbaikan
Tidak perlu dilakukan
perbaikan

Dalam tahap ini user persona akan dimodel kan dalam sebuah persona
mengenai perilaku dan tujuan pengguna, serta interaksinya dengan lingkungan
sekitar yang berisikan informasi dan menghasilkan output user persona. Elementelement yang dibutuhkan pada User Persona antara lain:
1. Nama
2. Jenis kelamin
3. Umur
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4. Pekerjaan/status
5. Perilaku

user

seperti

dimana/bagaimana/kapan/mengapa

menggunakan

website.
6. Tujuan, motivasi utama, kebutuhan, kekhawatiran yang dialami oleh user.
3.2.2

Data Kebutuhan Pengguna
Tahapan ini berisi data kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk

memenuhi tujuan dari setiap persona dan memberi solusi untuk desain antarmuka
pengguna yang dibangun.
3.2.3

Bisnis Proses
Tahap ini bisa disebut sebagai alur sistem bagaimana user melakukan

kegiatan proses saat menjalankan website INMAX Property.
3.3

Develop

3.3.1

Pembuatan Wireframe
Tahap selanjutnya adalah Develop pembuatan wireframe dimana tahap ini

telah melewati tahap Discover & Define, output dari tahapan sebelumnya
digunakan untuk mengembangkan desain yang telah dianalisis menggunakan
Heuristic Evaluation. Dalam tahap ini dilakukan pendefinisian elemen dari fungsi
yang ada dengan membuat wireframe low-fidelity dan proses pembuatan wireframe
menggunakan Adobe XD.
3.3.2

Pembuatan Prototype
Tahap selanjutnya yaitu pembuatan prototype, dimana sebelumnya

melewati tahap Discover & Define dengan membuat wireframe low-fidelity. Pada
tahap ini pengembangan desain dibuat lebih detail lagi pada setiap komponen UI
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seperti, ikon, ukuran, dan warna agar prototype dapat berinteraksi dengan pengguna
seperti sebuah produk jadi.
3.4

Deliver

3.4.1

Pengujian
Tahapan pengujian ini dilakukan uji coba dan evaluasi pada prototype

digunakan untuk mengevaluasi rancangan desain dengan menyebarkan kuesioner
sebanyak 30 responden untuk menilai rekomendasi desain UI yang sudah dibuat.
Setelah itu penilaian akhir dilakukan dengan menggunakan data dari hasil kuesioner
dengan menggunakan skala likert dengan 4 skala. Output yang dihasilkan pada
tahap ini adalah hasil pengujian akhir.
3.4.2

Dokumentasi UI
Tahapan dokumentasi UI adalah tahapan yang berisi hasil rekomendasi dari

rancangan desain antarmuka pengguna berupa prototype. Dimana hasilnya akan
digunakan sebagai acuan dalam perbaikan UI pada website INMAX Property.

BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Discover

4.1.1

Wawancara dan Observasi
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat permasalahan

diantaranya fitur pencarian kurang lengkap, pada tampilan awal (home) tidak
terdapat fitur pencarian berdasarkan harga, tidak ada fitur booking & login, tidak
terdapat indent dan fitur hubungi kami kurang efektif karena masih manual.
Wawancara yang dilakukan pada 15 orang calon customer diperoleh hasil
sebanyak 53,3% responden mengatakan fitur search di tampilan awal tidak terdapat
filter harga, luas tanah dan keterangan properti baru atau bekas, 33,3% responden
mengatakan tidak ada fitur login dan register, 46,6% responden mengatakan tidak
terdapat fitur indent property, 40% responden mengatakan tidak terdapat fitur
penjadwalan pertemuan antara calon customer dan agen untuk melakukan negosiasi
secara langsung dan 33,3% responden mengatakan tidak tersedia fitur live chat.
Berikut ini merupakan hasil observasi yang dilakukan pada website INMAX
Property.
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A. Home Page

Gambar 4.1 Home Page
Gambar 4.1 merupakan tampilan awal website INMAX Property.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pengguna merasa
sulit untuk mencari property sesuai kebutuhan karena kurangnya filter pada fitur
search. Selain itu, pada website ini tidak tersedia fitur login dan register account
untuk pengguna yang ingin melakukan booking jadwal atau indent.
B. Hubungi kami

Gambar 4.2 Hubungi Kami
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Gambar 4.2 merupakan tampilan pop-up Hubungi Kami. Pada fitur ini
terdapat field nama, e-mail, nomer hp/wa, note, dan tombol send. Apabila tombol
send di klik tidak muncul respon secara langsung.
C. Detail Rumah

Gambar 4.3 Detail Rumah
Gambar 4.3 merupakan tampilan Detail Rumah yang muncul setelah
memilih rumah yang telah ditentukan. Tombol Email Agen pada fitur Hubungi
Agen tidak merespon apapun ketika sudah di klik.
4.1.2

Uji Validitas & Reliabilitas
Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas maka semua indikator pada

variabel dinyatakan valid, sedangkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas dapat
dilihat pada Lampiran 3 Uji Validitas & Reliabilitas.
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4.1.3

Analisis Deskriptif
Tahap analisis deskriptif dilakukan setelah data dinyatakan valid dan

reliabel, pada proses ini akan menampilkan karakteristik responden seperti jenis
kelamin, usia dan pekerjaan yang sebelumnya telah diisi responden.
Tabel 4.1 Responden Jenis Kelamin
No
1
2

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Jumlah
20
10

Persentase
67 %
33 %

Tabel 4.4 Merupakan hasil responden karakteristik berdasarkan jenis
kelamin dan berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan dan diisi, mendapatkan
hasil jumlah responden laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 10
orang.

Gambar 4.4 Diagram responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil Gambar 4.4, menunjukan bawah persentase responden
laki-laki sebanyak 67% dan perempuan sebanyak 33%.
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Tabel 4.2 Responden berdasarkan usia
No
1
2
3
4
5
6

Usia
< 20 Tahun
20 - 25 Tahun
25 - 30 Tahun
30 - 35 Tahun
35 - 40 Tahun
> 40 Tahun

Jumlah
1
20
7
2
0
0

Persentase
3%
67 %
23 %
7%
0%
0%

Tabel diatas merupakan pengelompokan responden berdasarkan rentang
usia. Responden terbanyak terdapat pada rentang usia 20 hingga 25 tahun yaitu
sebanyak 67% dari total keseluruhan responden.
4.1.4

Analisis Berdasarkan Heuristic Evaluation
Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden, diperoleh

hasil yang selanjutnya akan menentukan dari setiap indikator manakah yang perlu
dilakukan perbaikan dan manakah yang tidak perlu dilakukan perbaikan.
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Kuisioner
Skala
No.

Indikator

Std.
Mean

STS

Visibility of system status
Setiap halaman
dan
menu
memiliki judul
A1.1
yang
sudah
0
sesuai
dan
menggambark
an isi halaman.
Informasi yang
ditampilkan
pada beranda
A1.2
sesuai
0
kebutuhan
informasi
pengguna.
Website
menanggapi
A1.3
apa
yang
0
dilakukan
pengguna

TS

S

SS

Deviasi

1.

3

14

13

0,661

3,33

2

19

9

0,568

3,23

3

17

10

0,626

3,23

Ket.
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Skala
No.

Indikator

Std.
Mean

STS

TS

(dipilih,
ditekan dll).
2. Match between system and the real world
Kalimat yang
dituliskan
A2.1
dalam menu
0
1
mudah
dipahami.
Bahasa yang
digunakan
A2.2
pada website
0
1
mudah
dipahami.
Penempatan
konten berupa
A2.3
gambar dan isi
0
4
tertata
rapi
pada website.
3. User control and freedom
Dengan
melakukan
klik pada logo
INMAX pada
A3.1
website
0
2
memudahkan
pengguna
untuk kembali
ke menu awal.
Jumlah konten
dan informasi
yang
ditampilkan
A3.2
mempengaruhi
0
3
pengguna
dalam
mengakses
website.
Pengguna
memiliki
A3.3
fleksibilitas
0
0
menggunakan
website.
4. Consistency and standards
Tampilan
simulasi KPR
A4.1
13
8
mudah untuk
dipahami.
Standar
penulisan
konsisten pada
A4.2
0
3
tiap-tiap
halaman yang
diakses.

S

SS

Ket.

Deviasi

17

12

0,556

3,37

16

13

0,563

3,40

22

4

0,525

3,00

19

9

0,568

3,23

22

5

0,521

3,07

20

10

0,479

3,33

8

1

0,923

1,90

17

10

0,626

3,23

Perlu
Perbaikan
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Skala
No.

Indikator

Std.
Mean

STS

Masingmasing ikon
pada
setiap
A4.3
0
halaman
website sudah
konsisten.
Tampilan
website pada
setiap halaman
yang diakses
A4.4
memiliki
0
bentuk
maupun
isi
yang
sesuai
dan konsisten.
5. Error prevention
Pengguna
dapat
A5.1
mengatasi
0
kesalahan yang
dilakukan.
Informasi pada
website telah
A5.2
0
dikelompokka
n dengan baik.
Teks
pada
instruksi sudah
A5.3
jelas dan tidak
0
menimbulkan
pertanyaan.
6. Recognition rather than recall
Menu
dan
beserta
A6.1
0
fungsinya
mudah diingat.
Menu
atau
tampilan pada
website mudah
A6.2
untuk diingat
0
saat menuju ke
halaman
tertentu.
Saat kembali
menggunakan
aplikasi
INMAX saya
dapat dengan
A6.3
mudah
0
mengenali
tampilan,
menu & fungsi
yang ada pada
website.

TS

S

SS

Deviasi

2

18

10

0,583

3,27

0

20

10

0,479

3,33

2

18

10

0,583

3,27

3

17

10

0,626

3,23

1

16

13

0,563

3,40

2

21

7

0,531

3,17

0

18

12

0,498

3,40

1

24

5

0,434

3,13

Ket.
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Skala
No.

Indikator

Std.
Mean

STS

TS

S

SS

Adanya
keterangan
pada
setiap
tombol
A6.4
memudahkan
0
1
16
13
saya
untuk
mengetahui
fungsi
dan
tombol.
7. Flexibility and efficiency of use
Tersedia daftar
kontak agent
yang
A7.1
dihubungi
0
2
17
11
untuk
setiap
property yang
dipilih.
Tersedia
tombol Email
Agent untuk
A7.2
7
6
14
3
membahas
mengenai
property.
Pilihan menu
&
informasi
A7.3
0
3
19
8
dikelompokka
n dengan baik.
Semua
fitur
yang ada dapat
A7.4
0
2
21
7
diakses dengan
cepat.
Warna
pada
A7.5
website sudah
0
3
21
6
konsisten.
8. Aesthetic and minimalist design
Pencarian
menu mudah
digunakan
A8.1
0
2
17
11
terutama untuk
pengguna yang
baru.
Keterangan
informasi
setiap property
A8.2
1
3
20
6
merupakan hal
yang
diperlukan.
Tata
letak
menu familiar
A8.3
dan
mudah
0
3
23
4
diakses oleh
pengguna.
9. Help users recognize, diagnose and recover from errors

Ket.

Deviasi

0,563

3,40

0,596

3,30

0,971

2,43

0,592

3,17

0,531

3,17

0,548

3,10

0,596

3,30

0,669

3,03

0,490

3,03

Perlu
Perbaikan
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Skala
No.

Indikator

Std.
Mean

STS

Saran
yang
diberikan pada
aplikasi ketika
A9.1
melakukan
pencarian,
berguna bagi
saya.
Pesan
yang
ditampilkan
aplikasi ketika
A9.2
melakukan
pencarian,
berguna bagi
saya
10. Help and documentation
Terdapat fitur
hubungi kami
yang tersedia
dari
website
untuk
A10.1 memudahkan
pengguna yang
ingin bertanya
tentang
properti yang
diinginkan.
Diperlukan
fitur live chat
untuk
pengguna yang
A10.2 ingin bertanya
langsung
mengenai
properti yang
dituju.
Diperlukan
filter pencarian
seperti (harga,
A10.3
luas
tanah,
properti
baru/bekas).
Diperlukan
indent property
ketika sudah
A10.4
menemukan
properti yang
dibutuhkan.
Diperlukan
fitur
A10.5 penjadwalan
pertemuan
untuk

TS

S

SS

Ket.

Deviasi

2

3

17

8

0,809

3,03

3

1

18

8

0,850

3,03

4

11

12

3

0,860

2,47

0

2

20

8

0,551

3,20

1

5

17

7

0,743

3,00

0

3

15

12

0,651

3,30

0

3

19

8

0,592

3,17

Perlu
Perbaikan
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Skala
No.

A10.6

Indikator
customer dan
agent.
Diperlukan
menu login dan
register.

Std.
Mean

STS

TS

0

3

S

15

SS

Ket.

Deviasi

12

0,651

3,30

Dari hasil analisis Heuristic Evaluation terdapat 3 indikator dengan nilai
mean yang berada dibawah 2.50, sehingga indikator yang dibawah rata-rata
nantinya akan dilakukan perbaikan dengan cara mendesain ulang website.
4.2

Define

4.2.1

User Persona
Pada tahap user persona dibuat sebuah model pengguna berdasarkan tipe

atau kelompok dimana user persona diambil sebanyak 5 dari 30 responden
pengguna.
Tabel 4.4 User Persona

Demografi
Nama
Jenis Kelamin
Usia

: Rudy triyono
: Laki-Laki
: 32

USER 1
Tujuan
Mencari perbandingan harga rumah

Status/Pekerjaan : Swasta
Kebutuhan:
Harga rumah yang murah dan letak yang strategis
Kekhawatiran
Motivasi
Rumah yang dipilih ternyata sudah Membutuhkan tempat tinggal
terjual dan tidak bisa memesan agar
rumah yang dipilih tidak diambil orang
lain
Prilaku Utama
Mengakses website menggunakan tablet untuk mencari harga rumah murah dan
letak yang strategis di wilayah Surabaya
USER 2
Demografi
Tujuan
Nama
: Djoko Santoso
Mencari rumah yang ingin dibeli
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Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia
: 45
Status/Pekerjaan : IT Manager
Kebutuhan
Rumah dengan harga, lokasi dan foto bangunan yang dibutuhkan
Kekhawatiran
Motivasi
Informasi yang ditampilkan ternyata Mencari bangunan sesuai kebutuhan
salah dan tidak sesuai keinginan
Prilaku Utama
Mengakses website menggunakan laptop untuk mencari rumah yang ingin dibeli
sesuai dengan harga, lokasi dan foto bangunan.
USER 3
Demografi
Tujuan
Nama
: Dewi Nur-Aini
Mencari ruko dan menyesuaikan harga
Jenis Kelamin : Perempuan
yang dibutuhkan
Usia
: 28
Status/Pekerjaan : Swasta
Kebutuhan
Mencari ruko dengan melihat lokasi tempat dan harga yang sesuai
Kekhawatiran
Motivasi
Tidak sesuai dengan yang ada di Mencari ruko sesuai kebutuhan untuk
website ketika didatangi langsung
membangun usaha
Prilaku Utama
Mengakses website dengan menggunakan laptop untuk mencari ruko dengan
melihat harga dan lokasi
USER 4
Demografi
Tujuan
Nama
: Devi Ananda
Melihat Apartemen
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia
: 30
Status/Pekerjaan : Administrasi
Kebutuhan:
Mencari apartemen yang disewakan
Kekhawatiran
Motivasi
Informasi apartemen yang dicari tidak Untuk bisa digunakan sebagai tempat
sesuai yang diharapkan
tinggal
Prilaku Utama
Menggunakan tablet untuk mengakses website untuk mencari apartemen yang
disewakan
USER 5
Demografi
Tujuan
Nama
: Febristian
Mengetahui harga pasaran rumah dan
Jenis Kelamin : Laki-laki
tanah saat ini
Usia
: 27
Status/Pekerjaan : Swasta
Kebutuhan:
Mencari harga rumah dan tanah
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Kekhawatiran
Motivasi
Keamanan
informasi
mengenai Bisa mendapatkan rumah dan tanah
property
Prilaku Utama
Menggunakan laptop untuk mengakses website dan mencari harga rumah dan
tanah

4.2.2

Data Kebutuhan Pengguna
Data kebutuhan pengguna berisi informasi yang dibutuhkan untuk

memenuhi permasalahan yang dialami. Data kebutuhan pengguna diperoleh dari
hasil kuesioner dan wawancara pada pengguna sebagai berikut.
1. Fitur search di tampilan awal tidak terdapat filter harga, luas tanah dan
keterangan properti baru atau bekas.
2. Tidak ada fitur login dan register.
3. Tidak terdapat fitur indent property.
4. Tidak terdapat fitur penjadwalan pertemuan antara calon customer dan agen
untuk melakukan negosiasi secara langsung.
5. Tidak tersedia fitur live chat.
4.2.3

Bisnis Proses
Berikut adalah bisnis proses yang ada pada website INMAX Property.
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Gambar 4.5 Proses bisnis
Pada gambar 4.6 merupakan proses bisnis website yang ada saat ini, dimana
user ketika ingin melakukan proses pembelian atau mencari property yang disewa
user membuka website INMAX Property dan mencari property yang dinginkan
setelah mendapatkan yang diinginkan user menelpon agen di nomor yang tertera
pada halaman website property yang dipilih dan membahas mengenai property lalu
menentukan jadwal pertemuan untuk proses lebih lanjut.
4.3

Develop

4.3.1

Pembuatan Wireframe

A. Home Page
Pada home page terdapat tampilan yang filter di bagian search tujuannya
agar pengguna dapat memilih kebutuhan yang diinginkan seperti properti dijual
atau disewakan, harga, luas tanah dan keterangan baru atau bekas. Pembuatan
wireframe ini berdasarkan permasalahan yang dialami oleh calon customer dalam
mencari rumah sesuai kebutuhan yang dinginkan. Detail gambar home page dapat
dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
B. Login
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Pada wireframe bagian login terdapat dua inputan yang berisikan email dan
password, selain itu juga terdapat tombol masuk untuk melanjutkan ke proses
selanjutnya. Detail gambar login dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
C. Daftar Akun
Pada wireframe bagian daftar terdapat inputan yang berisi nama depan,
nama belakang, email, password dan checklist keterangan bersedia menerima
newsletter di property email alert, serta keterangan bahwa user menyetujui syarat
dan ketentuan di inmaxproperty.com yang ditujukan bahwa user sudah menyetujui
dan menerima syarat-syarat tersebut ketika sudah menekan tombol daftar. Detail
gambar daftar akun dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
D. Lupa Password
Pada wireframe bagian login terdapat keterangan lupa password dimana
pengguna dapat mengganti password jika lupa dengan password nya dengan
memasukan email yang sudah digunakan sebelumnya dan akan dikirim ke email
yang terkait, hal tersebut bertujuan untuk menghindari orang yang tidak
bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan lalu menekan tombol lanjutkan jika
sudah memasukan email nya. Selanjutnya akan dikirim kode 4 digit angka yang
acak dimasukan ke dalam 4 input an tersebut secara berurutan lalu lanjutkan dan
tahap terakhir yaitu memasukan password baru di bagian input password lalu
simpan. Detail gambar lupa password dapat dilihat pada lampiran 3 hasil
wireframe.
E. Tampilan Detail Property
Wireframe detail property disebelah kiri atas terdapat keterangan gambar
property yang telah dipilih user, di bagian bawah terdapat gambar kecil yang
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menunjukan bagian-bagian property yang dipilih. Di bagian bawah gambar juga
terdapat judul property, keterangan dijual dan terdapat gambar mata yang
digunakan untuk menandakan jumlah pengunjung yang sudah melihat iklan
tersebut. Disamping kiri terdapat harga property tersebut, lalu terdapat profile agen
dan dibawah ada 2 pilihan button yaitu indent dan jadwal dimana mempunyai fitur
tersendiri. Permasalahan tersebut didapat dari ID permasalahan A7.2 dimana
tombol email agent tidak berfungsi ketika ditekan maka dilakukan perbaikan desain
dengan diganti menjadi fitur indent dan jadwal. Detail gambar tampilan detail
property dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
F. Fitur indent
Pada tampilan fitur indent setelah menekan button indent maka akan muncul
pop-up berupa keterangan nama rumah, alamat, harga dan biaya yang harus dibayar
untuk pemesanan properti dan terdapat button setuju & lanjutkan jika jadi
melakukan pemesanan. Setelah user menekan setuju & lanjutkan maka akan
muncul pop-up pilih metode pembayaran dan memilih jenis bank yang ingin
digunakan, proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran dimana menunjukan
keterangan pembayaran sebelum waktu yang ditentukan. Setelah melakukan
pembayaran, user melakukan konfirmasi dan pembayaran akan muncul detail
laporan yang berisi status pembayaran, harga rumah dijual, DP yang dibayar dan
sisa yang harus dibayar. Detail gambar fitur Indent property dapat dilihat pada
lampiran 3 hasil wireframe.
G. Fitur Booking Jadwal
Pada tampilan wireframe fitur booking jadwal, user dapat memilih tanggal
yang inginkan lalu memasukan nomor telepon agar dapat dihubungi untuk
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melakukan proses konfirmasi setelah user memilih dan menekan button pilih
jadwal, maka akan muncul pop-up sukses. Detail gambar fitur booking jadwal dapat
dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
H. Fitur KPR di Layanan Kami
Simulasi KPR dimana user dapat menghitung perkiraan uang muka, bunga,
pinjaman dan lama pinjaman untuk melihat hasil yang nantinya akan dipakai user
sebagai menentukan property yang ingin dipilihnya, permasalahan didapat dari ID
A4.1 dimana tampilan KPR tidak terdapat hasil dari perhitungan. Detail gambar
tampilan wireframe fitur KPR dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
I. Fitur Live Chat
Fitur live chat di bagian sebelah kanan bawah yang memudahkan user
mencari dan mengakses fitur live chat tersebut, ketika user menekan icon fitur live
chat di bagian sebelah kanan bawah akan muncul tampilan chatting. Permasalahan
yang didapat dari ID 10.1 dimana fitur hubungi kami tidak membantu calon
customer sama sekali dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan dilakukan
perbaikan desain dengan menggantinya menggunakan fitur live chat untuk
mempermudah calon customer bertanya mengenai property yang dinginkan. Detail
gambar tampilan detail fitur live chat dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
4.3.2

Pembuatan Prototype
Redesign website dibuat sedemikian rupa agar website lebih interaktif, fitur

dan konten dapat tampil dengan benar, dan navigasi yang lebih sederhana bagi user.
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Warna yang digunakan pada redesign website INMAX mengacu pada
ketentuan perusahaan dan website asli INMAX sebelumnya. Selain itu, warnawarna tersebut merupakan warna ciri khas dari logo perusahaan INMAX Property.
Experience yang hendak didapatkan dari pengguna adalah fitur yang
tersedia menjadi useful dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, alur pengguna
yang lebih mudah dan sederhana, serta interaksi yang efektif.
A. Home Page
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tampilan home page,
permasalahan yang ditemukan pada tampilan tersebut di bagian search tidak
terdapat filter harga, luas tanah dan keterangan properti baru atau bekas, tidak ada
juga tombol untuk melakukan login. Pada redesign ini penambahan berupa fitur
filter dan tombol untuk melakukan login. Detail gambar tampilan home page dapat
dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
B. Login
Pada fitur login jika user meng-klik login pada bagian ujung kanan
navigation maka akan muncul pop-up login dimana user dapat melakukan login
dengan memasukan e-mail dan password yang didaftarkan sebelumnya. Detail
gambar tampilan login dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
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C. Daftar Akun
Untuk melakukan pendaftar agar user dapat mengakses website secara
penuh dan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada seperti penjadwalan dengan agen
dan indent property, sebelum nya harus melakukan pendaftaran dulu dengan
memasukan nama depan, nama belakang, masukan e-mail dan password. Detail
gambar tampilan Daftar akun dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.

D. Lupa Password
Pada prototype bagian login terdapat keterangan lupa password dimana
pengguna dapat mengganti password jika lupa dengan password nya dengan
memasukan inputan email dan tombol lanjutkan jika sudah memasukan email nya.
Pada prototype proses lupa password selanjutnya kode 4-digit angka yang
sudah dikirim di email akan dimasukan ke dalam 4 inputan tersebut secara ber
urutan lalu lanjutkan. Pada tampilan prototype proses lupa password proses
selanjutnya yaitu memasukan password baru di bagian input password lalu simpan.
Detail gambar tampilan lupa password dapat dilihat pada lampiran 4 hasil
prototype.
E. Tampilan Detail Properti
Pada tampilan prototype detail property terdapat info mengenai property
yang sudah dipilih dan di bagian sebelah kanan terdapat 2 pilihan button yaitu
indent dan jadwal dimana mempunyai fitur tersendiri. Indent digunakan untuk
pembelian dengan pemesanan terlebih dahulu dan jadwal digunakan untuk
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melakukan pertemuan dengan agen yang berhubungan dengan rumah yang terkait.
Permasalahan tersebut didapat dari ID permasalahan A7.2 dimana tombol email
agent tidak berfungsi ketika ditekan maka dilakukan perbaikan desain dengan
diganti menjadi fitur indent dan jadwal. Detail gambar tampilan detail property
dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
F. Fitur Indent Pemesanan
Pada tampilan fitur indent setelah menekan button indent maka akan muncul
pop-up berupa keterangan nama rumah, alamat, harga dan biaya yang harus dibayar
untuk pemesanan properti dan terdapat button setuju & lanjutkan jika jadi
melakukan pemesanan. Setelah user menekan setuju & lanjutkan maka akan
muncul pop-up pilih metode pembayaran dan memilih jenis bank yang ingin
digunakan.
Proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran dimana menunjukan
keterangan pembayaran sebelum waktu yang ditentukan, setelah melakukan
pembayaran lakukan konfirmasi. Setelah user melakukan konfirmasi pembayaran
akan muncul detail laporan yang berisi status pembayaran, harga rumah dijual, DP
yang dibayar dan sisa yang harus dibayar. Detail gambar tampilan fitur indent dapat
dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
G. Fitur Booking Jadwal
Pada tampilan fitur booking jadwal, user dapat memilih tanggal yang
inginkan lalu memasukan nomor telepon agar dapat dihubungi untuk melakukan
proses konfirmasi. Setelah user memilih dan menekan button pilih jadwal, maka
akan muncul pop-up sukses. Detail gambar tampilan fitur booking jadwal dapat
dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
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H. Fitur KPR di Layanan Kami
Simulasi KPR berfungsi untuk menghitung perkiraan uang muka dan
perkiraan cicilan selama 1 bulan, permasalahan didapat dari ID A4.1 dimana
tampilan KPR tidak terdapat hasil dari perhitungan. Detail gambar tampilan fitur
KPR di layanan kami dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
I. Fitur Live Chat
Pada fitur live chat di bagian sebelah kanan bawah yang memudahkan user
mencari dan mengakses fitur live chat tersebut. Setelah user menekan icon fitur live
chat di bagian sebelah kanan bawah akan muncul tampilan chatting. Detail gambar
tampilan fitur booking jadwal dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype,
permasalahan yang didapat dari ID 10.1 dimana fitur hubungi kami tidak membantu
calon customer sama sekali dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan
dilakukan perbaikan desain dengan menggantinya menggunakan fitur live chat
untuk mempermudah calon customer bertanya mengenai property yang dinginkan.
Detail gambar tampilan fitur live chat dapat dilihat pada lampiran 4 hasil prototype.
4.4

Deliver
Pada tahapan ini digunakan untuk melakukan pengujian untuk

mengevaluasi konsep berupa prototype dan pembuatan dokumen UI.
4.4.1

Pengujian
Pada tahapan pengujian, hasil dari analisis serta pengembangan desain akan

dilakukan evaluasi kembali menggunakan metode Heuristic Evaluation kepada 30
responden untuk mengevaluasi hasil yang telah dilakukan. Hasil evaluasi yang telah
dilakukan dengan menggunakan kuisioner sebagai media nya, detail tabel tabulasi
hasil kuesioner page dapat dilihat pada lampiran 3 hasil wireframe.
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Tabel 4.5 Analisis Hasil Pengujian
No.

ID

Mean
Sebelum Setelah
Redesign Redesign

Indikator

2,73

Meningkat dan
responden
setuju

3,03

Meningkat dan
responden
setuju

2,47

3,30

Meningkat dan
responden
setuju

Jumlah

6,80

9,06

Meningkat

Rata-rata

2,26

3,02

Meningkat

1.

2.

3.

A4.1

A7.2

A10.1

Tampilan
simulasi
KPR mudah untuk
dipahami.
Tersedia tombol Email
Agent
untuk
membahas mengenai
properti.
Terdapat fitur hubungi
kami yang tersedia
dari website untuk
memudahkan
pengguna yang ingin
bertanya
tentang
properti
yang
diinginkan.

Keterangan

1,90

2,43

Hasil analisis akhir yang dilakukan pada responden dengan metode
Heuristic Evaluation memperoleh nilai rata-rata 3,02 dari skala 4,00. Nilai tersebut
menandakan bahwa terdapat peningkatan pada user experience website INMAX
Property. Dari hasil tersebut mendapatkan hasil perbaikan desain sebagai berikut.
Tabel 4.6 Hasil analisis akhir
No.
1.

ID
A4.1

Permasalahan
Tampilan
simulasi KPR
mudah untuk
dipahami.

Perbaikan

Experience

Berupa perbaikan
ulang desain di
bagian penginputan.
gambar dapat
dilihat pada
lampiran 4 fitur
KPR di layanan
kami.

User cukup
menginputkan harga
property, bunga,
pinjaman dan lama
pinjaman. secara
otomatis hasil uang
muka dan perhitungan
cicilan langsung muncul
tanpa perlu menekan
hitung.
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2.

A7.2

Tersedia
tombol Email
Agent untuk
membahas
mengenai
property.

Berupa perbaikan
ulang desain dengan
menggantikan
tombol Email Agent
dengan fitur indent
dan jadwal.

Dengan menggunakan
jadwal untuk melakukan
pertemuan dengan agen
dan indent yang berguna
jika user sudah yakin
dan ingin melakukan
pembayaran secara
langsung.

3.

A10.1

Terdapat fitur
hubungi kami
yang tersedia
dari website
untuk
memudahkan
pengguna yang
ingin bertanya
tentang properti
yang diinginkan.

Berupa perbaikan
ulang desain
menggantikan fitur
hubungi kami
dengan fitur live
chat.

Membantu user dalam
berinteraksi secara
langsung dengan CS
INMAX mengenai
property secara
langsung.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil perancangan desain antarmuka pada website INMAX Property

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh indikator dengan
nilai mean dibawah 2.51 yang menjadi prioritas redesign. Indikator
tersebut terdapat pada variabel Consistency and Standards, Flexibility
and Efficiency of Use, dan Help and Documentation.
2. Berdasarkan hasil redesain yang telah dievaluasi diperoleh bahwa
indikator tampilan simulasi KPR pada prinsip Consistency and
Standards yang sebelumnya 1,90 (responden tidak setuju) setelah
redesain meningkat menjadi 2,73 (responden setuju). Sedangkan pada
indikator tersedia tombol email agent untuk membahas mengenai
properti pada prinsip Flexibility and Efficiency of Use sebelum redesain
mean 2,43 (responden tidak setuju) setelah redesain meningkat menjadi
mean sebesar 3,03 (responden setuju). Sedangkan pada indikator
terdapat fitur hubungi kami untuk memudahkan pengguna yang ingin
bertanya tentang properti yang diinginkan pada prinsip Help and
Documentation sebelum redesain mean 2,47 (responden tidak setuju)
setelah redesain meningkat menjadi mean 3,30 (responden setuju).
3. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi desain antarmuka
pengguna (user interface) dari website INMAX Property sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
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5.2

Saran
Dari hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan sehingga perlu

untuk disempurnakan kembali. Berikut ini merupakan saran untuk penyempurnaan
penelitian rancangan user interface pada website INMAX Property.
1. Pada tugas akhir ini, desain user interface yang dihasilkan hanya
berfokus pada tampilan website, sehingga dapat dikembangkan lagi
menjadi lebih responsive di segala device.
2. Dari hasil rancangan desain user interface INMAX Property yang sudah
ada dapat dikembangkan lagi dengan membuat rancang bangun website
maupun aplikasi sesuai rekomendasi yang telah diberikan.
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