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ABSTRAK 

 

Puskesmas Sumberjo merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Jalan 

Raya Kunjang-Kertosono KM 3 Desa Klampitan Kecamatan Purwoasri Kabupaten 

Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pelayanan kesahatan adalah upaya yang diberikan 

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. Keterbatasan 

Puskesmas Sumberjo dalam manajemen data dan informasi berakibat pada mutu 

pelayanan petugas kepada pasien atau masyarakat. Menurut Instruksi Presiden 

Nomor 07 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government bahwa setiap lembaga negara wajib membangun website untuk 

meningkatkan pelayanan. Berdasarkan masalah tersebut telah dilakukan 

perancangan user experience dan menghasilkan prototype website layanan 

kesehatan menggunakan metode double diamond yang terdiri dari beberapa tahap 

yaitu discover, define, develop dan deliver. Dalam proses pengujian prototype-nya 

kepada 41 responden menggunakan metode usability testing untuk mengevaluasi 

produk dan sebagai tolak ukur persepsi dan respon dari pengguna. Dari hasil 

pengujian prototype mendapatkan nilai rata-rata pada semua variabel sebesar 

81,4% yang berarti rancangan tersebut dapat diterima oleh pengguna. 

 

Kata Kunci : User Experience, Double Diamond, Usability Testing 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Puskemas Sumberjo merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 

Jalan Raya Kunjang-Kertosono KM 3 Desa Klampitan Kecamatan Purwoasri 

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Data wilayah kerja Puskesmas Sumberjo 

meliputi 11 desa dengan jumlah penduduk ± 28.051. Sumber daya manusia 

puskesmas yang dimiliki sebanyak 39 pegawai dengan rincian dokter sebanyak 4 

orang, bidan dan perawat sebanyak 18 orang, apoteker 1 orang, petugas kesehatan 

lainnya sebanyak 7 orang dan petugas non-kesehatan seperti tenaga administrasi 

dan lain-lain sebanyak 9 orang. Motto dari Puskemas Sumberjo yaitu “Kesehatan 

Anda Kebanggan Kami” dengan maksud layanan tingkat pertama yang diberikan 

untuk menjamin kesehatan pasien. Puskesmas merupakan lembaga negara yang 

dipimpin seorang kepala puskesmas yang bertanggung jawab kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment bahwa setiap 

lembaga negara wajib membangun website untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Pelayanan kesahatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada 

masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, 

dan dituangkan dalam suatu sistem (Menkes RI, 2019). Upaya-upaya kesehatan 

yang diberikan Puskesmas Sumberjo meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) seperti kegiatan posyandu, penyuluhan dan lain-lain yang biasanya disebut 

dengan kegiatan luar gedung dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) atau yang 

biasa disebut kegiatan dalam gedung meliputi unit pelayanan pengobatan umum, 

unit pelayanan gigi dan lain sebagainya. Menurut hasil wawancara dengan pegawai 

di Puskesmas Sumberjo, saat ini dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat masih menggunakan cara tradisional sehingga mengenai profile 

puskesmas, jadwal pelayanan, program penyuluhan dan lain sebagainya hanya 

dapat dilihat dan dihadiri di puskesmas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 07 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
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Pengembangan e-Goverment bahwa setiap lembaga negara wajib membangun 

website untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga hal tersebut merupakan 

salah satu faktor bagi penulis dan pihak puskesmas dalam mengatasi masalah yang 

ada pada Puskemas Sumberjo. Selain itu, proses mendata pasien yang 

menggunakan pencatatan secara manual menggunakan buku yang berakibat mulai 

dari lamanya proses pencarian data pasien, hilangnya rekam medis pasien hingga 

redudansi rekam medis pasien. Redudansi tersebut menyebabkan masalah pada saat 

memperbarui data rekam medis pasien oleh tenaga medis dan menjadi tidak 

konsisten. Selain mengenai administrasi pasien dan rekam medis, seorang apoteker 

memiliki kendala dalam merekap dan pelaporan data obat karena hanya 

menggunakan aplikasi excel sehingga berakibat pada waktu dalam melayani obat 

pasien setelah mendapatkan tindakan dari dokter atau tenaga medis lainnya. Dari 

permasalah-permasalahan tersebut berdampak pada mutu dari pelayanan 

puskesmas sumberjo. Hal tersebut berakibat pada Penilaian Kinerja Puskesmas 

(PKP) yang dilakukan Puskesmas Sumberjo pada tahun 2017 terkait manajemen 

data dan informasi memiliki rata-rata nilai 7,37% yang termasuk dalam kategori 

cukup. 

Dalam membangun website layanan kesehatan salah satu yang menjadi 

perhatian adalah kemudahan pengguna dalam memanfaatkan website. Hal tersebut 

berarti user experience memiliki peran penting karena menjadi faktor keberhasilan 

suatu aplikasi (Aniesiyah, 2018). Aplikasi dengan desain user experience yang baik 

akan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna sehingga 

membuat pengguna setia terhadap aplikasi tersebut (Hanson, 2019). 

Berdasarkan penjelasan di atas untuk meningkatkan layanan kesehatan, data 

dan informasi Puskesmas Sumberjo sebagai layanan publik yaitu merancang desain 

user experience website layanan kesehatan menggunakan metode Double Diamond 

dengan menggunakan usability testing sebagai evaluasi dalam proses mendesain. 

Double Diamond dipilih dalam penelitian ini karena proses desain yang 

menitikberatkan pada analisis masalah sebagai landasan untuk membuat solusi. 

Selain itu dalam metode ini terdapat pengulangan iterasi untuk menghasilkan solusi 

sesuai kebutuhan penggunanya. Pada tahap evaluasi menggunakan alat bantu 

usability testing dikarenakan variabel yang digunakan dalam proses pengujian lebih 
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rinci guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situs web, aplikasi, sistem 

atau produk. Variabel tersebut diantaranya yaitu learnability (mudah dipelajari), 

efficiency (efisiensi), memorability (mudah diingat), errors (kesalahan), dan 

satisfaction (kepuasan). Dari kelima variabel tersebut dapat digunakan sebagai 

tolak ukur suatu aplikasi yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya. Pengguna pada aplikasi ini yaitu pasien yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai puskesmas dan petugas puskesmas untuk 

membantu meningkatkan nilai manajemen data dan informasi serta tenaga medis 

dalam menjalankan tugasnya.  Harapan dari penelitian ini dapat menjadi 

rekomendasi bagi Puskesmas Sumberjo pada saat akan membangun atau 

mengembangkan website. Rekomendasi ini berupa prototype website layanan 

kesehatan yang dapat memudahkan pengguna dan dapat membantu meningkatkan 

pelayanan Puskesmas Sumberjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa masalah 

yang ada yaitu bagaimana menganalisis dan merancang user experience website 

layanan kesehatan pada Puskesmas Sumberjo menggunakan metode double 

diamond. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden dari penelitian ini adalah para pegawai, pasien, dan masyarakat 

umum di wilayah Puskesmas Sumberjo. 

2. Evaluasi menggunakan metode usability testing. 

3. Hasil dari tugas akhir ini adalah rancangan user experience berupa prototype. 
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1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menghasilkan sebuah 

rekomendasi berupa rancangan user experience yang dibuat menggunakan metode 

double diamond yang menghasilkan desain yang mudah dipahami oleh user dalam 

mengakses dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. 

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan analisis dan perancangan user experience website layanan 

kesehatan pada Puskesmas Sumberjo diharapkan dapat memberikan manfaat, 

seperti: dapat menjadi user experience website layanan kesehatan yang dapat 

memudahkan pengguna dan dapat membantu meningkatkan pelayanan Puskesmas 

Sumberjo. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode 

double diamond untuk merancang user experience dan alat bantu pengujian produk 

usability testing: 

a. Penelitian dengan judul “Perancangan User Experience Prototipe Aplikasi 

Mobile Peningkatan Sumber Daya Desa Menggunakan Metode Double 

Diamond” dilakukan oleh Agil Cahyo Priyantono. (2019) memiliki hasil 

sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan pengulangan iterasi sebanyak dua kali yaitu pada 

tahap develop dan deliver. Karena pada tahap discover dan define hanya 

difokuskan pada mengidentifikasi kebutuhan dari masalah yang dialami 

oleh pengguna. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang diujikan diperoleh success rate task 

succes sebesar 96% dan success rate satisfaction sebesar 90%. Dapat 

disimpulkan bahwa pengguna dapat menggunakan prototipe aplikasi 

peningkatan sumber daya desa dengan mudah dan benar. 

b. Penelitian dengan judul “Evaluasi Usability Aplikasi SIAP TARIK Dengan 

Menggunakan Metode Usability Testing dan System Usability Scale (SUS) 

Pada Puskesmas Tarik Sidoarjo” dilakukan oleh Muhammad Ulul A.I, dkk 

(2019) memiliki hasil sebagai berikut (Iryanto, Putra, & Herlambang, 2019): 

1. Peneliti menggunakan 3 aspek dalam usability yang diadaptasi dari 

aplikasi SIAP TARIK yaitu effectiveness, efficiency, satisfaction. 

2. Hasil dari evaluasi menghasilkan 4 rekomendasi yang dapat 

meningkatkan usability. 

Perbedaan penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan tugas akhir ini, 

yaitu: 

1. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agil Cahyo P., melakukan 

pengujian menggunakan kuesioner PSSUQ dengan variabel task success, 
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satisfaction, think-aloud concurrent. Pada tugas akhir ini, penulis melakukan 

evaluasi menggunakan alat bantu usability testing dikarenakan variabel yang 

digunakan dalam proses pengujian lebih rinci guna mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi situs web, sistem atau produk. Variabel tersebut 

diantaranya yaitu learnability (mudah dipelajari), efficiency (efisiensi), 

memorability (mudah diingat), errors (kesalahan), dan satisfaction 

(kepuasan). 

2. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Ulul A.I., dkk 

hanya menggunakan tiga aspek dalam usability testing. Tugas akhir ini, 

penulis menggunakan lima aspek dalam usability testing yaitu learnability, 

efficiency, memorability, errors, dan satisfaction dalam mengevaluasi 

aplikasi yang dirancang.  

 

2.2 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam 

rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara 

optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini terdapat hubungan antara 

pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Hubungan yang timbul antara 

pasien, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah tentang 

kesehatan baik hukum maupun non hukum antara lain moral termasuk etika, 

kesopanan, kesusilaan, ketertiban (Makki, 2017). 

  

2.3 User Interface 

Menurut Satzinger, Burd, & Jackson (2012) user interface atau antar muka 

merupakan bagian visual sistem informasi yang saling berinteraksi secara fisik dan 

berkomunikasi antara mesin dengan manusia untuk menghasilkan input dan output. 

Antar muka yang tidak tepat akan memberikan dampak seperti kesenjangan 

interaksi antara perangkat lunak dengan penggunanya, hilangnya informasi yang 

disajikan, stressing pengguna, bahkan berdampak terhadap penolakan penggunaan 

oleh pengguna (Mauladi & Suratno, 2016). Pada saat membangun user interface 

terdapat beberapa konsep atau panduan yang dapat digunakan antara lain yaitu 
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Affordance & Visibility, Consistency, Feedback, Efficiency, dan Attractive 

(Satzinger, Burd, & Jackson, 2012). 

 

2.4 User Experience 

Menurut ISO 9241-210 (2009), User Experience (UX) atau pengalaman 

pengguna adalah persepsi dan respon pengguna pada sebuah produk, sistem atau 

service sehingga memiliki sifat subyektif dan berfokus pada penggunannya. 

Pengalaman pengguna meliputi emosi, pilihan, respon, perilaku, keyakinan, dan 

keberhasilan pengguna setelah, selama dan sebelum penggunaan. Faktor yang 

mempengaruhi pengalaman pengguna ada tiga yaitu sistem, pengguna, dan konteks 

penggunaan (ISO FDIS 9241-210, 2009). 

User Experience merupakan suatu cara kerja pengguna dalam berinteraksi 

dengan sistem atau produk yang didalamnya terdapat beberapa elemen user 

experience (Garrett, 2010). Elemen-elemen tersebut meliputi: 

1. The Strategy Plane 

Penentuan strategi dibagi menjadi dua bagian antara lain yaitu user needs dan 

product objectives. Suatu produk atau sistem harus memperhatikan mengenai 

cara pengguna menggunakan produk serta sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

2. The Scope Plane 

Elemen ini untuk menentukan ruang lingkup suatu produk yang akan dibuat. 

Suatu produk memiliki dua jenis sifat yaitu produk sebagai fungsionalitas 

yang berfokus pada fitur yang dibuat dan produk sebagai informasi yang 

berfokus pada isi yang akan dimuat. 

3. The Structur Plane 

Elemen ini mempelajari mengenai perilaku dan pemikiran pengguna. Tujuan 

pada elemen ini yaitu memahami dalam menentukan struktur produk untuk 

pengalaman pengguna sesuai dengan produk yang dibuat. 

4. The Skeleton Plane 

Pada bagian ini membahas mengenai interface design (button, list, dll), 

navigation design, dan information design. 
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5. The Surface Plane 

Pada bagian ini biasa disebut dengan perancangan sensory design yang 

meliputi panca indra manusia untuk menhasilkan visualisasi desain yang 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2.5 Double Diamond 

Dalam tugas akhir ini menggunakan metode Double Diamond sebagai alur 

kerja dalam merancang user experience. The British Design Council 

mempopulerkan alur kerja ini pada tahun 2005 untuk membantu tim, produk, 

startup atau perusahaan dalam membuat proses yang kokoh dan mengembangkan 

pengalaman pengguna yang lebih baik (Kurtuldu, 2018). Metode ini telah dibagi 

menjadi empat tahap, yaitu discover dan define untuk menemukan masalah yang 

terjadi, lalu develop dan deliver untuk menemukan solusi yang tepat. Keempat 

tahapan tersebut akan membentuk pola divergen dan konvergen berganda (Norman, 

2013). Tahapan dalam double diamond dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini. 

 
Gambar 2.1 Tahapan Double Diamond  

(Sumber: Designcouncil, 2019) 

a. Discover 

Pada tahap ini merupakan proses penemuan. Proses penemuan dilakukan dengan 

cara observasi dan riset. Riset tersebut dapat berupa riset pasar, riset pengguna 

(user research) atau FGD (Forum Group Disscussion). Target di sini adalah 
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mendapatkan insight. Stanford D.School mengistilahkan proses ini dengan 

Emphatize – kita masuk ke dunia calon pengguna produk kita sehingga kita bisa 

melihat, mendengar dan merasa dari sudut pandang mereka.  

b. Define 

Tahap penetapan masalah yang akan diselesaikan. Tujuannya adalah 

menemukan masalah yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Proses ini 

dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil riset di tahap sebelumnya, 

mengolah, mengelompokkan dan menganalisisnya. Hasil akhir dari tahap ini 

adalah final brief terkait masalah yang akan dipecahkan. 

c. Develop 

Tahap pengembangan solusi dari masalah yang telah ditemukan. Proses ini 

dimulai dengan ideation – pengumpulan ide-ide secara kreatif. Prosesnya dapat 

dilakukan melalui sesi brainstorming. Tahap ini dilanjutkan dengan tahap 

evaluasi. 

d. Deliver 

Tahap akhir dalam merancang. Di tahap ini prototipe produk (mockup, 

storyboard) dibuat, diuji dan proses iterasi dilakukan. Target dari tahap ini 

bukanlah menghasilkan produk yang ideal dalam memecahkan masalah. Namun 

produk yang memenuhi kriteria MVP (Minimum Viable Product) – produk 

dengan fungsi minimal yang dapat memecahkan masalah awal. 

 

2.6 User Persona 

Persona adalah representasi pengguna produk kita dalam bentuk individu 

imajiner yang berisi rangkuman singkat tentang karakteristik, pengalaman, tujuan, 

tasks, pain points, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya. Membuat 

persona akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Hal ini dapat 

membantu kita mengenali bahwa setiap pengguna memiliki kebutuhan dan 

ekspektasi yang berbeda-beda dalam menggunakan sebuah aplikasi. Oleh karena 

itu, persona dapat membantu tercapainya tujuan untuk menciptakan user experience 

yang baik bagi target pengguna suatu aplikasi. Dalam pembuatan persona, tentunya 

diperlukan penelitian terhadap pengguna. Penelitian tersebut digunakan untuk 
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mendapatkan informasi lebih detail tentang individu yang menjadi target pengguna 

suatu aplikasi (Kalyani, 2019). 

 

2.7 Usability Testing 

Usability testing merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi sistem atau 

produk yang melibatkan pengguna dari sistem dalam proses pengujiannya (Jeff & 

Chisnell, 2008). Menurut Jacab Nielson (2003, dalam (Aries, Ranius, & Saputri, 

2017), terdapat lima aspek usability. Berikut kelima aspek dalam usability testing 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Variabel Penilaian Usability Testing 

No Komponen 

Usability Testing 

Deskripsi 

1. Learnability 

(mudah dipelajari) 

Kualitas  sistem  yang  menunjukkan  apakah  sistem 

mudah  untuk  dipelajari  dan  digunakan  dalam 

menyelesaikan tugas tertentu. 

2. Efficiency 

(efisiensi) 

Cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung 

pengguna dalam melakukan pekerjaannya, memiliki 

langka-langka  yang  sederhana  untuk  mendapatkan 

hasil yang sama. 

3. Memorability 

(mudah diingat) 

Kemampuan sistem untuk mudah diingat, baik dari 

sisi  fitur  atau  menu-menu  yang  ada  maupun  cara 

pengoperasiannya. 

4. Errors (kesalahan) Perlindungan  dan  pertolongan  kepada  pengguna 

terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan 

dan   berbahaya   ketika   mengoperikan   sistem, 

misalnya:  menu  help  untuk  memberi  solusi,  dan 

konfirmasi penghapusan berkas. 

5. Satisfaction 

(kepuasan) 

Menunjuk kepada suatu keadaan dimana pengguna 

merasa  puas  setelah  menggunakan  sistem  tersebut 

karena  kemudahan  yang  dimiliki  oleh  sistem. 

Semangkin pengguna menyukai suatu sistem, secara 

implisit  mereka  merasa  puas  dengan  sistem  yang 

dimaksud. 
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2.8 Sampel dan Populasi 

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Populasi 

sendiri merupakan keseluruhan dari bagian data yang diteliti dalam satu ruang 

lingkup. Probability sampling merupakan teknik sampling yang memberi peluang 

yang sama untuk setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berikut rumus 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Rumus Slovin 

(Sumber : Ayu, 2018) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang akan digunakan pada tugas akhir ini yaitu dengan 

metode Double Diamond (DD). Pada gambar 3.1 merupakan tahapan dalam 

menyelesaikan penelitian berdasarkan metode DD. 

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

 

3.1 Discover 

Pada tahap ini bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah. Langkah-

langkah dalam mengidentifikasi masalah dan pengumpulan informasi yaitu dengan 

melakukan studi literatur, wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan 
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informasi tersebut yaitu berupa empathy map. Langkah-langkah tersebut untuk 

menunjang kebutuhan pada tahapan selanjutnya.  

3.1.1 Studi Literatur 

Studi litelatur pada penelitian ini merupakan tahapan dalam mencari 

informasi yang diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, 

dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Studi litelatur yang 

dilakukan peneliti yaitu untuk memahami metode perancangan desain yaitu Double 

Diamond (DD) sebagai acuan peneliti dalam membuat desain serta usability testing 

sebagai acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi desain. 

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan data jumlah 

pasien, kendala saat melayani pasien dan harapan pasien serta petugas puskesmas 

terhadap adanya penelitian ini. Wawancara ini sebagai acuan dalam perancangan 

desain. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Puskesmas Sumberjo drg. Petrip 

Budi S yang hasil kesimpulannya dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kesimpulan Hasil Wawancara 

Pertanyaan Kondisi Saat Ini   Harapan 

Berapa rata-rata 

jumlah pasien 

Puskesmas 

Sumberjo? 

Sehari rata-rata jumlah pasien 

Puskesmas Sumberjo sekitar 

60-70 pasien sebelum masa 

pandemi. 

Pasien dapat meningkatkan 

kepercayaannya kepada 

puskesmas 

Bagaimana proses 

pelayanan 

puskesmas kepada 

pasien? 

Pasien datang ke puskesmas 

terlebih dahulu untuk 

melakukan pendaftaran. 

Kemudian, pasien menunggu 

hingga gilirannya. Pasien 

diperiksa. Lalu mengambil 

obat di loket obat. Pasien bisa 

pulang. 

Pasien tidak perlu 

menunggu terlalu lama 

pada saat menunggu giliran 

periksa dan pengambilan 

obat. Kualitas layanan 

meningkat dan 

menguntungkan para 

pasien di Puskesmas 

Sumberjo. 

Bagaimana cara 

pihak puskesmas 

dalam 

menyampaikan 

informasi 

mengenai 

program kerja 

atau mengedukasi 

masyarakat? 

Puskesmas Sumberjo 

menggunakan cara dengan 

mengumpulkan masyarakat di 

balai desa (sosialisasi) serta 

menyebarkan semacam brosur 

ke setiap wilayah yang berada 

pada jangkauan Puskesmas 

Sumberjo. 

Dapat meningkatkan 

wawasan masyarakat dan 

membutuhkan media yang 

dapat dengan mudah 

diakses masyarakat 

kapanpun dan dimanapun 

sehingga tidak hanya 

melalui sosialisasi di balai 

desa. 



14 

 

 

 

3.1.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui proses bisnis 

pada puskesmas Sumberjo. Proses bisnis inti dari puskesmas yaitu meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yaitu melalui UKP (Upaya Kesehatan 

Perseorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) yang menghasilkan 

output berupa meningkatnya angka harapan hidup dan meningkatkan kepuasaan 

masyarakat. Proses observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke 

puskesmas Sumberjo. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi pada website 

puskesmas yang serupa. 

 

3.2 Define 

Pada tahap define ini bertujuan untuk memperjelas kebutuhan sistem dengan 

menganalisis informasi dari tahap sebelumnya serta menganalisis kebutuhan 

penggunanya. Hasil pada tahap define ini berupa user goal, business goal dan user 

persona. Pada gambar 3.2 berikut merupakan sitemap website layanan puskesmas 

Sumberjo yang memiliki kelompok pengguna yaitu pasien dan petugas atau 

pegawai puskesmas. 
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Gambar 3.2 Sitemap Website Layanan Puskesmas Sumberjo  
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3.3 Develop 

Pada tahap develop berfokus pada perancangan desain aplikasi sebagai solusi 

permasalahan yang menyesuaikan kebutuhan penggunanya Pada tahap ini terdapat 

empat langkah yaitu pembuatan sketsa sederhana, membuat konteks skenario, 

penyusunan elemen visual dan membuat rancangan desain. Tahap pembuatan 

sketsa sederhana menggunakan metode crazy 8  design. 

Tahap yang kedua adalah membuat alur sketsa didasarkan pada tujuan dan 

kebutuhan spesifik pengguna yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar pengguna 

dapat menggunakan website dengan baik tanpa harus memahami seluk beluk sistem 

operasi. Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah storyboard. Tahap berikutnya 

yaitu menyusun elemen visual. Output pada tahap ini berupa design guideline yang 

meliputi icon, color palette, text style, dll. 

Tahap yang terakhir pada metode ini yaitu merancang desain atau prototyping 

menggunakan aplikasi Figma. Keunggulan alat desain Figma ini yaitu 

multiplatform yang berbasis cloud sehingga proses penyimpanan desain sudah tidak 

secara manual, dan multiuser sehingga efektif dalam mengerjakan projek dengan 

developer secara langsung dalam waktu yang sama. Hasil dari tahapan sebelumnya 

digunakan untuk menyusun sebuah kerangka interaktif. Dalam kerangka tersebut 

bertujuan untuk penataan item-item pada halaman website. Pada tahap ini juga 

dapat menjalan beberapa fungsi yang ada. Prototype ini akan menyerupai produk 

jadi dari website tersebut. 

 

3.4 Deliver 

Pada tahap deliver berfokus pada responden karena pada tahap ini akan 

dilakukan pengujian prototype. Pengujian dilakukan menggunakan usability testing 

dengan memberikan kuesioner/angket kepada pengguna aplikasi ini. Angket 

tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesesuaian rancangan user 

experience dengan kebutuhan responden dan sebagai bahan evaluasi. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Discover 

Pada tahap ini berisi hasil studi literatur, wawancara dan observasi. 

Wawancara dan observasi dilakukan kepada 6 responden yang terpilih, terdiri dari 

dua kelompok pengguna yaitu petugas puskesmas dan pasien atau masyarakat di 

wilayah Puskesmas Sumberjo yang masing-masing 3 responden pada setiap 

kelompok penggunanya. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengidentifikasi 

masalah yang ada dan dapat menunjang kebutuhan pada tahapan selanjutnya. 

4.1.1 Hasil Studi Literatur 

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna, maka 

peneliti dalam menyelesaikan masalah melakukan pendekatan menggunakan 

double diamond dan analisis user experience dengan teknik pengujian usability 

testing. Pada sub bab berikutnya akan menjelaskan hasil dari pendekatan yang telah 

dilakukan peneliti. Selain itu, untuk memperkuat kerangka berpikir peneliti maka 

studi literatur ini juga menghasilkan landasan teori yang terdapat pada bab II.  

4.1.2 Empahty Map 

Empahty map merupakan alat bantu yang digunakan untuk menganalisis dan 

mengetahui yang dirasakan, dipikirkan, dilihat dan yang dilakukan oleh calon 

pengguna produk. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara, survey maupun 

observasi. Langkah-langkah dalam menggunakan empathy map ada tiga proses 

yaitu menentukan calon pengguna, mengisi empahty map dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pengguna, dan menyimpulkan kebutuhan pengguna. Hasil dari 

empathy map dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Emphaty Map Pasien 

 

Pada gambar 4.1 merupakan hasil dari emphaty map untuk kelompok 

pengguna pasien. Dalam proses menentukan calon pengguna kelompok ini yaitu 

dengan cara memilih pengguna yang memiliki kriteria-kriteria antara lain 

memperoleh pelayanan di Puskesmas Sumberjo, membutuhkan informasi 

kesehatan dan informasi layanan kesehatan dari Puskesmas Sumberjo. Calon 

pengguna tersebut yaitu masyarakat luas atau pasien dari wilayah kerja Puskesmas 

Sumberjo. 

 
Gambar 4.2 Emphaty Map Petugas 
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Pada gambar 4.2 merupakan hasil dari emphaty map untuk kelompok 

pengguna petugas. Dalam proses menentukan calon pengguna kelompok ini yaitu 

dengan cara memilih pengguna yang memiliki kriteria-kriteria yang berperan dalam 

proses pelayanan kesehatan dalam puskesmas. Calon pengguna yang berperan 

dalam puskesmas tersebut antara lain seperti dokter, bidan, perawat, bagian farmasi 

dan administrasi pasien.  

 

4.2 Define 

Setelah melakukan tahap discover, maka langkah berikutnya yaitu 

mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kebutuhan pengguna 

tersebut. Analisis dilakukan dengan cara memahami dan mengelola persepsi 

responden. Hasil pengumpulan dan analisis tersebut dirangkum dalam user goal, 

business goal, dan user persona. 

4.2.1 User Goal 

User goal merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh pengguna. Dalam 

mengembangkan produk sangat penting untuk memahami dari pengguna itu 

sendiri. Menurut identifikasi yang dilakukan Alan Cooper dan Robert Reimann 

(2003) terdapat tiga jenis user goals yaitu life goal (tujuan pengguna dalam 

kehidupan), experience goals (bagaimana pengalaman pengguna yang diinginkan 

dalam menggunakan produk) dan end goals (tujuan yang ingin dicapai pengguna 

dengan menggunakan produk). Tujuan dari calon pengguna website ini dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 User Goal  

Type of goal Goals Use in persona 

Life goal • Memiliki tubuh yang sehat 

• Memiliki rasa ingin belajar 

• Memiliki wawasan yang luas 

• Memiliki hubungan yang baik 

• Tidak ingin ketinggalan jaman 

Cukup Penting 

Experience 

goals 
• Tidak merasa bodoh 

• Tidak membuat kesalahan 

• Dapat menikmati dalam menggunakan 

produk/website 

• Dapat memahami setiap halaman dalam 

website  

Sangat Penting 
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End goals • Untuk dapat berhubungan dengan 

puskesmas  

• Untuk mengetahui jadwal pelayanan dan 

dokter 

• Untuk mengetahui pelayanan yang ada 

• Untuk mengetahui persyaratan 

pendaftaran 

• Untuk tetap up to date  

Sangat penting 

 

4.2.2 Business Goal 

Business goal atau tujuan bisnis ini lebih berfokus pada kinerja perusahaan 

atau lembaga secara keseluruhan. Sasarannya sendiri dapat befokus pada misi 

sosial, keuntungan, hasil kerja karyawan, retensi pelanggan dan lain-lain. Tujuan 

dari Puskesmas Sumberjo sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Sumberjo. Upaya dalam mencapai tujuan 

tersebut terdapat dalam visi dan misi. Visi dari Puskesmas Sumberjo yaitu 

mewujudkan masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Sumberjo yang sehat secara 

mandiri dan peduli kesehatan, sedangkan misinya ada tiga, yang pertama yaitu 

menjalankan promosi kesehatan yang bertumpu pada tindakan promotif dan 

preventif secara luas dan berkesinambungan. Kedua, menggerakkan masyarakat 

untuk meningkatkan kepedulian dan kemandirian dalam bidang kesehatan baik 

secara individu, keluarga, masyarkat, maupun lingkungannya. Ketiga, memberikan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. 

4.2.3 User Persona 

User persona merupakan dasar dalam merancang desain aplikasi karena 

desain akan dirancang sesuai dengan kebutuhan  penggunanya. User persona ini 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa responden untuk 

dijadikan dasar dalam menentukan jenis persona yang akan digunakan. 

Berdasarkan hasil analisis pada tahap discover, user persona pada penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua persona yang merepresentasikan jenis pengguna dari 

website ini yaitu pasien atau masyarakat di wilayah Puskesmas Sumberjo dan 

petugas/tenaga medis dari puskesmas. Hasil dari data user persona ini dapat dilihat 

pada gambar 4.3 dan gambar 4.4. 
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Gambar 4.3 User Persona Pasien 

 

User persona pada gambar 4.3 tersebut merepresentasikan dari kelompok 

pengguna pasien atau masyarakat. User persona pada gambar tersebut lebih 

berfokus pada data demografi, kepribadian, kebutuhan, tujuan, motivasi dan 

kendala dari kelompok pengguna pasien. Karakter atau penggambaran pada gambar 

dibuat untuk mewakili tipe atau jenis pengguna yang menggunakan situs website 

ini. 

 
Gambar 4.4 User Persona Petugas 
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User persona pada gambar 4.4 tersebut merepresentasikan dari kelompok 

pengguna petugas. User persona pada gambar tersebut lebih berfokus pada data 

demografi, kepribadian, kebutuhan, tujuan, motivasi dan kendala dari kelompok 

pengguna petugas. Karakter atau penggambaran pada gambar dibuat untuk 

mewakili tipe atau jenis pengguna yang menggunakan situs website ini. 

 

4.3 Develop 

4.3.1 Sketsa 

Sketsa merupakan gambaran tentang layout atau tata letak halaman website. 

Proses sketsa pada penelitian ini menggunakan metode crazy 8. Crazy 8 adalah salah 

satu metode dalam brainstorming dengan membuat 8 ide desain. Tujuan menggunakan 

metode ini untuk menghasilkan berbagai solusi dari masalah dengan kertas dan pena dalam 

waktu singkat. Sketsa yang dibuat pada penelitian ini antara lain yaitu halaman 

beranda, profil, layanan, kegiatan, hubungi kami, login simpus, dashboard, modul 

master data, modul pelayanan, dan modul laporan.  

Voting sketsa dari 8 ide desain pada setiap halaman yang telah dibuat 

menggunakan teknik supervote. Teknik supervote yaitu memberikan hak suara 

dalam memilih ide desain. Pemilihan orang yang diberi hak suara ini yaitu orang 

yang memiliki peran atau stakeholder dalam proses penelitian ini yang berjumlah 

empat orang antara lain dosen pembimbing, kepala puskesmas, masyarakat umum 

dan peneliti. Setiap orang memiliki tiga hak suara dalam memilih dan lima hak 

suara untuk decision maker yaitu peneliti dan setiap orang dapat memberikan kritik 

dan saran. Sketsa yang banyak dipilih, kritik dan saran yang diberikan akan 

digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut hasil voting sketsa tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Voting Sketsa 

No Desain Halaman Solusi Ide Ke- Nomor Ide 

Sketsa yang 

Terpilih 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Beranda 0 0 7 0 0 1 0 6 3 

2. Profil 5 0 0 3 0 4 0 2 1 

3. Layanan 0 4 0 1 8 0 0 1 5 

4. Kegiatan 1 1 0 3 4 0 0 5 8 

5. Hubungi Kami 0 3 3 1 2 5 0 0 6 

6. Login simpus 1 3 0 5 0 3 2 0 4 
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7. Dashboard 2 0 2 4 6 0 0 0 5 

8. Master Data 9 0 0 3 0 0 2 0 1 

9. Pelayanan 7 0 0 0 4 0 0 3 1 

10. Laporan 2 0 0 0 5 6 0 1 6 

 

Ide sketsa yang banyak terpilih tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Hasil dari sketsa yang terpilih ini dapat dilihat pada gambar 4.5 sampai 4.11 untuk 

hasil sketsa yang terpilih dari desain halaman yang lainnya terdapat pada lampiran 

2 dan untuk sketching dengan metode crazy 8 dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
Gambar 4.5 Sketsa Beranda 

 

Pada gambar 4.5 merupakan tampilan sketsa halaman beranda. Pada 

tampilan ini dibagi menjadi empat area. Area pertama yaitu header yang terdiri dari 

logo dan menu. Area kedua yaitu body yang terdiri dari headline, foto, intro dan  

content. Area ketiga yaitu footer. Header dan footer akan ada pada setiap halaman 

antara lain yaitu halaman beranda, profil, layanan, kegiatan, hubungi kami dan pada 

halaman simpus. 
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Gambar 4.6 Sketsa Profil 

 

Pada gambar 4.6 merupakan tampilan sketsa halaman profil. Pada tampilan 

ini dibagi menjadi empat area. Area pertama yaitu header yang terdiri dari logo dan 

menu. Area kedua yaitu navigasi yang bertujuan sebagai petunjuk mengenai posisi 

pengguna saat ini dalam mengakses suatu halaman. Area ketiga yaitu content yang 

terdapat menu untuk membantu pengunjung website dalam mencari informasi 

dengan mudah dan cepat. Menu tersebut antara lain sambutan, visi & misi, 

akreditasi dan struktur. Pada menu sambutan tersebut terdapat foto dari kepala 

puskesmas dan kata-kata sambutan, tujuannya yaitu untuk memberikan pengaruh 

positif terhadap pengunjung mengenai website tersebut. Area keempat yaitu footer. 

 
Gambar 4.7 Sketsa Layanan 
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Pada gambar 4.7 merupakan tampilan sketsa halaman layanan. Pada tampilan 

ini dibagi menjadi lima area. Area pertama yaitu header yang terdiri dari logo dan 

menu. Area kedua yaitu navigasi yang bertujuan sebagai petunjuk mengenai posisi 

pengguna saat ini dalam mengakses suatu halaman. Area ketiga yaitu content yang 

terdiri dari foto dan penjelasan mengenai layanan tersebut. Area keempat yaitu 

sidebar yang berada di sebelah kiri berguna dalam memilih layanan lainnya. Area 

kelima yaitu footer. 

 
Gambar 4.8 Sketsa Kegiatan 

 

Pada gambar 4.8 merupakan tampilan sketsa halaman kegiatan. Pada 

tampilan ini dibagi menjadi empat area. Area pertama yaitu header yang terdiri dari 

logo dan menu. Area kedua yaitu navigasi yang bertujuan sebagai petunjuk 

mengenai posisi pengguna saat ini dalam mengakses suatu halaman. Area ketiga 

yaitu content yang terdiri dari foto dan deskripsi singkat apabila pengguna ingin 

melihat lebih lengkap mengenai kegiatan tersebut dapat menekan gambar atau judul 

dari judul gambar tersebut. Area keempat yaitu footer. 



26 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Sketsa Login 

  

Pada gambar 4.9 merupakan sketsa untuk tampilan login. Pada tampilan ini 

sengaja masih terdapat header dan footer karena masih saling berhubungan dengan 

company profile. Pada halaman login ini terdapat textbox dan button. Textbox 

tersebut digunakan untuk mengisi nama pengguna dan kata sandi karena login 

tersebut hanya digunakan oleh petugas puskesmas untuk mengakses website 

simpus. Fungsi login ini sendiri sebagai keamanan agar tidak sembarangan orang 

dapat mengakses website simpus tersebut.  

 
Gambar 4.10 Sketsa Master Data 
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Pada gambar 4.10 merupakan sketsa untuk tampilan master data. Master data 

ini dapat diakses apabila pengguna telah memasukkan nama dan kata sandi yang 

telah terdaftra. Pada tampilan ini terdapat menu navigasi di sebalah kiri halaman. 

Menu navigasi ini terdapat pada tampilan dashboard, master data, modul pelayanan 

dan laporan. Fungsi master data ini digunakan untuk menyimpan data petugas dan 

pasien. Data petugas dan pasien yang belum tersimpan dapat ditambahkan dengan 

menekan button tambah. Selain button tambah terdapat button ubah dan button 

hapus. Fungsinya yaitu untuk mengubah maupun menghapus data dari pasien dan 

petugas itu sendiri. Data pasien ini didalamnya terdapat rekam medis pasien (rekam 

jejak pasien selama berobat) apabila pasien tersebut telah melakukan pemeriksaan 

maupun konsultasi di Puskesmas. Data pasien ini saling berhubungan satu sama 

lain dengan tampilan yang ada pada modul pelayanan. 

 
  Gambar 4.11 Sketsa Laporan 

 

Pada gambar 4.11 merupakan sketsa untuk tampilan laporan. Tampilan ini 

merupakan tampilan untuk para petugas puskesmas. Fungsi laporan ini sebagai 

rekap dan monitoring puskesmas yang disampaikan ke dinas kesehatan maupun 

untuk data pribadi dari puskesmas. Pada tampilan tersebut terdapat filter bulan 

dikarenakan laporan yang dibutuhkan adalah data setiap bulannya sehingga hanya 

perlu menggunakan filter bulan. Kemudian, terdapat tabel untuk menanmpilkan 

data yang telah difilter.  
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Menu yang digunakan di atas tepat di bawah header tersebut merupakan 

kategori laporan untuk laporan kunjungan hari ini dan laporan untuk bagian 

farmasi. Pada tabel untuk laporan bagian farmasi tersebut akan terdapat button 

download file dengan format excel yang setiap bulannya disampaikan ke dinas 

sebagai pertanggung jawaban keluar masuknya obat. 

4.3.2 Storyboard 

Storyboard merupakan penjelasan mengenai alur dari ide-ide sketsa 

sebelumnya yang kemudian dibuat prototype. Tujuan dari storyboard ini adalah 

sebagai gambaran umum dari prototype yang akan diimplementasikan. Pada 

storyboard penelitian ini yaitu menggambarkan proses utama yang terdapat pada 

puskesmas. Hasil storyboard tersebut dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut. 

 
Gambar 4.12 Storyboard Simpus 

 

Proses yang pertama yaitu mengakses website Puskesmas Sumberjo. 

Selanjutnya melakukan login simpus untuk petugas dan tenaga medis setelah itu 

apakah petugas mengecek apakah pasien tersebut sudah terdaftar sebelumnya jika 

iya maka akan melanjutkan mengisi form pada tampilan loket dan jika tidak maka 

petugas harus mengisi form pada tampilan master pasien. Proses berikutnya yaitu 

pasien yang sudah terdaftar akan mendapatkan pelayanan sesuai antrian pada ruang 

pemeriksaan. Selanjutnya melakukan pembayaran atas pelayanan yang diterima di 
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kasir. Setelah dari kasir, pasien dapat mengambil obat dengan menunjukkan bukti 

pembayaran dari kasir. 

4.3.3 Design Guideline 

Design guideline merupakan panduan dalam merancang website pada 

Puskesmas Sumberjo yang berisi ketentuan-ketentuan seperti warna, tipografi, 

assets, icon, dan button. Penyusunan panduan ini berdasarkan hasil pengujian pada 

user yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami. Design guideline pada 

website Puskesmas Sumberjo ini dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 
Gambar 4.13 Design Guideline 

4.3.4 Prototype 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, analisis user goal, dan business goal 

yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan salah satunya yaitu pasien atau 

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai puskesmas dan 

puskesmas dapat menjalankan promosi kesehatan yang promotif dan preventif. Hal 

tersebut dapat dilihat pada sub bagian user goal dan business goal pada tahap 

define. Pada gambar 4.14 berikut merupakan solusi atas permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Tampilan beranda website Puskesmas Sumberjo tersebut 

merupakan salah satu upaya puskesmas dalam membagikan informasi dan sebagai 
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sarana promosi mengenai kesehatan. Hasil prototype yang lainnya dapat dilihat 

pada lampiran 4.  

 
Gambar 4.14 Prototype Beranda 

 

Pada tampilan beranda tersebut yang dapat dilihat pada gambar 4.15 terdapat 

menu utama yang berada pada navigation bar atau header yang berjajar horizontal 

di bagian atas pada halaman website. Hal tersebut bertujuan saat pengguna 

mengakses website dapat langsung melihat menu tersebut dan saat di scroll menu 

tersebut tidak hilang (fix position). Menu-menu tersebut disesuaikan dengan 

informasi apa saja yang pasien atau masyarakat butuhkan dan informasi yang dapat 

diberikan puskesmas sebagai upaya mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dapat 
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dilihat pada lampiran hasil wawancara dengan responden dan juga menjawab 

permasalahan mengenai profil puskesmas yang dapat diakses secara daring. 

 
Gambar 4.15 Prototype Header 

  

Penggunaan header dan footer pada setiap halaman yaitu pada halaman 

beranda, profil, layanan, kegiatan, hubungi kami, dan simpus bertujuan agar 

pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi, merasa selalu terhubung 

dan dapat diakses dengan cepat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari calon 

pengguna website ini yang dapat dilihat pada user goal. Selain itu, pada business 

goal ingin memberikan keadilan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan 

sehingga dari kedua belah pihak dapat saling terhubung satu sama lain dan 

menguntungkan untuk kedua belah pihak.  

 
Gambar 4.16 Prototype Footer 

 

Selain tampilan beranda ini yaitu yang dapat dilihat pada gambar 4.17 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan puskesmas dalam menggerakkan 

masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kemandirian dalam bidang 

kesehatan baik secara individu, keluarga, masyarkat, maupun lingkungannya 

melalui kegiatan dan artikel kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan misi puskesmas 

yang dapat dilihat pada business goal dan tujuan pengguna untuk mendapatkan 

informasi yang up to date dapat dibuktikan pada lampiran 1 hasil wawancara. Selain 

itu juga menjawab permasalahan mengenai kegiatan atau program penyuluhan yang 

hanya dapat dihadiri atau diketahui apabila berkunjung ke puskesmas. 
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Gambar 4.17 Prototype Kegiatan 

 

Pada tampilan 4.18 berikut merupakan prototype layanan. Halaman ini 

merupakan solusi dari tujuan yang ingin dicapai pasien untuk mengetahui jadwal 

pelayanan dan jadwal dokter serta tenaga medis lainnya yang menangani pada poli 

atau layanan tersebut. Tujuan pengguna tersebut dapat dilihat pada sub-bagian user 

goal. Pada halaman ini juga terdapat informasi mengenai layanan-layanan yang 

terdapat pada puskesmas. Selain itu halaman ini dapat menjadi sarana pihak 
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puskesmas dalam mengedukasi masyarakat mengenai jenis layanan yang ada di 

puskesmas. Hal tersebut juga sesuai dengan yang terdapat pada business goal. 

 
Gambar 4.18 Prototype Layanan 

  

Pada tampilan 4.19 berikut merupakan prototype hubungi kami. Halaman 

ini bertujuan sebagai media komunikasi dan wadah dalam kebebasan berpendapat 

bagi pasien maupun masyarakat luas. Selain itu halaman ini dapat digunakan 

sebagai alat ukur dari kepuasaan pelanggan dalam menerima pelayanan, baik di luar 

maupun di dalam gedung. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengguna untuk selalu 

dapat berhubungan dengan puskesmas. 
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Gambar 4.19 Prototype Hubungi Kami 

 

Prototype login yang ditunjukkan pada gambar 4.20 digunakan untuk 

mengakses simpus (sistem informasi manajemen puskesmas) oleh petugas yang 

sudah memiliki akun. Simpus tersebut fitur untuk untuk membantu mempercepat 

proses pelayanan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Halaman login ini 

akan ditampilkan apabila pengguna menekan menu simpus pada header. Jika 

pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar dan 

berhasil masuk, maka pengguna akan disambut dengan tampilan dashboard yang 

dapat dilihat pada gambar 4.21.  
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Gambar 4.20 Prototype Login Simpus 

 

Pada halaman login simpus tersebut apabila pengguna tidak memasukkan 

nama pengguna atau kata sandi maka akan muncul pemberitahuan atau error 

notification bahwa harus mengisinya dengan lengkap. Selain itu, terdapat check box 

ingat saya yang berfungsi untuk menyimpan nama pengguna dan kata sandi dari 

pengguna tersebut. 

Berkaitan dengan halaman login, pengguna akan ditampilkan halaman 

dashboard. Halaman dashboard ini berisi mengenai rekap data pasien yang 

berkunjung dalam bentuk diagram batang pada hari itu, rata-rata per minggu, rata-

rata per bulan, dan rata-rata per tahun. Filter yang ada disesuaikan dengan 

kebutuhan petugas dalam mendapatkan informasi mengenai rekap data pasien 

tersebut. Pada gambar 4.21 berikut ini merupakan tampilan prototype dari halaman 

dashboard. 
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Gambar 4.21 Prototype Dashboard Simpus 

 

Peningkatan mutu pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya simpus. Hal 

tersebut dikarenakan dalam proses pencatatanya tidak dilakukan secara manual lagi 

sehingga tidak akan berakibat seperti lamanya proses pencarian data pasien. Pada 

tampilan master data berikut petugas dapat mencari data pasien yang sudah di-

input-kan sebelumnya jika terdapat pasien yang belum terdaftar maka petugas harus 

menambahkan data pasien yang baru dan apabila ada yang perlu diganti maka 

pengguna menekan button ubah dan bila ingin menghapus data tersebut maka hanya 

perlu menekan button hapus. 
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Gambar 4.22 Prototype Master Data Pasien 

 

Berdasarkan masalah yang ditemukan terkait hilangnya data pasien, rekam 

medis dan redudansi data yang menyebabkan tidak konsisten. Pada tampilan 4.22 

dan tampilan 4.23 berikut saling berkaitan dengan tampilan pada gambar 4.21. 

Pasien yang sudah melakukan pendaftaran kemudian mendapatkan pelayanan dari 

tenaga medis. Tenaga medis tersebut memasukkan data pemeriksaan yang nantinya 

dapat tersimpan ke dalam master data pasien sehingga rekam jejak pasien mudah 

untuk ditelusuri. 
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Gambar 4.23 Prototype Modul Pelayanan 

 

Tampilan pada gambar 4.24 ini berguna untuk bagian apotek atau farmasi 

dalam mengecek jenis obat yang telah dokter atau tenaga medis lainnya input-kan. 

Petugas farmasi hanya perlu menekan button cek. Adanya button cek ini dapat 

mempercepat proses pelayanan obat. Petugas farmasi dapat langsung mengetahui 

dan segera mempersiapkan obat setelah bagian ruang pemeriksaan yaitu dokter, 

perawat atau tenaga medis lainnya memberikan resep yang di-input-kan dan simpan 

yang terdapat pada tampilan 4.23 sebelumnya. 
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Gambar 4.24 Prototype Modul Pelayanan Apotek 

4.4 Deliver 

Pada tahap ini dilakukan pengujian prototype menggunakan metode usability 

testing dengan menggunakan lima variabel yaitu learnability, efficiency, 

memorability, errors dan satisfaction. Pengujian tersebut dilakukan dengan 

memberikan kuesioner. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan atau 

pernyataan. 

Pada tahap deliver berfokus pada responden karena pada tahap ini akan 

dilakukan pengujian prototype. Pengujian dilakukan menggunakan usability testing 

dengan memberikan kuesioner/angket kepada pengguna aplikasi ini. Angket 

tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesesuaian rancangan user 

experience dengan kebutuhan responden dan sebagai bahan evaluasi. 

4.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) ukuran sampel dalam penelitian yang layak yaitu 

antara 30 sampai 500. Pada penelitian ini jumlah responden yang mengisikan 

kuesioner yaitu sebanyak 41 orang dengan rincian 25 orang masyarakat atau pasien 

dan 16 orang pegawai puskesmas. 
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4.4.2 Kuesioner  

Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan feedback dari pengguna. 

Feedback tersebut dapat menjadi tolak ukur terhadap perancangan prototype 

website layanan kesehatan Puskesmas Sumberjo. Kuesioner ini disebarkan kepada 

41 responden seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Pada kuesioner tersebut terdapat lima variabel pada usability testing yang 

digunakan yaitu learnability, efficiency, memorability, errors dan satisfaction. 

Setiap variabel tersebut dijabarkan dalam indikator yang terdapat dalam daftar 

pertanyaan atau pernyataan. Daftar pertanyaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 

6.   

 

4.4.3 Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi data secara umum. 

Data umum tersebut merupakan data-data dari responden yang ikut berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner. Data itu sendiri meliputi data usia, jenis kelamin dan 

pekerjaan. Penggambaran data ini sudah dilakukan pengelompokkan oleh peneliti 

sesuai dengan pengguna website ini yaitu pasien atau masyarakat dan pihak 

puskesmas (petugas dan tenaga medis). Pada gambar 4.25 sampai 4.30 merupakan 

grafik untuk kelompok pengguna pasien atau masyarakat. 

 
Gambar 4.25 Grafik Usia Pasien 

 

Pada gambar 4.25 dijelaskan menggunakan pie chart. Berdasarkan gambar 

tersebut dari 25 responden pada kelompok pengguna pasien, 48% berusia 20-30 

tahun, 20% berusia 41-50 tahun, 12% berusia 31-40 tahun dan lebih dari 51 tahun, 

serta 8% berusia dibawah 20 tahun. 



41 

 

 

 

 
Gambar 4.26 Grafik Jenis Kelamin Pasien 

 

Pada gambar 4.26 menunjukkan dari 25 responden 68% adalah wanita dan 

32% adalah pria yang dijelaskan menggunakan pie chart. 

 
Gambar 4.27 Grafik Pekerjaan Pasien 

 

Pada gambar 4.27 dijelaskan menggunakan pie chart. Berdasarkan gambar 

tersebut dari 25 responden, 24% seorang pelajar, 20% seorang pegawai swasta, 8% 

seorang PNS dan seorang wiraswasta untuk sisanya seperti pensiunan, pedagang, 

buruh dan lain-lain. Pada gambar 4.21 sampai 4.22 berikut merupakan grafik untuk 

kelompok pengguna petugas puskesmas. 
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Gambar 4.28 Grafik Usia Petugas 

 

Pada gambar 4.28 merupakan grafik usia petugas yang digambarkan 

menggunakan pie chart. Berdasarkan gambar tersebut dari 16 responden, 31,3% 

berusia lebih dari 51 tahun dan 20-30 tahun, serta 18,8% berusia 41-50 tahun dan 

41-50 tahun. 

 
Gambar 4.29 Grafik Jenis Kelamin Petugas 

 

Pada gambar 4.29 menunjukkan dari 16 responden 87,5% adalah wanita dan 

12,5% adalah pria yang dijelaskan menggunakan pie chart. 

 
Gambar 4.30 Grafik Pekerjaan Petugas 
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Pada gambar 4.30 merupakan grafik pekerjaan petugas yang dijelaskan 

menggunakan pie chart. Berdasarkan gambar tersebut dari 16 responden, 64,3% 

seorang pegawai negeri sipil, 14,3% seorang pegawai swasta, dan untuk sisanya 

seperti seorang pegawai non PNS dan seorang perawat. 

4.4.4 Tabulasi Data 

Dari hasil penyebaran kuesioner atau angket didapatkan data. Data-data 

tersebut diproses dengan tabulasi data yaitu mengelompokkan feedback dari setiap 

indikator yang ada ke dalam tabel. Setiap data memiliki nilai yang dipelajari 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang disebut dengan variabel. Variabel yang 

diukur menggunakan skala likert dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Indikator tersebut sebagai titik tolak dalam menyusun instrumen berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Jawaban dari setiap instrumen tersebut menggunakan skala likert 

berupa kata-kata antara lain sangat setuju (SS), setuju (S), cukup (C), tidak setuju 

(TS) dan sangat tidak setuju (STS). Dalam analisis kuantitatif setiap jawaban 

diberikan nilai atau skor yaitu 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk C, 2 untuk TS dan 1 

untuk STS. Tabulasi data frekuensi feedback pada setiap indikator dapat dilihat 

pada tabel 4.3 sampai dengan tabel 4.7. 

Tabel 4.3 Indikator Learnability 

Indikator 
Respon Total 

Skor 
Mean 

STS(1) TS(2) C(3) S(4) SS(5) 

L1 0 0 5 16 20 179 4,37 

L2 0 0 4 21 16 176 4,29 

L3 0 0 10 20 11 165 4,02 

L4 0 0 8 20 13 169 4,12 

L5 0 0 3 20 18 179 4,37 

Rata-rata 4,23 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa indikator learnability memiliki 

rata-rata (mean) sebesar 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju apabila 

prototype website tersebut dapat dengan mudah untuk dipelajari. 

Tabel 4.4 Indikator Efficiency 

Indikator 
Respon Total 

Skor 
Mean 

STS(1) TS(2) C(3) S(4) SS(5) 

E1 0 5 5 18 13 162 3,95 

E2 0 1 6 16 18 174 4,24 

E3 0 0 7 22 12 169 4,12 

Rata-rata 4,11 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa indikator efficiency memiliki rata-

rata (mean) sebesar 4,11. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

prototype website tersebut sudah efisien digunakan. Beberapa hasil yang tidak 

setuju tersebut dikarenakan responden terkendala dengan device karena tidak semua 

perangkat dapat dengan mudah mengakses prototype ini sehingga berakibat 

terhadap nilai efisiensi. 

Tabel 4.5 Indikator Memorability 

Indikator 
Respon Total 

Skor 
Mean 

STS(1) TS(2) C(3) S(4) SS(5) 

M1 0 0 5 23 13 172 4,19 

M2 0 0 2 19 20 182 4,44 

M3 0 0 6 22 13 171 4,17 

Rata-rata 4,27 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa indikator memorability memiliki 

rata-rata (mean) sebesar 4,27. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan 

prototype website tersebut mudah diingat seperti cara penggunaanya dan simbol-

simbol yang digunakan. 

Tabel 4.6 Indikator Errors 

Indikator 
Respon Total 

Skor 
Mean 

STS(1) TS(2) C(3) S(4) SS(5) 

R1 0 1 5 26 9 166 4,15 

R2 8 8 11 10 4 117 4,68 

Rata-rata 4,42 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan bahwa indikator errors memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju apabila saat 

sedang mencoba prototype website tersebut terdapat pertolongan atau 

pemberitahuan saat terjadi situasi yang tidak diinginkan ketika mengoperasikan 

sistem seperti konfirmasi penghapusan data. 

Tabel 4.7 Indikator Satisfacation 

Indikator 
Respon Total 

Skor 
Mean 

STS(1) TS(2) C(3) S(4) SS(5) 

S1 0 0 2 20 19 181 4,41 

S2 0 0 7 22 12 169 4,12 

S3 0 0 4 19 18 178 4,34 

Rata-rata 4,29 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa indikator satisfacation memiliki 

rata-rata (mean) sebesar 4,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden setuju 

dengan prototype website tersebut memuaskan. 

4.4.5 Skala Likert  

Skala likert digunakan untuk menghitung skala dalam penelitian untuk 

mengukur sikap dan pendapat dari responden. Perhitungan ini menggunakan 

analisis interval dengan rumus 4.1 sebagai berikut. 

 

I = 
100

Pn
 (4.1) 

 

Keterangan: 

I : Interval 

Pn : Pilihan angka skor likert 

100 : Bilangan tetap 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh nilai interval terendah yaitu 

sebesar 20% dengan range keseluruhan yaitu 80%. Jarak antar interval yaitu selisih 

16% yang diperoleh dari skala tertinggi yaitu 80% dibagi dengan pilihan angka skor 

likert yaitu 5. Interval penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut untuk 

lebih jelasnya. 

Tabel 4.8 Interval Penilaian 

No Interval Kriteria 

1 20% - 35,99% Sangat Tidak Setuju 

2 36% - 51,99% Tidak Setuju 

3 52% - 67,99% Cukup 

4 68% - 83,99% Setuju 

5 84% - 100% Sangat Setuju 

 

Setelah mengetahui interval penilaian yaitu melakukan perhitungan skala 

likert menggunakan rumus 4.2 dan 4.3 berikut. 

Y = T x Pn (4.2) 

Keterangan: 

Y : Skor tertinggi likert 

T : Jumlah responden 

Pn : Pilihan angka skor likert 



46 

 

 

 

% =  
total skor

Y
x 100% (4.3) 

 Keterangan: 

% : Presentase 

Y : Skor tertinggi likert 

Hasil perhitungan berdasarkan rumus 4.2 dan 4.3 dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Likert 

Indikator Total Skor Presentase Likert Rata-Rata Likert 

Learnability 

L1 179 87,3% 

84,7% 

L2 176 85,9% 

L3 165 80,5% 

L4 169 82,4% 

L5 179 87,3% 

Efficiency 

E1 162 79% 

82,1% E2 174 84,9% 

E3 169 82,4% 

Memorability 

M1 172 83,9% 

85,4% M2 182 88,8% 

M3 171 83,4% 

Error 

R1 166 81% 
69,1% 

R2 117 57,1% 

Satisfaction 

S1 181 88,3% 

85,8% S2 169 82,4% 

S3 178 86,8% 

Rata-rata seluruh variabel 81,4% 

 

Hasil dari presentase pada setiap variabel yaitu learnability mempunyai nilai 

rata-rata sebesar 84,7% yang menunjukkan bahwa respon pengguna sangat setuju 

terhadap prototype website bahwa mudah untuk dipahami. Variabel efficiency 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 82,1% yang menunjukkan bahwa respon 

pengguna setuju terhadap prototype website bahwa efisien untuk digunakan. 

Variabel memorability mempunyai nilai rata-rata sebesar 85,4% yang menunjukkan 

bahwa respon pengguna sangat setuju terhadap prototype website bahwa mudah 

diingat penggunaan simbol-simbolnya dan alur cara penggunaanya. Variabel error 
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mempunyai nilai rata-rata sebesar 69,1% yang menunjukkan bahwa respon 

pengguna setuju terhadap prototype website bahwa terdapat pertolongan atau 

pemberitahuan saat terjadi situasi yang tidak diinginkan ketika mengoperasikan 

sistem seperti konfirmasi penghapusan data. Pada penilain variabel error ini 

memperoleh rata-rata penilain yang cukup berbeda dengan variabel yang lain 

dikarenakan adanya perbedaan persepsi dari responden terhadap pertanyaan pada 

kuesioner untuk variabel error. Hal tersebut dikarenakan ada kendala pada 

beberapa device atau jaringan yang kurang bagus dalam mengakses prototype 

website tersebut sehingga responden menganggap memiliki error yang cukup 

tinggi. Kendala tersebut telah dikonfirmasi peneliti terhadap responden setelah 

responden memberikan penilaian. Variabel satisfacation mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 85,8% yang menunjukkan bahwa respon pengguna sangat setuju terhadap 

prototype website bahwa merasa puas dengan desain yang telah dirancang tersebut. 

Berdasarkan hasil dari presentase pada setiap variabel tersebut maka diperoleh nilai 

rata-rata dari semua variabel yaitu sebesar 81,4% yang berarti rancangan tersebut 

dapat diterima oleh pengguna dan dapat dijadikan acuan dalam merancang bangun 

website.  

4.4.6 Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penerapan user experience dalam 

analisis dan perancangan website layanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan 

tahapan yang hasilnya dapat dilihat pada bab 4. Tahapan-tahapan dalam metode 

double diamond tersebut membuktikan bahwa dapat membantu proses perancangan 

desain dan menghasilkan prototype website layanan kesehatan dengan teknik 

pengujian menggunakan usability testing yang disesuaikan dengan user goal dan 

business goal Puskesmas Sumberjo. Hal tersebut dapat diartikan secara menyeluruh 

bahwa dokumen ini dapat menghasilkan rekomendasi prototype dengan 

menerapkan metode berdasarkan experience user yang dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi developer dalam mengembangkan website layanan kesehatan.
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perancangan user experience website layanan 

kesehatan pada Puskesmas Sumberjo menggunakan metode double diamond  

didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Prototype yang dihasilkan telah memberikan informasi pelayanan publik 

(front-end) yang meliputi tampilan beranda, profil, layanan, kegiatan dan 

hubungi kami. Hal tersebut dapat membantu pasien dalam mendapatkan 

informasi mengenai profil puskesmas, jadwal pelayanan, program penyuluhan 

dan lain-lain yang telah disesuaikan dengan user goal. 

2. Prototype yang dihasilkan telah memberikan informasi untuk membantu 

proses pelayanan petugas (back-end) yang meliputi tampilan login, dashboard, 

modul master data, modul pelayanan, dan laporan. Hal tersebut dapat 

membantu puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan. 

3. Rancangan prototype merupakan implementasi dari metode double diamond 

yang telah menghasilkan rekomendasi sesuai dengan user goal dan business 

goal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil testing prototype menggunakan 

teknik usability testing nilai rata-rata pada variabel learnability sebesar 84,7%, 

efficiency sebesar 82,1%, memorability sebesar 85,4%, error sebesar 69,1% 

dan satisfacation sebesar 85,8%. Berdasarkan nilai pada setiap variabel 

tersebut maka diperoleh nilai rata-rata dari semua variabel yaitu sebesar 81,4% 

yang berarti bahwa respon pengguna terhadap produk prototype sangat baik. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya yaitu dengan merancang bangun apliksi tersebut yang berbasis website 

dan mobile sehingga pengguna dapat dengan mudah dalam mengakses baik melalui 

perangkat smartphone, PC maupun perangkat lainnya.



 

 

49 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aniesiyah, A. N. 2018. Perancangan User Experience Aplikasi Pelaporan Keluhan 

Masyarakat Menggunakan Metode Human-Centered Design. Jurnal 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 5503-5511. 

Aries, T. M., Ranius, A. Y., & Saputri, N. A. 2017. Usability Testing Untuk 

Mengukur Penggunaan Website STIK BINA Husada Palembang. Jurnal 

Teknik Informatika, Universitas Bina Darma Palembang, 4-5. 

Ayu asari, d. 2018. Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Desa 

Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal 

Ilmiah Platax, 6, 32. 

Cooper, Alan & Robert, R. 2003.  About Face 2.0: The Essentials of Interaction 

Design. Indianapolis: Wiley 

Designcouncil. 2019. What is the framework for innovation? Design Council's 

evolved Double Diamond. Dipetik Mei 2020, dari 

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-

innovation-design-councils-evolved-double-diamond 

Garrett, J. J. 2010. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the 

Web and Beyond. 2nd ed. USA: New Riders. 

Hanson, E. 2019. The Importance of User Experience. Diambil kembali dari 

rocket55: https://www.rocket55.com/ux-design-the-importance-of-user-

experience/ 

Inpres RI. 2003. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government.  

Iryanto, M. U., Putra, W. H., & Herlambang, A. D. 2019. Evaluasi Usability 

Aplikasi Siap Tarik Dengan Menggunakan Metode Usability Testing dan 

System Usability Scale (SUS) Pada Puskesmas Tarik Sidoarjo. Jurnal 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 7093-7101. 

ISO FDIS 9241-210. 2009. Ergonomics of human system interaction - Part 210: 

Human-centered design for interactive systems (formerly known as 13407). 

Switzerland: International Organization for Standardization (ISO). 

Jeff, R., & Chisnell, D. 2008. How To Plan, Design, and Conduct Effective Tests. 

Canada: Wiley Publishing.



50 

 

 

 

 

Kalyani, H. M. 2019. Apa itu Persona? Dipetik Mei 2020, dari 

https://medium.com/learnfazz/apa-itu-persona-2e3d2cab00ba 

Kurtuldu, M. 2018. Dasar-Dasar UX. Dipetik Mei 2020, dari 

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/ux-

basics?hl=id 

Makki, A. 2017. Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Bandar 

Dua. JBPTUNIKOMPP, 4. 

Mauladi, & Suratno, T. 2016. Analisis Penentu Antarmuka Terbaik Berdasarkan 

Eye Tracking Pada Sistem Informasi Akademik Universitas Jambi. Jurnal 

Penelitian Universitas Jambi Seri Sains, 18(ISSN:0852-8349), 64. 

Menkes RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat.  

Norman, D. 2013. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books. 

Diambil kembali dari Norman, Don, “The Design of Everyday Things” 

Basic Books, New York, 2013. 

Priyantono, A. C. 2019. Perancangan User Experience Prototipe Aplikasi Mobile 

Peningkatan Sumber Daya Desa Menggunakan Metode Double Diamond. 

Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB. 

Satzinger, J. W., Burd, S. D., & Jackson, R. B. 2012. Introduction to Systems 

Analysis and Design. 6th ed. Boston: Course Technology. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. 

Bandung: Alfabeta. 

 

 

 


