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ABSTRAK 

 

Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi ini memiliki misi untuk 

mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia memiliki salah satu 

kegiatan promo yang biasa disebut dengan Flash Sale. Dimana para Seller dapat 

memberikan potongan atau diskon kepada pelanggan dalam durasi waktu yang 

ditentukan. Barang yang ditawarkan jumlah dan jenisnya terbatas, sehingga 

pelanggan harus bersiap – siap untuk mengikuti kegiatan ini agar barang yang 

diinginkan tidak kehabisan. Dalam menentukan identifikasi target pengguna 

Website Flash Sale diperlukan adanya pemahaman dari pengguna yang akan 

mengikuti Flash Sale.  

Solusi untuk permasalahan tersebut yakni perlunya melakukan penggalian 

kebutuhan terhadap para pengguna yang akan digunakan untuk mengindentifikasi 

target pengguna dapat dilakukan dengan wawancara. Hasil yang diperoleh dari para 

persona menjadi pertimbangan yang mencakup karakteristik, bagaimana 

kebutuhan pengguna terpenuhi, serta dapat diimplementasikan pada Website Flash 

Sale. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka kerja praktik yang telah 

dilakukan pada 14 Februari sampai 14 Maret 2021 telah menghasilkan solusi yaitu 

untuk menentukan identifikasi target pengguna menggunakan metode User 

Persona. Hasil dari identifikasi target pengguna tersebut adalah pengguna yang 

sering ketinggalan informasi flash sale. Dengan menggunakan 5 pengguna untuk 

mewakili karakteristik target pengguna. Karakteristik 5 pengguna akan 

dikelompokkan dengan menghitung menggunakan rumus Nielsen. Setelah itu, 

membuat persona foundation document atau narasi deskritif dari salah satu persona. 

Narasi deskriptif yang telah dibuat akan dijadikan persona primer. Terakhir, dengan 

mengimplementasikan dan merancang prototipe yang akan dibangun berdasarkan 

kebutuhan pengguna yang sudah didapatkan dari sebelumnya. 

Kata kunci: user persona,  identifikasi target pengguna, flash sale  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Banyak bisnis yang mulai beralih ke versi digital, salah satunya 

marketplace dan e-commerce. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil 

menjadi salah satu perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) berbasis 

digital dengan pertumbuhan yang pesat. Perusahaan yang bergerak dibidang 

teknologi ini memiliki misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital.  

Tokopedia memiliki salah satu kegiatan promo yang biasa disebut dengan 

Flash Sale. Dimana para Seller dapat memberikan potongan atau diskon kepada 

pelanggan dalam durasi waktu yang ditentukan. Barang yang ditawarkan jumlah 

dan jenisnya terbatas, sehingga pelanggan harus bersiap – siap untuk mengikuti 

kegiatan ini agar barang yang diinginkan tidak kehabisan.  

Menurut Aziza (2020), Dalam proses pembuatan sebuah produk atau 

kegiatan promo yang akan digunakan untuk banyak orang, alangkah baiknya jika 

Flash Sale ini dibuat dengan memperhatikan detail masalah, kebutuhan, dan 

pengalaman dari pengguna. Dalam menentukan identifikasi target pengguna 

Website Flash Sale diperlukan adanya pemahaman dari pengguna yang akan 

mengikuti Flash Sale. Hal ini dapat diperoleh dari penggunaan persona.  
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Persona adalah pola hipotesis dari pengguna yang menggambarkan tentang 

tujuan pengguna, keterampilan, minat,  bahkan  gaya  hidup  pengguna. Dengan 

menggunakan pendekatan User Persona, dapat diketahui berbagai kebutuhan user 

pada sistem dan dapat digunakan untuk pengembangan kedepannya. 

Dengan melakukan penggalian kebutuhan terhadap para pengguna yang 

akan digunakan untuk mengindentifikasi target pengguna dapat dilakukan dengan 

wawancara. Wawancara ditujukan untuk menentukan kualitas informasi sesuai 

dengan kebutuhan dalam pengembangan produk atau bisnis. Hasil yang diperoleh 

dari para persona menjadi pertimbangan yang mencakup karakteristik, bagaimana 

kebutuhan pengguna terpenuhi, serta dapat diimplementasikan pada Website Flash 

Sale. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, masalah yang ada pada 

Website Flash Sale dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana cara mengindentifikasi target pegguna Website Flash Sale dengan 

menggunakan Pendekatan User Persona?  

2. Bagaimana cara menganalisis karakteristik dan kebutuhan pengguna Website 

Flash Sale? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengguna yang akan menggunakan adalah admin Tokopedia RGX Surabaya, 

penguna Tokopedia, dan pengguna baru Tokopedia 

2. Seluruh design sistem dibuat berbasis website. 
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3. Wawancara yang dilakukan bersifat kualitatif. 

4. Setiap persona yang terlibat memiliki persona yang berbeda. 

5. Hanya digunakan pada area Surabaya saja. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi target pegguna Website Flash Sale dengan menggunakan 

Pendekatan User Persona. 

2. Menganalisis karakteristik dan kebutuhan pengguna Website Flash Sale.  

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dari pihak Tokopedia RGX 

Surabaya sebagai berikut: 

1. Menjangkau pasar yang lebih luas  

2. Memahami karakteristik dan kebutuhan pengguna 

3. Menghubungkan dengan pengguna yang tepat 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari  hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya pengujian aplikasi yang telah dilakukan, serta sistematika 

penulisan dari proposal. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan Tokopedia, mulai 

dari sejarah, visi, misi, dan nilai perusahaan, serta stuktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 

Teori yang dibahas yaitu, Website, User Experience, dan User 

Persona, dan Metode Kualitatif. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan pada 

pengujian sistem yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang 

membahas analisis kebutuhan sistem dan perancangan desain uji 

coba sistem. Pada bab ini juga membahas tentang proses dan hasil 

identifikasi target pengguna pada Website Flash Sale. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pengujian pada 

Website Flash Sale yang menggunakan pendekatan User Persona 

terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta dengan saran yang 

bermanfaat untuk pengembangan  kedepannya.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1. Latar Belakang Perusahaan 

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi 

pemerataan ekonomi secara digital. Perusahaan teknologi terdepan di Indonesia. 

Tokopedia memberdayakan jutaan merchant dan konsumen dalam partisipasi masa 

depan perekonomian. Demi membantu pengembangan teknologi di Indonesia, 

Tokopedia ingin memfokuskan pengembangan. 

Para penjual pindah ke kota – kota besar agar pasar menjadi lebih baik, 

sementara konsumen memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan kebutuhan. 

Hal ini menyebabkan tingginya urbanisasi yang menggiring barang – barang 

kebutuhan terkumpul di kota – kota besar.  

Sehingga, pendiri Tokopedia berpikir untuk menghentikan permasalahan 

ini. Dengan melakukan sesutau untuk memperpendek jurang pemisah antara kota 

besar dan kota kecil. Teknologi bisa menjadi solusi untuk menjembatani semua 

orang. Maka dari itu, Tokopedia hadir sebagai sebuah perusahaan teknologi 

Indonesia dengan misi mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di 

Indonesia. 

2.2. Identitas Instansi 

Nama Instansi  : Tokopedia RGX Surabaya 

Alamat    : Gworkspace Gsuites Gubeng,  

  Jl. Raya Gubeng no 43, Surabaya, Jawa Timur   

No. Telepon  : 0813-4842-8321 
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Website  : www.tokopedia.com  

Email   : surabaya.barumulai@gmail.com 

2.3. Sejarah Perusahaan 

Founder Tokopedia bermimpi suatu saat dapat berhasil memasuki pasar 

Indonesia diimbangi dengan kerja keras. Pada akhir tahun 2007, di warteg samping 

Gedung Cyber, Jakarta Selatan pendiri menemukan ide Tokopedia. Pendiri PT. 

Tokopedia yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison yang mengalami 

hidup dan tantangan yang serupa.  

Tokopedia.com resmi diluncurkan kepada publik tepat pada peralihan 

tanggal menuju 17 Agustus 2009, pukul 00:00 WIB. Saat itu tokopedia.com hanya  

mampu mempekerjakan 4 orang pegawai, termasuk kedua pendirinya. Tahun 2009, 

Tokopedia mulai mengembangkan bisnis online. Tokopedia memberanikan diri 

untuk bermimpi dengan mendaftarkan Tokopedia ke ajang Indonesia ICT Awards 

2009 dan Bubu Awards  v06. Semuanya datang hanya lewat keberanian untuk 

bermimpi, dan kerja keras untuk merealisasikan mimpi. 

Tokopedia membangun sebuah ekosistem dimana semua orang bisa 

memulai dan menemukan apapun. Perjalanan Tokopedia dimulai dari Marketplace 

yang dapat menghubungkan penjual dengan pembeli diseluruh Nusantara, serta 

menyediakan fitur – fitur agar pembeli dapat mendapatkan lebih dari yang 

dibutuhkan. Dengan dukungan dari mitra logistic kini tokopedia telah menjangkau 

98% kecamatan di Indonesia. 

 

mailto:surabaya.barumulai@gmail.com
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2.4. Visi dan Misi Instansi 

2.4.1 Visi 

“Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet” 

2.4.2 Misi 

Untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di 

Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. 

1. Selalu positif 

a. Keep Positive Attitude : Selalu membangun dan memelihara sikap positif, 

dan menjauhkan sikap negatif. 

b. Build Positive Teamwork : Belajar dan bertumbuh bersama, serta 

memperlakukan rekan kerja seperti keluarga. 

2. Memecahkan masalah 

a. Solution Oriented : Menganalisa inti permasalahan dan mencari solusi 

terbaik. 

b. Think Big : Berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil. 

c. Set Your Standards Very Very High! : Jangan mudah puas, dan selalu 

temukan target dan tantangan baru. 

d. Accepting Challenges, Embracing Mistakes : Menerima tantangan dan 

belajar dari kesalahan. 

3. Menjadi yang Terbaik 

4. Generasi Indonesia yang Lebih Baik 

a. Integrity : Memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik. 

b. Character : Membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif. 
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5. Fokus pada pelanggan. 

a. Build Awesome Product : Membangun produk yang bermanfaat. 

b. Give Best Service : Selalu memberikan pelayanan yang terbaik. 

2.4.3 Nilai 

a. Selalu berpijak di tanah (humble) seperti pohon, 

b. Pantang menyerah (determination) seperti aliran air, 

c. Semangat (passion) yang membara seperti api, 

d. Kecepatan (speed) seperti angin, dan 

e. Keberanian (courage) untuk bermimpi menggapai langit. 

2.5. Struktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi Tokopedia tidak ada periode jabatan khusus 

karena organisasi yang digunakan bersifat flat management. 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Website 

Menurut Setiadi (2020), Website adalah sebuah keseluruhan halaman – 

halaman web yang terdapat mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka web 

(User Interface). Selain itu, kegunaan website dapat digunakan untuk peluang 

berbisnis yaitu sebagai platform digital jual beli barang yang biasa disebut dengan 

E-commerce.  

Menurut Hayati (2014), Kriteria situs website terhadap beberapa kriteria. 

Adapun kriteria situs website yang baik, sebagai berikut : 

1. Usability 

Pengalaman pengguna dalam berinteraksi menggunakan web secara efektif 

sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Adapun 

syarat untuk memenuhi tingkat kegunaan pada website, sebagai berikut:  

a. Mudah dipelajari 

b. Efisien dalam penggunaan 

c. Mudah diingat 

d. Tingkat kesalahan rendah 

e. Kepuasan pengguna 

2. Navigasi  

Kemudahan navigasi dalam situs website, membantu pengguna saat 

menjelajahi situs web agar pengguna dapat menemukan apa yang sedang dicari 

dengan mudah dan cepat. 
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3. Desain Visual 

Adapun desain visual yang baik harus terdapat beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Desain Visual digunakan untuk menciptakan kejelasan dalam kegunaan 

yang sesuai dengan tujuan website.  

2. Situs web yang orisinal dan professional.  

3. Clean and simple.  

4. Grafik berukuran kecil dan menggunakan fasilitas optimize untuk program 

pengolah grafik.  

5. Penggunaan format yang tepat.  

4. Content 

Sebaik apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang berguna dan 

bermanfaat maka akan kurang berguna dan berarti. Konten yang baik harus 

relevan dengan target dari situs web tersebut. Gaya penulisan dan Bahasa harus 

disesuaikan dengan web dan target pengguna. 

5. Compabilty 

Situs web harus kompatibel dengan berbagai browser dan harus memberikan 

alternative jika browser yang tidak dapat menampilkan situs web tersebut. 

6. Loading Time 

Situs web yang menampilkan situs web lebih cepat, kemungkinan pengguna 

akan kembali mengunjungi situs web tersebut. 

7. Fungtionality 

Seberapa baik situs web bekerja dari aspek teknologinya dengan menggunakan 

script. 
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8. Accesibility 

Situs web harus bisa digunakan oleh setiap orang. 

9. Interactivity 

Situs web melibatkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman pada situs 

web. Dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan situs web, 

pengunjung lain, dll. Terdapat interaktif yang dapat digunakan yaitu seperti 

hyperlinks dan feedback. 

3.2 User Experience 

User Experience (Pengalaman Pengguna) adalah sebuah pengalaman dan 

“pengalaman adalah fenomena yang sangat dinamis, kompleks, dan subjektif” 

(Buchenau & Suri, 2000), sangat bergantung pada konteks aktivitas tertentu. 

Pengalaman pengguna adalah  bagaimana perasaan seseorang ketika berinteraksi 

dengan produk, sistem, atau jasa. Pengalaman Pengguna dalam merasakan suatu 

kemudahan dan efisiensi oleh pengguna sebelum, selama dan sesudah interaksi 

dengan produk, sistem, atau jasa. 

Menurut Wiryawan (2011), user experience adalah persepsi dan respon 

seseorang dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User Experience (UX) 

untuk menilai seberapa nyaman dan puas seseorang terhadap sebuah produk, 

sistem, dan jasa. Seberapa bagus fitur sebuah produk, sistem, atau jasa, namun 

pengguna tidak merasakan kepuasan, kemudahan, dan kenyamanan dalam 

berinteraksi maka tingkat UX menjadi rendah.   

Menurut Kurniawan dkk (2018) dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida 

(2016), berdasarkan teori Robert Rubinoff terdapat empat elemen dalam UX yang 

saling berkaitan, antara lain: 
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1. Branding 

Mencakup semua aspek yang terkait dengan desain dan estetika yang terdapat 

dalam website. Berikut ini beberapa pernyataan dalam pengukuran terhadap 

aspek branding, antara lain: 

• Situs dengan pengalaman yang mudah dipahami dapat memberikan kesan 

terhadap setiap pengunjung website. 

• Grafis, multimedia, dan jaminan dapat menambah pengalaman pengguna. 

• Situs sebagai perantara untuk meningkatkan atau memperpanjang sebuah 

brand. 

2. Usability 

Mencakup kemudahan pengguna pada fitur, navigasi dan aksesbilitas dalam 

sebuah situs website. Menurut bidang Human-Computer Interaction (HCI), 

dalam UX cukup banyak yang terkait pada kegunaan (Usability), antara lain 

(ISO 9241-11, 1997):  

• Ease of use 

• User performance and productivity 

• Efficiency 

• Error avoidance 

• Learnability 

• Retainability (ease of remembering)  

Usability masih menjadi bagian yang sangat penting dari UX. Banyak yang 

hanya mementingkan desain yang glamor (bagus), tanpa adanya kompetensi 

dasar, dan kegunaan yang jelas. Berikut ini beberapa pernyataan dalam 

pengukuran terhadap aspek usability, antara lain: 
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• Keseluruhan halaman situs difokuskan pada tujuan utama pengguna.  

• Situs memiliki konsistensi dan standar masing - masing.  

• Situs menyediakan pencegahan dalam kesalahan yang dibuat oleh user 

serta menyediakan tindakan perbaikan kesalahan. 

3. Functionality  

Mencakup semua hal yang mengenai proses dan teknik yang melatarbelakangi 

aplikasi terkait. Berikut ini beberapa pernyataan dalam pengukuran terhadap 

aspek Functionality, antara lain: 

• Pengguna mendapatkan respon / feedback saat berinteraksi melakukan 

inputan pada sistem. 

• Aplikasi memenuhi standar keamanan dan privasi umum. 

• Terintegrasi dengan proses bisnis agar menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Content  

Mencakup konten yang sebenarnya yang mengacu pada situs (multimedia, 

gambar, teks) serta struktur informasinya. Berikut ini beberapa pernyataan 

dalam pengukuran terhadap aspek Content, antara lain: 

• Domain dan navigasi mudah dipahami. 

• Berisi konten yang terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah 

mencapai tujuannya. 

• Konten bersifat up-to-date dan akurat. 

• Konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis 
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3.3 Metode Kualitatif 

Menurut  Kusuma dkk (2019), proses pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan menjabarkan kondisi 

subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada. Cara ini bertujuan untuk 

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis dilakukan 

dengan interpretatif terhadap fakta yang ditemukan. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang 

ada.   

2. Pengumpulan Data 

Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang memungkinkan 

pengguna mengetahui tujuan atau kebutuhan yang dibuat pada sistem. Berikut 

ini adalah cara pengambilan data yang digunakan berupa wawancara 

mendalam, antara lain: 

a. Deep Interview 

Deep Interview adalah teknik wawancara yang digunakan untuk 

memperoleh data melalui percakapan secara langsung dengan informan.  

b. Observasi 

Salah satu teknik dalam pengumpulan data dalam metode kualitatif adalah 

hasil observasi dari beberapa informasi yang telah didapatkan. Observasi 

adalah bagian dari proses pengumpulan data. Tujuan observasi ini untuk 

menyajikan gambaran realitstik perilaku atau kejadian, menjawab 
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pertanyaan, dan membantu memahami perilaku pengguna, serta untuk 

mengevaluasi. 

3. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis ini menerapkan teknik analisis data. Teknik analisis data ini 

merupakan upaya yang berkaitan dengan data untuk mengorganisasikan data 

serta menyaring untuk dijadikan satu agar dapat dikelola. Sehingga, dapat 

menemukan pola yang penting untuk menentukan hasil kebutuhan pengguna. 

Berikut ini adalah tahapan analisis data, antara lain: 

• Langkah Pertama: Mengolah dan mempersiapkan data yang akan dianalisis. 

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, menyeleksi data dan 

menyusun data tersebut kedalam jenis - jenis yang beda berdasarkan dari 

sumber informasi. 

• Langkah Ke-dua: Memahami keseluruhan data. Dalam proses ini yang perlu 

diperhatikan adalah tanggapan dari perkataan partisipan, bagaimana nada 

tanggapan – tanggapan tersebut, serta kesan yang diberikan oleh partisipan. 

Dimana, diperlukan untuk menulis tanggapan mengenai data yang 

diperoleh.  

• Langkah Ke-tiga: Menganalisa lebih detail dengan mengcoding data. 

Pengkodean atau coding merupakan peranan penting untuk proses 

mengolah data atau informasi.  

3.4 User Persona 

Persona adalah fiksi karakter yang dibuat untuk mewakili kelompok 

pengguna  target yang menunjukan perilaku, pola, motivasi, dan sasaran serupa. 

Persona merupakan karakter imajinasi yang representatif untuk menentukan dan 
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memvisualisasikan kelompok target user. Dimana, pengguna menggambarkan 

tujuan, keterampilan, dan minat pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. 

Deskripsi persona harus mencakup skenario yang paling mewakili model mental 

persona. 

Teknik Persona merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

memahami kebutuhan pengguna. Teknik Persona memberikan pemahaman 

mengenai pengguna sistem terkait karateristik, kebutuhan, dan tujuan agar dapat 

merancang serta mengimplementasikan sistem yang digunakan (Wahyuni, 2019). 

Menurut Kusuma dkk (2020), berikut ini adalah beberapa tahapan untuk 

menggunakan user persona, antara lain: 

A. Activity 1 – State Hypotheses 

Pada tahap awal, penulis mendeskripsikan masalah dasar yang telah 

ditemukan berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara. Membuat daftar 

hipotesis atau dugaan awal untuk persona yang terkait dengan masalah, dan 

melakukan identifikasi serta wawancara dengan calon pengguna tersebut (User 

Persona). 

B. Activity 2 - Identify Behavioral Variables 

Pada tahap ini melibatkan pengguna dalam persyaratan untuk menghasilkan 

aplikasi dengan pengalaman penggunaan yang mendukung. Dengan membuat 

range of behavior variable atau tingkatan kebiasaan yang dilakukan oleh pengguna 

dari berbagai aspek. Dalam hal ini dilakukan metode wawancara untuk menggali 

keterangan secara lebih detail dan mendalam. 
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C. Activity 3 – Map Interview Subjects to Behavioral Variables 

Setelah dilakukan wawancara, dapat memetakan setiap subjek wawancara 

dengan masing – masing variabel perilaku yang dipetakan menjadi emoticon card. 

Pemetaan ini digunakan untuk mengindentifikasi topik yang berkaitan agar 

mendapat persamaan behavior dari user persona yang telah diwawancarai. 

D. Activity 4 – Identify Significant Behavior Patterns 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi pada masing – masing kelompok yang 

berdasarkan dengan karakteristik yang berkepentingan, yaitu orang – orang yang 

berinteraksi lebih sering. Dengan menunjukkan hasil pengelompokan yang 

berdasarkan tanggapan dari responden. Hasil persentase pengelompokan dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dua nilai yang terkait dengan masing – masing 

tipe persona (primer dan sekunder) yang memiliki persentasi tertinggi untuk setiap 

variabel perilaku. 

E. Activity 5 – Systhesize Characteristic and Relevant Goals 

Berdasarkan dari hasil persentase, dibuat pola yang bertujuan untuk 

mencerminkan kepribadian masing - masing persona. Pada tahap ini dilakukan 

analisis persyaratan potensial yang diidentifikasi dalam persona. Potensi 

persyaratan yang dimaksud adalah mensistesis karakteristik atau keadaan yang 

diidentifikasi  dengan menggunakan pendekatan user persona. Data yang diperoleh 

dari analisa akan dijabarkan melalui sintesa. Hasil pengelompokan masing – masing 

variabel adalah karakteristk, tujuan, dan keterampilan pengguna.  

F. Activity 6 – Check for Redundancy and Completeness 

Menganalisa kembali hasil dari mapping tersebut, menvalidasi keterangan 

dari subjek dengan cara mendokumentasikan (ditulis atau direkam) apabila terdapat 
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data yang tidak konsisten. Memverifikasi dokumen yang dihasilkan untuk 

mengidentifikasi keberadaan redundansi atau kemungkinan adanya kesalahan 

dalam data.  

G. Activity 7 - Expand the Description of Attributes and Behaviors 

Pada tahap ini membuat narasi singkat mengenai pekerjaan maupun gaya 

hidup dari persona. Struktur dalam persona yaitu, identitas, status, tujuan, 

pengetahuan dan pengalaman, peran, sikap dan kebutuhan. 

H. Activity 8 – Designate Persona Types 

Menentukan persona yang telah diwawancarai. Berdasarkan uraian dari 

masing – masing persona dan semua analisis yang dilakukan selama proses 

pembuatan persona. Penulis menentukan orang yang sesuai dengan teknik persona 

sehingga, dapat memudahkan developer untuk memehami kebutuhan dan 

karakteristik pengguana. User Persona terbagi menjadi dua yaitu persona primer 

dan persona sekunder. 

I. Activity 9 – Build Use Case 

Kondisi ini dilakukan ketika persona yang menjadi target utama sudah jelas. 

Tahap ini membuat use case dimana use case tersebut harus disusun berdasarkan 

dokumen dan narasi deskriptif dari persona dan pengetahuan pengguna yang 

diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Use case adalah rancangan sistem dan 

lingkungan penggunaan yang dibutuhkan berupa table ataupun diagram. Use case 

menggambarkan sekumpulan skenario aksi dan kejadian yang menggambarkan 

bagian dari pengguna sistem. 
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J. Activity 10 – Implement and Evaluate Prototypes 

Pada tahap terakhir ini, dilakukan dengan mengimplementasikan dan 

merancang prototipe yang dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

pengguna. Dimana prototipe tersebut akan dievaluasi dengan melibatkan persona 

yang terkait dengan sistem. Ini bertujuan agar saat pengguna menggunakan 

prototipe, pengguna merasa sangat nyaman dalam mengeksplorasi kebutuhan. 

Evaluasi dapat mengatasi masalah pengguna pada sistem.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

a) Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan data dilakukan wawancara menggunakan metode 

deskripti kualitatif untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan subyek 

atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang ada. Wawancara ini 

untuk memperoleh data melalui percakapan secara langsung dengan informan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan hasil yang diperoleh dari para 

informan menjadi pertimbangan yang mencakup karakteristik, bagaimana 

kebutuhan pengguna terpenuhi, serta dapat diimplementasikan pada Website Flash 

Sale. 

b) Teknik User Persona 

4.2.1 State Hypothesis 

Pada tahap State Hypothesisi penulis mencari permasalahan yang ada 

mengenai flashsale Tokopedia. Penulis mewawancari stakeholder dan beberapa 

narasumber, selanjutnya memetakan hasil wawancara tersebut. Hipotesa ini akan 

dijadikan acuan untuk membuat sistem yang diinginkan oleh pengguna Tokopedia. 

Hipotesa ini diperoleh berdasarkan hasil analisa dugaan awal terhadap stakeholder 

yang terkait dengan permasalahan pada Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Hipotesa Pengguna Tokopedia & Nakama 

Hypotesis Persona Explanation 

H1 Pengejar Flashsale 

(Pengguna 

Tokopedia) 

Pengguna Tokopedia kesulitan 

mengetahui apa saja promo – promo 

dan produk apa saja yang sedang ada 

flashsale khususnya di wilayah 

Surabaya. 
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H2 Nakama Terkadang Nakama terlambat 

memberikan informasi mengenai 

flashsale atau promo melalui social 

media. 

 

Pada Tabel 4.1 Membuat 2 kategori hipotesa, yaitu Pengguna Tokopedia, 

dan Nakama yang memiliki peran yang saling berkaitan sebagai persona. 

 

4.2.2 Ranges of Behavioural Variables  

Pada tahap Range of Behavioral Variable ini penulis membuat daftar 

variabel perilaku yang berhubungkan dengan masalah yang ada, dan memberikan 

rentang nilai yang mungkin dari setiap variabel perilaku. Tahap ini digunakan untuk 

mengukur skala perilaku pengguna Tokopedia agar dapat mengetahui dan dapat 

mengelompokkan rentang perilaku mana yang sering dilakukan oleh pengguna 

Tokoepedia. 

Tabel 4.2 merupakan hasil identifikasi variabel perilaku dari pengguna 

Tokopedia sebagai aktor utama dalam penentuan target pengguna website flashsale.  

Tabel 4. 2 Behavioural Variables 

No. Observed Behavioral Variabel Scale 

1. 
Mencari informasi flashsale khusus di 

Surabaya 
Mudah        Sulit 

2. Frekuensi mengikuti flashsale Sering       Jarang 

3. Waktu mengikuti kegiatan flashsale Hari Biasa        Akhir Pekan 

4. Pernah ketinggalan info flashsale Pernah        Tidak Pernah 

 

4.2.3 Mapping of Interview Subject (Emotion Card)  

Pada tahap Mapping of Interview Subject ini akan dilakukan pemetaan 

berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Pemetaan ini berdasarkan 

dengan skala variabel perilaku dari hasil wawancara pada tahap sebelumnya.  
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Pada gambar 4.1 merupakan hasil emoticon card yang telah dibuat 

berdasarkan golongan Pengguna Tokopedia. Terdapat 5 pengguna Tokopedia yang 

dianggap cukup efektif untuk memenuhi pola perilaku yang dibutuhkan. Pada tahap 

ini akan menghasilkan persona yang berbeda – beda, akhirnya akan menghasilkan 

jawaban yang beragam dan akan diukur pada setiap range dari setiap variabel yang 

diidentifikasi. Berikut hasil pemetaan sesuai dengan masalah dan hasil rentang nilai 

dari hasil wawancara, yaitu pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1 Emoticon Card 

 

4.2.4 Identify Significant Behavior Pattern 

Untuk tahap Identify Significant Behavior Pattern ini dilakukan perhitungan 

responden yang menggunakan rumus Nielsen, sehingga analisanya menjadi lebih 

mudah.  

Found(i) = N (1 - (1 - λ) i ) 
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Dimana :  

N = jumlah usability problems  

λ = probabilitas dari usability problems dengan 1 pengguna yang ditemukan 

saat pengujian  

i = jumlah responden. 

Pemeteaan analisa berdasarkan variabel dan jumlah jawaban dari setiap 

persona,  menghasilkan presentasi sesuai banyaknya jawaban yang di wawancara. 

Hasil yang diperoleh dari tahapan ini akan digunakan untuk tahap berikutnya yaitu 

tahap pengelompokan setiap persona berdasarkan hasil persentase yang lebih besar. 

Tabel 4. 3 Identify Significant Behaviour Pengguna Tokopedia 

Observed Behavioural 

Variable 
Scale Percentage (%) 

Mencari informasi flashsale 

khusus di Surabaya 

Sulit 60 

Mudah 40 

Frekuensi mengikuti flashsale 
Sering 40 

Jarang 60 

Waktu mengikuti kegiatan 

flashsale 

Hari Biasa 40 

Akhir Pekan 60 

Pernah ketinggalan info 

flashsale 

Pernah 100 

Tidak Pernah 0 

 

4.2.5 Synthesize Characteristic and Relevant Goal 

Tahap Synthesize Characteristic and Relevant Goal digunakan untuk 

menemukan pola perilaku dari pengguna Tokopedia. Hasil yang signifikan ini 

diambil berdasarkan hasil yang sudah dihitung persentasenya pada tahap 

sebelumnya.  Pada Gambar 4.2 merupakan hasil yang signifikan dari pola perilaku 

setiap subjek yang ada pada Pengguna Tokopedia. 
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Gambar 4. 2 Synthesize Characteristics Pengguna Tokopedia 

 

4.2.6 Check for Redudancy and Completeness 

Pada tahapan ini digunakan untuk memastikan bahwa semua persona 

bermakna berbeda. Dan memastikan bahwa persona ini cukup mewakili keragaman 

perilaku yang ada berdasarkan hasil dari tahap – tahapan sebelumnya. Pada tahap 

ini, dilakukan validasi responden yang terdapat 4 fase, sebagai berikut: 

a) Memvalidasi data Pengguna Tokopedia.  

b) Validasi menggunakan responden lain.  

c) Validasi variabel yaitu dengan mengetahui hasil yang diperoleh dari seluruh 

variabel yang sudah ada pada emoticon card.  

d) Menentukan anomali yang sedang terjadi 

Sehingga, persona yang dihasilkan sudah tepat dan memiliki perbedaan 

yang cukup signifikan tergantung dari kebutuhan setiap persona serta 

karakteristik masing – masing persona. Oleh karena itu, tidak diperlukan 

membuat persona baru karena sudah memenuhi kebutuhan stakeholder. 
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4.2.7 Expand the Description of Attribute and Behaviours 

Persona yang telah dibuat pada tahap ke lima dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan sebelumnya kepada stakeholder akan diubah menjadi bentuk narasi 

deskriptif. Tahap ini membentuk narasi deskriptif yang mendeskripsikan 

karakteristik dari setiap persona. Agar dapat memudahkan untuk membuat user 

persona pada tahap berikutnya.  

Pada Gambar 3 ini, mendeskripsikan persona dengan membuat Persona 

Foundation Document dengan menggambarkan kepribadian (Struktur psikologis 

seperti identitas, status, tujuan, dan pengalaman). 
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Gambar 4. 3 Personas Foundation Document 

 

4.2.8 Designate Persona Types 

Tahap ini dibuat berdasarkan pada tahap sebelumnya, yaitu narasi deskriptif 

yang telah dibuat akan dijadikan persona primer pada Gambar 4.4 dan persona 

sekunder sebagai pelengkap dari kebutuhan tambahan yang tidak dimiliki persona 
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primer. Tahap ini dapat membantu mencapai kebutuhan pengembangan sistem. 

Penggambaran ini dibuat dengan narasi singkat dari persona. 

 

Gambar 4. 4 Designate Persona Types 

 

4.2.9 Build Use Case 

Pada tahap ini digunakan untuk mengimplementasikan dan merancang 

prototipe yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah 

didapatkan dari tahap sebelumnya. Use case diagram pada Gambar 4.5 berisi fitur 

- fitur yang terdapat pada sistem, para aktor yang terlibat dan juga alur dari fitur-

fitur yang dibuat. 
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Gambar 4. 5 Use Case Diagram 

 

4.2.10 Implement and Evaluate Prototypes 

Berdasarkan tahap sebelumnya didapatkan prototupe yang akan dibuat 

untuk membuat sistem yang didalamnya terdapat informasi mengenai produk 

flashsale, dan waktu flashsale. Tahap ini merupakan hasil implementasi 

berdasarkan solusi yang telah diberikan melalui desain prototipe. Berikut ini 

tampilan sistem yang dibuat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Prototype 

 

Pada Gambar 4.6 ini  merupakan tampilan desain prototipe yang terdapat 

informasi produk – produk yang sedang di flashsale kan  dan waktu berlangsungnya 

kegiatan flashsale pada hari itu. Serta, terdapat banner untuk promo – promo lain 

dari Tokopedia.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Telah dilakukan identifikasi target pengguna Website Flash Sale dengan 

menggunakan pendekatan User Persona. Dengan cara melakukan wawancara 

menggunakan metode deskripti kualitatif untuk memecahkan masalah dengan 

menggambarkan subyek atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta 

yang ada.  

Analisis karakteristik dan kebutuhan pengguna Website Flash Sale ini 

terdapat 10 tahapan yang dilakukan, yaitu: 

1. State Hypothesis melakukan wawancara kepada stakeholder dan beberapa 

narasumber. 

2. Range of Behavioral Variable membuat daftar variabel perilaku yang 

berhubungkan dengan masalah yang ada. 

3. Mapping of Interview Subject dilakukan pemetaan berdasarkan dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

4. Identify Significant Behavior Pattern dilakukan perhitungan responden yang 

menggunakan rumus Nielsen. 

5. Synthesize Characteristic and Relevant Goal digunakan untuk menemukan pola 

perilaku dari pengguna Tokopedia. 

6. Check for Redudancy and Completeness digunakan untuk memastikan bahwa 

semua persona bermakna berbeda. 
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7. Expand the Description of Attribute and Behaviours membuat bentuk narasi 

deskriptif dengan salah satu persona. 

8. Designate Persona Types dari narasi deskriptif yang telah dibuat akan dijadikan 

persona primer. 

9. Build Use Case mengimplementasikan dan merancang prototipe yang akan 

dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah didapatkan. 

10. Implement and Evaluate Prototypes membuat prototipe yang didalamnya 

terdapat informasi mengenai produk flashsale, dan waktu flashsale. 

Berdasarkan hasil analisis maka didapatkan hasil target pengguna yaitu 

seseorang yang kesulitan mengetahui adanya promo flashsale. Dari hasil itu akan 

diimplementasikan pada prototipe website flash sale. Mengindentifikasi  kebutuhan 

pengguna ini juga dapat memudahkan dalam menganalisa terkait dengan kebutuhan 

suatu sistem. Sehingga, dapat dibuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

user.

5.2.  Saran 

Dari hasil implementasi prototipe untuk menentukan target pengguna 

Tokopedia ini, tentunya memiliki kekurangan dan penulis memberikan beberapa 

saran untuk melakukan pengujian berikutnya, sebagai berikut: 

1. Dalam pengembangan zaman pada saat ini, masih tetap diperlukan untuk 

mengidentifikasi target setiap perubahan yang ada pada sistem.  

2. Menambahkan fitur lainnya pada sistem. Dengan ini, akan membuat pengguna 

selalu menggunakan sistem ini. 

3. Melakukan evaluasi desain setiap waktu dan selalu mengikuti perkembangan 

zaman yang ada. 
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