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ABSTRAK 
 
 

Kegiatan mengidentifikasi karakteristik pengguna adalah salah satu 
tahapan dalam memahami calon pengguna dari segi ekspektasi, kebutuhan, 
masalah, serta solusi dalam penggunaan suatu aplikasi. Di samping itu, kini UMKM 
Kebun Edamame Banyuwangi berharap terdapat aplikasi pencatatan yang sesuai 
dengan karakteristik karyawannya dan mampu mengatasi masalah pencatatan 
manual pada saat ini. 

Oleh sebab itu, Kerja Praktik ini bertujuan mengetahui karakteristik 
dengan memanfaatkan metode User Persona terhadap calon pengguna aplikasi 
pencatatan pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi sehingga dalam jangka 
pendek maupun panjang dapat dilanjutkan untuk pembuatan UI UX aplikasi 
pencatatan terkait hasil panen yang cocok dengan karakteristik karyawannya. 
Sampel dari Kerja Praktik ini adalah karyawan internal tetap yang berjumlah 3 
orang, terdiri dari pemilik, sekretaris, dan pengawas. Metode analisis yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dikarenakan sampel berjumlah kecil dan hal 
ini merupakan pertama kali adanya penggagasan penyelesaian permasalahan 
pencatatan dengan solusi pembuatan tampilan UI UX. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara tertulis. 

Hasil Kerja Praktik ini menunjukkan bahwa terdapat 2 kelompok 
pengguna. Pengelompokan pengguna didasarkan pada kebutuhan tampilan UI UX 
aplikasi pencatatan hasil panen, yaitu penyimpanan data pada folder yang sama 
ataupun tepat dan terdapat fitur pengurutan tiap kolom untuk memudahkan 
pencarian data. 

 
Kata kunci: User Persona, UI UX, karakteristik pengguna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

UMKM Kebun Edamame Banyuwangi merupakan sebuah usaha yang 

bergerak pada bidang perkebunan dengan membudidayakan kacang edamame 

sekaligus menjual hasil panen tersebut. Usaha ini berlokasi pada Dusun 

Curahketangi Barat, Desa Setail, RT/RW 04/02, Kecamatan Gentang, Kabupaten 

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Wilayah pemasaran yang dilayani adalah 

seluruh Indonesia. Jenis kacang edamame yang diproduksi hanya ada 2 tipe, yaitu 

Super Premium dan Baby Mame. 

Gambar 1.1 Perbandingan 2 Tipe 
Kacang Edamame Produksi Kebun 

Sebelum pembuatan UI UX, ada baiknya apabila peneliti melakukan riset 

untuk mengetahui karakteristik dari target penggunanya. Alasan utama pentingnya 

mengetahui karakteristik pengguna adalah agar developer mampu memahami calon 
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pengguna dari segi ekspektasi, kebutuhan, masalah serta solusi dalam penggunaan 

suatu aplikasi serupa atau terhadap gagasan UI UX yang direncanakan pada 

pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan. Salah satu cara yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pengguna adalah menerapkan User 

Persona. User persona adalah sebuah karakter fiktif sebagai perwakilan target 

pengguna dari produk yang akan dibuat oleh seorang developer (Ambarwati, 2020). 

Pada pelaksanaan KP, penulis menjadikan karyawan tetap UMKM Kebun 

Edamame Banyuwangi sebagai karakter yang dituliskan pada User Persona. 

Penyusunan sebuah User Persona membutuhkan beberapa data sesungguhnya 

sebagai informasi yang dapat dituliskan di dalamnya, seperti data diri (nama 

lengkap, pekerjaan, tempat tinggal) dan hal-hal yang diharapkan serta ingin 

dihindari dari UI UX suatu aplikasi pencatatan sesuai dengan kebutuhan yang saat 

ini dirasakan pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. Dalam proses 

pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara wawancara 

tertulis sehingga narasumber mampu menjawab pertanyaan yang diajukan secara 

fleksibel. Kendala yang dirasakan oleh penulis selama penyusunan User Persona 

adalah terdapat 1 karyawan yang sulit dihubungi sehingga dalam penulisan laporan 

KP hanya menggunakan 3 orang sebagai objeknya. 

User Persona sangat berguna pada tahap pengembangan sebuah aplikasi 

karena dengan memperhatikan demografis, motivasi, tujuan, dan hambatan yang 

dihadapi, maka developer dapat menawarkan solusi, menentukan tools yang perlu 

dikembangkan, dan penawaran ide baru untuk pembuatan sebuah sistem baru 

(Andini, 2020; Bimantara, 2018). Selain itu, User Persona juga mampu 
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menentukan konten atau fitur yang diperlukan agar sistem lebih sesuai dengan 

kebutuhan spesifik calon pengguna (Vaughan, 2021). 

Oleh karena itu, agar dapat membuat desain UI yang cocok dengan 

karakteristik karyawan UMKM Kebun Edamame, maka digunakanlah instrumen 

User Persona. Hasil akhir yang diharapkan dari analisis karakteristik calon 

pengguna dengan menggunakan instrumen User Persona adalah detail harapan, 

motivasi, halangan, serta data diri dari setiap individu yang berposisi sebagai 

karyawan tetap. Hal tersebut dapat menjadi sebuah gambaran agar dikemudian hari 

dapat dirancang sebuah sistem atau aplikasi yang cocok dengan karakteristik yang 

telah didetailkan pada User Persona tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah pada Kerja Praktik ini adalah “Bagaimana menganalisis 

karakteristik calon pengguna menggunakan instrumen User Persona?”. 

1.3 Batasan Masalah 
 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan masalah 

agar pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah sebagai berikut: 

a. Sampel berupa karyawan tetap UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. 
 

b. Berfokus pada pencatatan data hasil panen. 
 

1.4 Tujuan 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari Kerja 

Praktik ini adalah menghasilkan dokumen hasil analisis karakteristik calon 

pengguna menggunakan instrumen User Persona. 
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1.5 Manfaat 
 

Manfaat yang diharapkan dengan uji coba fungsional aplikasi ini sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui karakteristik pengguna. 
 

b.  Memberikan gambaran terkait tampilan aplikasi pencatatan yang sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. 

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 User Persona yang telah dibuat, serta 

sistematika penulisan dari proposal. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan mulai dari latar belakang 

perusahaan, visi & misi perusahaan, lingkup layanan serta stuktur organisasi. 

BAB III: LANDASAN TEORI 
 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap berhubungan dengan 

Kerja Praktik yang dilakukan dan digunakan dalam analisis karakteristik calon 

pengguna. Teori yang digunakan dalam pelaksanaan KP ini ialah UI UX dan User 

Persona. 
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BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 
 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis 

karakteristik calon pengguna di tempat Kerja Praktik dengan metode yang telah 

ditentukan. 

BAB V : PENUTUP 
 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

evaluasi dari bab empat. Kesimpulan akan dijelaskan hasil dari evaluasi analisis 

karakteristik calon pengguna sedangkan saran akan menjelaskan tentang masukan 

terhadap analisis karakteristik calon pengguna untuk pengembangan lebih lanjut. 



 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 
2.1. Latar Belakang Perusahaan 

 

 

 
Gambar 2.1 Logo UMKM Kebun Edamame Banyuwangi 

UMKM Kebun Edamame Banyuwangi merupakan sebuah usaha yang 

bergerak pada bidang perkebunan dengan membudidayakan tanaman kacang 

edamame 2 tipe, yaitu Super dan Baby. Usaha ini juga bekerja sama dengan 

sebagian petani khusus budidaya tumbuhan edamame yang berlokasi di wilayah 

Kabupaten Banyuwangi. 

2.2. Identitas Instansi 
 

Nama Instansi : UMKM Kebun Edamame Banyuwangi 

Alamat  : Dsn. Curahketangi Barat, Ds. Setail, RT/RW 

04/02, Kec. Gentang, Kab. Banyuwangi 
 

No. Telepon : +62 82-4163-2003 
 

Website : - 
 

Email : engrasiafarm@gmail.com 
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2.3. Sejarah Perusahaan 
 

UMKM Kebun Edamame Banyuwangi berdiri sejak awal tahun 2020. 

Pemilik usaha ini pernah bekerja selama beberapa tahun pada suatu perusahaan 

swasta yang memiliki fokus ke tumbuhan edamame. Setelah pemilik memiliki 

pengalaman yang sudah terbilang banyak, maka ia pun mendirikan usaha UMKM 

Kebun Edamame Banyuwangi. Selain berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, 

faktor geografis pun mendukung berdirinya usaha ini karena Banyuwangi 

merupakan salah satu daerah penghasil edamame tertinggi tingkat Jawa Timur. Pada 

proses produksinya, UMKM ini menanam sekaligus memanen hasil kebunnya 

sendiri. Lingkup daerah pemasaran produk UMKM Kebun Edamame Banyuwangi 

masih terbatas pada sejumlah wilayah di pulau Jawa, seperti Surabaya, Malang, dan 

Yogyakarta. 

2.4. Visi dan Misi Instansi 

Visi 

Menghasilkan produk edamame yang berkualitas tinggi dan mewujudkan 

lapangan kerja yang luas untuk masyarakat sekitar. 

Misi 
 

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas edamame. 
 

2. Membuka dan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. 
 

3. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk 

unggulan. 

2.5. Struktur Organisasi 
 

Struktur organisasi pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi 

diterapkan pada Gambar 2.2 di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi UMKM Kebun Edamame Banyuwangi 

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan struktur organisasi UMKM Kebun 

Edamame Banyuwangi secara keseluruhan. Struktur organisasi tersebut terdiri dari 

Pemilik, Asisten, serta Bagian Produksi dan Pengawasan. Pemilik berperan untuk 

membawahi Asisten dan Bagian Produksi dan Pengawasan serta menerima seluruh 

laporan yang diberikan oleh Asisten. Asisten berperan untuk membantu pemilik 

dalam proses penjualan dan pemanenan hasil kebun. Bagian Produksi dan 

Pengawasan berperan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penanaman 

hingga pemanenan tumbuhan edamame pada kebun. 



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 UI UX 
 

UI UX merupakan gabungan dari 2 kalimat, yaitu UI (User Interface) dan 

UX (User Experience). UI adalah sebuah tampilan yang telah dirancang agar 

pengguna mampu dengan mudah dalam memahami dan mengaplikasikan suatu 

produk. UI juga merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunak yang mampu 

dilihat, didengar, disentuh, dan dimengerti oleh manusia. 

Sedangkan UX adalah pengalaman dari pengguna yang diimplementasikan 

pada suatu produk terhadap pihak lain yang menggunakannya secara langsung. 

Seringkali UX diabaikan padahal hal ini merupakan faktor dari kesuksesan atau 

kegagalan dalam pembuatan suatu produk. UX tidaklah membahas terkait 

rancangan cara kerja pada bagian suatu produk atau jasa, tetapi cara pengguna 

menggunakan secara langsung dengan produk tersebut. 

Dalam perancangannya, UI UX terdiri dari beberapa langkah pengerjaan 

(BELAJARUIUX, 2020). 4 tahapan utamanya yaitu: 

1. Melakukan analisis dan penentuan arah pembuatan UI. 
 

Tahap ini dapat dilakukan dengan pembuatan User Persona, 

User Scenario atau Storyboarding, Pain Points Analysis, ataupun User 

Flow. Penjelasan dari setiap caranya adalah sebagai berikut: 

- User Persona mampu merepresentasikan data diri, kendala, dan 

keinginan pengguna dalam aplikasi yang akan dirancang sehingga 

dapat menjadi dasar dari penyusunan strategi desain yang diinginkan 

oleh pengguna secara spesifik. 
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- User Scenario mampu membantu peneliti dalam mengetahui 

tahapan yang akan dilakukan, motivasi, dan semua hal yang mereka 

rasakan dalam suatu kejadian atau aktivitas sehingga mampu 

meningkatkan rasa empati peneliti kepada pengguna. 

- Dari Pain Points Analysis dapat diketahui masalah yang dialami oleh 

pengguna secara lebih mendalam sehingga peneliti mampu 

membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka. 

- User Flow merupakan gabungan dan urutan dari beberapa langkah 

kecil yang dijadikan 1 alur. Dengan pembuatan User Flow, maka 

peneliti mampu memahami perspektif pengguna dalam berinteraksi 

dengan suatu produk atau aplikasi. 

2. Pembuatan sketsa dan wireframe. 
 

Umumnya pembuatan sketsa dilakukan sebanyak lebih dari 1 

kali dan secara manual digambarkan di media kertas. Setelah sketsa 

telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya ialah pembuatan 

wireframe dengan menggunakan software yang akan menjadi dasar 

dalam pembuatan desain UI. 

3. Pendesainan UI dan prototipe. 
 

Peneliti mulai membuat desain yang dibutuhkan oleh pengguna 

berdasarkan data-data yang diperoleh ditahap pertama. Setelah desain 

UI sudah terbuat, maka akan dilakukan high-fidelity ptorotype yang 

dapat digunakan pada tahapan testing. 

4. Melakukan testing dan iterasi. 
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Pada tahap ini, testing dilakukan dengan menyuguhkan UI 

yang telah dirancang sebelumnya kepada pihak pengguna yang 

sebenarnya. Berdasarkan data yang diterima dari aktivitas testing yang 

telah dilakukan, maka peneliti dapat melakukan pebaikan desain agar 

solusi yang dihasilkan dapat lebih baik lagi. 

3.2 User Persona 
 

User Persona adalah penggambaran pengguna fiktif berdasarkan data 

sampel yang berasal dari pengguna sebenarnya (Mubarik, 2021). Sedangkan 

persona sendiri adalah sebuah pola dasar dari pengguna yang penggambaran tujuan 

dan karakteristiknya memperjelas kebutuhan dari kumpulan pengguna yang 

jumlahnya lebih besar. Umumnya User Persona dituliskan dalam satu atau dua 

halaman dengan mencakup beberapa data sampel, diantaranya adalah pola 

kebiasaan, tujuan, kemampuan, sikap, lingkungan, serta informasi dasar dari pribadi 

pengguna itu sendiri (Bimantara, 2018). Terdapat 9 poin yang wajib dicantumkan 

dalam sebuah User Persona, yaitu nama, foto, kutipan atau moto pribadi, biografi, 

demografi, sifat kepribadian, motivasi, tujuan dan hambatan, serta merk yang 

disarankan dari pengguna yang diteliti (Ellis, 2018). Tiap poin mempresentasikan 

hal-hal yang berbeda, yaitu: 

- Nama: Nama dari pengguna yang diteliti. 
 

- Foto: Foto diri dari pengguna, umumnya secara portrait atau vertical. Jika 

menggunakan pengguna fiktif, maka sebisa mungkin menghindari 

penggunaan foto selebriti, rekan kerja, atau wajah familiar lainnya yang 

mungkin memiliki asumsi bawaan. 

- Kutipan atau Moto Pribadi: Disertakan agar persona tampak lebih nyata. 
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- Biografi: Menjelaskan gambaran umum atau latar belakang dari diri 

pengguna. 

- Demografi: Menjelaskan usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, serta atribut- 

atribut lainnya dan relevan dengan industri yang sedang diteliti. 

- Sifat Kepribadian: Poin ini dapat menjadi dasar dalam mengetahui cara 

pengguna akan bertindak pada saat menggunakan produk yang dikeluarkan 

oleh peneliti. Misal saja orang dengan rentang perhatian rendah umumnya 

menginginkan desian situs yang dapat bergerak secara lebih cepat. Orang 

yang berhati-hati umumnya akan membandingkan produk satu dengan 

lainnya untuk menentukan yang terbaik. 

- Motivasi: Hal yang mendasari pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. 

Seperti poin sifat kepribadian, motivasi membantu peneliti dalam memahami 

cara pikir dari pengguna yang diteliti sehingga dapat menciptakan produk 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

- Tujuan dan Hambatan: Poin ini menjelaskan hal yang ingin dicapai dan 

dihindari oleh pengguna dalam melakukan sesuatu atau menggunakan 

produk. 

- Merk yang Disukai: Dari beberapa merk yang dipilih oleh pengguna, maka 

dapat membantu peneliti dalam menentukan fungsi-fungsi dan tampilan yang 

akan diletakkan dalam produk sesuai dengan merk referensi tersebut. 

Membangun User Persona pun harus menggunakan strategi tertentu agar 

dapat menghindari terjadinya kegagalan dari proyek yang sedang dijalankan. 

Berdasarkan artikel yang dituliskan oleh (Aryadita, 2017), terdapat beberapa 

langkah yang dilakukan untuk penyusunan User Persona, yaitu: 
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1. Wawancara atau observasi. 
 

2. Menemukan pola pengguna. 
 

3. Membuat model awal berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. 
 

4. Membagikan model ke tim. 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

 
Langkah awal pembuatan User Persona UMKM Kebun Edamame 

Banyuwangi adalah melakukan identifikasi masalah yang digunakan sebagai dasar 

pembuatan User Persona. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan 

wawancara pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. Dari hasil dan data yang 

didapatkan saat wawancara, maka akan dilakukan pembuatan User Persona. 

Kemudian akan dilakukan pengelompokan User Persona berdasarkan kebutuhan 

dari suatu aplikasi pencatatan yang diharapkan dapat dibangun diwaktu selanjutn 

Langkah terakhir ialah pembagian User Persona kepada pemilik usaha untuk 

meminta persetujuan terkait model yang telah dibuat. 

4.1 Wawancara 
 

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara tertulis. Wawancara tertulis dilakukan menggunakan 24 

pertanyaan yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data diri dan pedoman 

pembuatan tampilan aplikasi. Alasan pertanyaan dibagi menjadi 2 kelompok adalah 

agar target pengguna mampu memahami tujuan dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. UMKM Kebun Edamame memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang, 

tetapi terdapat kendala dalam menghubungi 1 orang karyawan sehingga data yang 

digunakan pada penulisan laporan ini berasal dari 3 orang saja. Berdasarkan hasil 

wawancara, terdapat kendala dalam bidang pencatatan yaitu masih dilakukannya 

secara manual sehingga data yang telah dicatat rawan untuk rusak ataupun hilang. 

Oleh karena itu, User Persona yang dibangun akan berfokus pada penyelesaian 

14 
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masalah pada bidang pencatatan. Berikut merupakan daftar pertanyaan dan 

dokumentasi hasil wawancara yang telah dilakukan kepada karyawan UMKM 

Kebun Edamame Banyuwangi. 

4.1.1 Daftar Pertanyaan 
 

Wawancara tertulis dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan 

menggunakan sebuah media sehingga responden dari penelitian ini mampu 

menjawab pertanyaan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, berikut 

merupakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden. 

A. Data Diri 
 

- Nama lengkap 
 

- Foto diri (berdiri / potrait) 
 

- Usia 
 

- Jenis kelamin 
 

- Pekerjaan 
 

- Penghasilan per bulan 
 

- Motto hidup Anda yang berhubungan dengan dunia bisnis 
 

- Lokasi tempat tinggal (kota saja) 
 

- Pendidikan terakhir 
 

- Latar belakang pengalaman pribadi 
 

- Apakah Anda pernah bekerja atau memiliki pengalaman dalam 

bidang pencatatan sebelumnya? Ceritakan pengalaman Anda. 

- Biodata yang berisi penjelasan diri Anda secara singkat dalam 1 

sampai 2 paragraf saja. 

- Sebutkan tipe diri Anda, pilih 1 saja yang mewakili Anda dan 

dapat dipilih pada 
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https://sudutsemesta.wordpress.com/2019/11/14/the-12- 
 

archetypes / 
 

- Untuk mengetahui kepribadian Anda, harap lakukan tes 

kepribadian secara singkat pada 

https://tes.anthonykusuma.com/16-kepribadian/tes dan ketikkan 

jenis kepribadian apakah yang Anda dapatkan. 

- Dari skala 1-5, sebutkan 4 kemampuan softskill Anda serta 

tingkatannya 

- 3 sifat utama Anda (misal periang, cekatan, bersemangat, rajin, 

dan sebagainya) 

- Sebutkan 3 sampai 4 tujuan Anda dalam melakukan pencatatan 

atau pekerjaan. Contoh: ingin menekuni bidang pencatatan 

- Dari skala 1-5, seberapa berpengalamannya Anda dalam 

mengoperasikan internet, komputer, handphone android, dan 

sosial media? serta sebutkan tingkatannya 

B. Pedoman Pembuatan Tampilan Aplikasi 
 

- Aplikasi handphone apa yang Anda gunakan dan mudah dalam 

pengoperasiannya? 

- Secara umum, aplikasi seperti apa yang nyaman bagi Anda? 
 

- Apa harapan atau saran Anda untuk aplikasi pencatatan yang 

Anda inginkan? 

- Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat sebuah aplikasi yang 

mampu menyimpan dana pencatatan secara teratur tanpa takut 

data tersebut dapat hilang? 
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- Jika Anda pernah melakukan pencatatan secara online, kendala 

apakah yang Anda alami selama menggunakan aplikasi tersebut? 

Dan sebutkan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut. 

- Jika Anda belum pernah melakukan pencatatan secara online, 

jelaskan bagaimana gambaran aplikasi mobile tersebut serta 

jelaskan apa harapan Anda untuk gambaran aplikasi mobile 

tersebut? 

4.1.2 Dokumentasi Wawancara Pemilik Usaha 
 

Berikut   merupakan hasil dokumentasi wawancara dengan 

pemilik usaha UMKM Kebun Edamame Banyuwangi, yaitu Condro Wisnu. 

A. Data Diri 
 

- Nama lengkap: Condro Wisnu 
 

- Foto diri (berdiri / potrait) 
 

 
Gambar 4.1 Foto Diri Pemilik Usaha 

 

- Usia: 32 tahun 
 

- Jenis kelamin: Laki-laki 
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- Pekerjaan: Wiraswasta 
 

- Penghasilan per bulan: Rp4.000.000 – Rp5.000.000 
 

- Motto hidup Anda yang berhubungan dengan dunia bisnis: Selalu 

berpiikir sebelum bertindak. 

- Lokasi tempat tinggal: Banyuwangi 
 

- Pendidikan terakhir: S1 Biologi 
 

- Latar belakang pengalaman pribadi 
 

 Saya pernah bekerja di perusahaan swasta kemudian di 

tempatkan di Kalimantan sebagai pengawas perkebunan. 

Kemudian setelah 3 – 4 tahun saya resign dan pindah di 

kabupaten Jember. Bekerja di perusahaan swasta di bidang 

perkebunan edamame. 

- Apakah Anda pernah bekerja atau memiliki pengalaman dalam 

bidang pencatatan sebelumnya? Ceritakan pengalaman Anda. 

 Pengalaman di bidang pencatatan tentunya mencatat hasil dari 

panen yang dihasilkan. Kemudian ada juga untuk mencatat 

hasil panen perwilayahnya, dan juga mencatat hasil panen 

perorangan. 

- Biodata yang berisi penjelasan diri Anda secara singkat. 
 

 Semenjak saya kecil dan sampai berusia 18 tahun, saya 

bersekolah di banyuwangi sampai dengan SMA. Kemudian 

melanjutkan perkuliahan di Universitas Jember di jurusan 

Biologi. 
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- Sebutkan tipe diri Anda, pilih 1 saja yang mewakili Anda dan 

dapat dipilih pada 

https://sudutsemesta.wordpress.com/2019/11/14/the-12- 

archetypes / 
 

 Dominance. 
 

- Untuk mengetahui kepribadian Anda, harap lakukan tes 

kepribadian secara singkat pada 

https://tes.anthonykusuma.com/16-kepribadian/tes dan ketikkan 

jenis kepribadian apakah yang Anda dapatkan. 

 ENTP (Extraverted Intuitive Thinking Perceiving), Sipenemu. 
 

- Dari skala 1-5, sebutkan 4 kemampuan softskill Anda serta 

tingkatannya 

 Kepemimpinan (4), pekerja keras (5), dapat beradaptasi 

dengan cepat (5), analisa infromasi (5), 

- 3 sifat utama Anda (misal periang, cekatan, bersemangat, rajin, 

dan sebagainya) 

 Pekerja keras, rajin, dan bersemangat. 
 

- Sebutkan 3 sampai 4 tujuan Anda dalam melakukan pencatatan 

atau pekerjaan. Contoh: ingin menekuni bidang pencatatan 

 Untuk dapat mengolah data yang disimpan dengan baik, 

mengetahui arus bisnis dari umkm, serta mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung. 
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- Dari skala 1-5, seberapa berpengalamannya Anda dalam 

mengoperasikan internet, komputer, handphone android, dan 

sosial media? serta sebutkan tingkatannya 

 4, berpengalaman 
 

B. Pedoman Pembuatan Tampilan Aplikasi 
 

- Aplikasi handphone apa yang Anda gunakan dan mudah dalam 

pengoperasiannya? 

 Instagram, Grab, Gojek, Facebook, dan WhatsApp. 
 

- Secara umum, aplikasi seperti apa yang nyaman bagi Anda? 
 

 Aplikasi yang tentunya dapat memudahkan segala kegiatan 

bisnis yang terjadi. 

- Apa harapan atau saran Anda untuk aplikasi pencatatan yang 

Anda inginkan? 

 Aplikasi pencatatan yang disarankan dapat dimengerti dan 

mempermudah segala kegiatan. 

- Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat sebuah aplikasi yang 

mampu menyimpan dana pencatatan secara teratur tanpa takut 

data tersebut dapat hilang? 

 Sangat baik apa bila terdapat suatu aplikasi yang menyimpan 

data secara teratur. Dapat mempermudah kegiatan. 

- Jika Anda pernah melakukan pencatatan secara online, kendala 

apakah yang Anda alami selama menggunakan aplikasi tersebut? 

 Keberadaaan data yang sulit ditemukan dan tentunya tidak 

berada dalam folder yang sama. 
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- Jika Anda belum pernah melakukan pencatatan secara online, 

jelaskan bagaimana gambaran aplikasi mobile tersebut serta 

jelaskan apa harapan Anda untuk gambaran aplikasi mobile 

tersebut? 

 Yang interaktif, dapat dimengerti dan dapat digunakan dengan 

mudah. 

4.1.3 Dokumentasi Wawancara Sekretaris Usaha 
 

Berikut merupakan hasil dokumentasi wawancara dengan 

sekretaris usaha UMKM Kebun Edamame Banyuwangi, yaitu Maulina 

Azizah. 

A. Data Diri 
 

- Nama lengkap: Maulina Azizah 
 

- Foto diri (berdiri / potrait) 
 

 
Gambar 4.2 Foto Diri Sekretaris Usaha 

 

- Usia: 28 tahun 
 

- Jenis kelamin: Perempuan 
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- Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 
 

- Penghasilan per bulan: - 
 

- Motto hidup Anda yang berhubungan dengan dunia bisnis: 

Bekerja keras dan selalu bersemangat. 

- Lokasi tempat tinggal: Banyuwangi 
 

- Pendidikan terakhir: D4 Kebidanan 
 

- Latar belakang pengalaman pribadi 
 

 Pernah bekerja sebagai seorang bidan di puskesmas wilayah 

Bondowoso karena setelah kuliah selsai pulang kerumah 

orang tua di Bondowoso. 

- Apakah Anda pernah bekerja atau memiliki pengalaman dalam 

bidang pencatatan sebelumnya? Ceritakan pengalaman Anda. 

 Pernah, Melakukan pencatatan di puskesmas ketika 

memeriksa ibu hamil, atau ketika akan ada proses lahiran. 

Mencatat bagaimana kondisi setiap pasien. 

- Biodata yang berisi penjelasan diri Anda secara singkat. 
 

 Saya adalah orang Bondowoso, sejak lahir sampai di SMA 

saya bersekolah di kabupaten Bondowoso. Kemudian saya 

masuk kuliah di kabupaten Jember tepatnya di Akademi 

Kebidanan. Setelah lulus kuliah saya melanjutkan untuk 

mengabdikan diri ke puskesmas di wilayah asal saya yaitu 

Bondowoso. 

- Sebutkan tipe diri Anda, pilih 1 saja yang mewakili Anda dan 

dapat dipilih pada 
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https://sudutsemesta.wordpress.com/2019/11/14/the-12- 
 

archetypes / 
 

 Rebel. 
 

- Untuk mengetahui kepribadian Anda, harap lakukan tes 

kepribadian secara singkat pada 

https://tes.anthonykusuma.com/16-kepribadian/tes dan ketikkan 

jenis kepribadian apakah yang Anda dapatkan. 

 ISFP, SI penggubah. 
 

- Dari skala 1-5, sebutkan 4 kemampuan softskill Anda serta 

tingkatannya 

 Menganalisa informasi (4,5), berkemauan keras (4), berpikir 

positif (5), dan dapat beradaptasi dengan cepat (5). 

- 3 sifat utama Anda (misal periang, cekatan, bersemangat, rajin, 

dan sebagainya) 

 Cekatan, semangat, dan rajin. 
 

- Sebutkan 3 sampai 4 tujuan Anda dalam melakukan pencatatan 

atau pekerjaan. Contoh: ingin menekuni bidang pencatatan 

 Membantu pengolahan data, mempermudah dalam mencari 

catatan yang dibutuhkan, serta membuat laporan yang rapi 

dan ringkas. 

- Dari skala 1-5, seberapa berpengalamannya Anda dalam 

mengoperasikan internet, komputer, handphone android, dan 

sosial media? serta sebutkan tingkatannya 

 4,5 lumayan berpengalaman 
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B. Pedoman Pembuatan Tampilan Aplikasi 
 

- Aplikasi handphone apa yang Anda gunakan dan mudah dalam 

pengoperasiannya? 

 Instagram, Grab, Gojek, dan WhatsApp. 
 

- Secara umum, aplikasi seperti apa yang nyaman bagi Anda? 
 

 Yang dapat membantu dalam perhitungan atau penyimpanan 

suatu data 

- Apa harapan atau saran Anda untuk aplikasi pencatatan yang 

Anda inginkan? 

 Aplikasi pencatatan dapat memudahkan pekerjaan. 
 

- Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat sebuah aplikasi yang 

mampu menyimpan dana pencatatan secara teratur tanpa takut 

data tersebut dapat hilang? 

 Sangat membantu jika dapat disimpan tanpa takut hilang. 
 

- Jika Anda pernah melakukan pencatatan secara online, kendala 

apakah yang Anda alami selama menggunakan aplikasi tersebut? 

 Data tidak rapi, Diharapkan bisa teratur sesuai tanggal atau 

abjad. 

- Jika Anda belum pernah melakukan pencatatan secara online, 

jelaskan bagaimana gambaran aplikasi mobile tersebut serta 

jelaskan apa harapan Anda untuk gambaran aplikasi mobile 

tersebut? 

 Yang dapat digunakan dengan nyaman dan mudah dimengerti 

oleh penggunanya. 
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4.1.4 Dokumentasi Wawancara Pengawas Usaha 
 

Berikut merupakan hasil dokumentasi wawancara dengan 

pengawas usaha UMKM Kebun Edamame Banyuwangi, yaitu Omig Yesim 

Franata. 

A. Data Diri 
 

- Nama lengkap: Omig Yesim Franata. 
 

- Foto diri (berdiri / potrait) 
 

 
Gambar 4.3 Foto Diri Pengawas Usaha 

 

- Usia: 32 tahun 
 

- Jenis kelamin: Laki-laki 
 

- Pekerjaan: PNS 
 

- Penghasilan per bulan: Rp2.000.000 – Rp3.000.000 
 

- Motto hidup Anda yang berhubungan dengan dunia bisnis: Selalu 

optimis untuk mendapatkan yang terbaik. 

- Lokasi tempat tinggal: Banyuwangi 
 

- Pendidikan terakhir: S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi. 

- Latar belakang pengalaman pribadi 
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 Saat ini bekerja sebagai seorang guru dan juga merangkap 

sebagai seorang wiraswasta yang bekerja sama dengan umkm 

kebun edamame banyuwangi. Saya juga memiliki toko obat 

pertanian. 

- Apakah Anda pernah bekerja atau memiliki pengalaman dalam 

bidang pencatatan sebelumnya? Ceritakan pengalaman Anda. 

 Untuk pengalaman pencatatan tentunya pernah, ketika di 

sekolah berperan sebagai seorang guru harus mencatat nilai 

dari setiap muridnya atau mencatat keperluan sekolah. Untuk 

di toko obat perlu mancatat barang masuk dan keluar, 

pencatatan keuangan juga diperlukan untuk mengatur arus 

keuangan toko. 

- Biodata yang berisi penjelasan diri Anda secara singkat. 
 

 Saya adalah seorang guru di sekolah negeri di wilayah 

Banyuwangi, saya orang yang berkemauan keras dan pantang 

menyerah. Pernah bersekolah di Universitas Banyuwangi di 

jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan rekreasi . 

- Sebutkan tipe diri Anda, pilih 1 saja yang mewakili Anda dan 

dapat dipilih pada 

https://sudutsemesta.wordpress.com/2019/11/14/the-12- 

archetypes / 
 

 Innocent. 
 

- Untuk mengetahui kepribadian Anda, harap lakukan  tes 

kepribadian  secara  singkat  pada 
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https://tes.anthonykusuma.com/16-kepribadian/tes dan ketikkan 

jenis kepribadian apakah yang Anda dapatkan. 

 ESFJ, The Provider (Si Pemberi). 
 

- Dari skala 1-5, sebutkan 4 kemampuan softskill Anda serta 

tingkatannya. 

 Networking (4,5), kemampuan beradaptasi (4), pendengar 

yang baik (5), dan profesionalisme (4.5). 

- 3 sifat utama Anda (misal periang, cekatan, bersemangat, rajin, 

dan sebagainya) 

 Pekerja keras, rajin, dan bersemangat. 
 

- Sebutkan 3 sampai 4 tujuan Anda dalam melakukan pencatatan 

atau pekerjaan. Contoh: ingin menekuni bidang pencatatan 

 Mempermudah dalam pencatatan kegiatan di umkm, 

memyimpan dokumen yang penting dengan mudah, dan 

memberikan informasi kegiatan dengan ringkas dan dapat 

dipahami. 

- Dari skala 1-5, seberapa berpengalamannya Anda dalam 

mengoperasikan internet, komputer, handphone android, dan 

sosial media? serta sebutkan tingkatannya 

 4, berpengalaman 
 

B. Pedoman Pembuatan Tampilan Aplikasi 
 

- Aplikasi handphone apa yang Anda gunakan dan mudah dalam 

pengoperasiannya? 

 Gojek, Facebook, dan WhatsApp. 
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- Secara umum, aplikasi seperti apa yang nyaman bagi Anda? 
 

 Aplikasi yang mirip seperti Gojek ataupun WhatsApp. 
 

- Apa harapan atau saran Anda untuk aplikasi pencatatan yang 

Anda inginkan? 

 Dapat menyimpan dan mendokumentasi kan kegiatan yang 

penting di umkm. 

- Bagaimana tanggapan Anda jika terdapat sebuah aplikasi yang 

mampu menyimpan dana pencatatan secara teratur tanpa takut 

data tersebut dapat hilang? 

 Pastinya sangat membantu dan mudah digunakan untuk orang 

lain. 

- Jika Anda pernah melakukan pencatatan secara online, kendala 

apakah yang Anda alami selama menggunakan aplikasi tersebut? 

 Kendalanya data terkadang tidak tersimpan dengan rapi, dan 

untuk mencari butuh waktu yang lumayan lama. Kadang juga 

tidak tersimpan di tempat yang sama. 

- Jika Anda belum pernah melakukan pencatatan secara online, 

jelaskan bagaimana gambaran aplikasi mobile tersebut serta 

jelaskan apa harapan Anda untuk gambaran aplikasi mobile 

tersebut? 

 Tentunya aplikasi yang digunakan dengan mudah dan dapat 

dimengerti. 
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4.2 Pembuatan User Persona 
 

Berdasarkan seluruh data jawaban dan pola yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka peneliti mulai menyusun User Persona sebanyak jumlah 

karyawan tetap yang bekerja pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. Tujuan 

dibuatkan User Persona adalah untuk menjelaskan tiap persona yang berperan 

sebagai calon pengguna tampilan aplikasi yang akan diciptakan dikemudian hari. 

Berikut merupakan hasil awal pembuatan User Persona. 

 

 
Gambar 4.4 User Persona Pemilik Usaha Sebelum Revisi 

Pada Gambar 4.4 terdapat User Persona dari pemilik usaha yang bernama 

Condro Wisnu. Latar belakang beliau adalah pernah bekerja sebagai pengawas 

kebun di Kalimantan selama 4-5 tahun kemudian memilih resign untuk mendirikan 

usaha yang saat ini dijalankannya, yaitu UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. 

Pak Condro menginginkan aplikasi pencatatan yang mampu memudahkan segala 



30 
 

 

 
 

kegiatan bisnis pada UMKM nya dengan menggunakan tampilan yang interaksif 

serta mudah dipahami dan dioperasikan. Disamping itu, terdapat 2 hal yang ingin 

dihindari beliau pada aplikasi pencatatan, yaitu susahnya menemukan keberadaan 

data dan penyimpanan tidak teratur dalam 1 folder yang sama. 

 

 
Gambar 4.5 User Persona Sekretaris Usaha Sebelum Revisi 

Pada Gambar 4.5 terdapat User Persona dari sekretaris UMKM Kebun 

Edamame Banyuwangi yang bernama Maulina Azizah. Latar belakang beliau 

adalah pernah menempuh pendidikan di Akademi Kebidanan Jember kemudian 

setelah lulus, ia melanjutkan karirnya dengan mengabdi pada sebuah puskesmas. 

Kemudian beliau menjadi Ibu Rumah Tanggan sekaligus memutuskan untuk 

bekerja pada UMKM Kebun Edamame Banyuwangi. Bu Maulina menginginkan 

aplikasi pencatatan yang mampu membantu mempermudah pekerjaan dan 

melakukan perhitungan serta penyimpanan data dengan pengguanaan yang nyaman 
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dan mudah dimengerti oleh pengguna. Disamping itu, terdapat 2 hal yang ingin 

dihindari beliau pada aplikasi pencatatan, yaitu penyimpanan data yang tidak rapi 

dan tidak terdapatnya fitur “filter”. 

 

 
Gambar 4.6 User Persona Pengawas Usaha Sebelum Revisi 

Pada Gambar 4.6 terdapat User Persona dari pengawas UMKM Kebun 

Edamame Banyuwangi yang bernama Omig Yesim Franata. Latar belakang beliau 

adalah lulusan dari jurusan S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 

(PJKR) Universitas Banyuwangi. Saat ini beliau sedang bekerja di salah satu 

sekolah sebagai seorang guru sekaligus bekerja di UMKM Kebun Edamame 

Banyuwangi. Pak Omig menginginkan aplikasi pencatatan yang menyimpan dan 

mendokumentasikan kegiatan utama UMKM dengan rapi serta memiliki tampilan 

yang mudah dipahami oleh pengguna. Disamping itu, terdapat beberapa hal yang 
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ingin dihindari beliau pada aplikasi pencatatan, yaitu tidak tersimpannya dokumen 

dengan rapi dan tetap serta waktu pencarian dokumen yang relatif lama. 

4.3 Pengelompokan User Persona 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan poin-poin yang tertera pada User 

Persona yang telah disusun, maka dapat diambil 2 kelompok berdasarkan harapan 

terharap aplikasi pencatatan yang akan dibangun dikemudian hari. Kelompok 

pertama terdiri dari pemilik usaha saja, sementara itu kelompok kedua terdiri dari 

sekretaris dan pengawas. Kelompok pertama berharap dengan adanya aplikasi 

pencatatan, maka mampu memudahkan segala kegiatan bisnis pada UMKM nya 

dengan menggunakan tampilan yang interaksif serta mudah dipahami dan 

dioperasikan. Sedangkan kelompok kedua berharap agar aplikasi pencatatan 

tersebut mampu membantu mempermudah pekerjaan, melakukan perhitungan, 

penyimpanan data, serta mendokumentasikan kegiatan utama UMKM dengan rapi 

dan memiliki tampilan yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. 

4.4 Pembagian User Persona 
 

Tahap ini dilakukan agar dapat memperoleh feedback dari pemilik usaha 

terkait User Persona yang telah disusun. Pada langkah ini, pemilik usaha merasa 

pemilihan warna awal pada User Persona kurang cocok, terlalu polos, dan kaku. 

sehingga peneliti diharuskan untuk melakukan perevisian. Setelah selang beberapa 

hari, peneliti kembali menampilkan User Persona yang telah direvisi kepada 

pemilik usaha dan beliau menerima hasil akhir tersebut. Dengan begitu, pembuatan 

User Persona selesai. Berikut merupakan hasil perevisian User Persona yang telah 

disetujui oleh pemilik usaha. 
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Gambar 4.7 User Persona Pemilik Usaha Setelah Revisi 

Perevisian pada User Persona pemilik usaha terdapat pada perubahan 

warna tema yang semula merupakan warna biru muda saja kini diganti menjadi biru 

tua dan merah muda. Background yang semula polos kini ditambahkan pola marmer 

untuk menghilangkan kesan “hambar”. Warna logo brand pun diubah agardapat 

menyatu dengan warna tema. 
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Gambar 4.8 User Persona Sekretaris Usaha Setelah Revisi 

Perevisian pada User Persona sekretaris usaha sama seperti perevisian 

User Persona peimlik usaha, yaitu pada perubahan warna tema yang semula 

merupakan warna biru muda saja kini diganti menjadi biru tua dan merah muda. 

Background yang semula polos kini ditambahkan pola marmer untuk 

menghilangkan kesan “hambar”. Warna logo brand pun diubah agar dapat menyatu 

dengan warna tema. 
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Gambar 4.9 User Persona Pengawas Usaha Setelah Revisi 

Perevisian pada User Persona pengawas usaha hampir sama seperti 

perevisian User Persona peimlik usaha dan sekretaris usaha, yaitu terdapat pada 

perubahan warna tema yang semula merupakan warna biru muda saja kini diganti 

menjadi biru tua dan merah muda. Background yang semula polos kini ditambahkan 

pola marmer untuk menghilangkan kesan “hambar”. Warna logo brand pun diubah 

agar dapat menyatu dengan warna tema. Perubahan kedua pada logo ialah tata 

letaknya lebih dirapikan agar terkesan padat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 

5.1. Kesimpulan 
 

Dari hasil Kerja Praktik di UMKM Kebun Edamame, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pembuatan User Persona mampu membantu UMKM 

Kebun Edamame Banyuwangi dalam mengidentifikasi karakter pengguna, 

yaitu karyawan tetap mereka. 

2. Terdapat 2 kelompok calon pengguna berdasarkan harapan mereka pada 

aplikasi pencatatan yang akan dibangun dikemudian hari. Kelompok 

pertama berharap aplikasi mampu memudahkan segala kegiatan bisnis 

menggunakan tampilan yang interaksif serta mudah dipahami dan 

dioperasikan. Sedangkan kelompok kedua berharap agar aplikasi mampu 

mempermudah pekerjaan, melakukan perhitungan, penyimpanan data, 

serta pendokumentasian kegiatan utama UMKM dengan rapi dan memiliki 

tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna. 

5.2. Saran 
 

Dalam proses pembuatan User Persona pada UMKM Kebun Edamame 

Banyuwangi tentunya memiliki kekurangan yang dapat disempurnakan lagi. 

Sehingga, penulis memberikan beberapa saran dalam melakukan pengujian 

berikutnya, yaitu: 
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1. Pada tahap wawancara kali ini dilakukan secara tertulis, sehingga jawaban 

yang didapatkan oleh penulis dari karyawan tempat Kerja Praktik sempat 

terjeda beberapa hari karena terdapat sejumlah kendala dari sisi karyawan. 

Dalam penelitian berikutnya dapat dilakukan teknik wawancara secara 

langsung untuk mengoptimalkan waktu pengumpulan data agar karyawan 

dapat memberikan jawaban secara langsung dalam satu waktu secara tatap 

muka, baik melalui media online ataupun offline. 

2. Pada penelitian ini lingkup responden atau calon pengguna aplikasi dapat 

diperlebar lagi, seperti mengambil beberapa sampel dari karyawan non- 

tetap agar peneliti mampu memperoleh data yang lebih bervariasi dan hasil 

dari pembuatan User Persona dapat lebih dikembangkan lebih luas 

berdasarkan pandangan pengguna yang lebih banyak. 
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