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ABSTRAK 

 

PT. Mitrajual Indonesia Jaya adalah salah satu perusahaan e-commerce yang sedang 

berkembang di Indonesia. Perusahaan ini menjual berbagai macam barang 

elektronik, dan alat-alat rumah tangga. Pada bulan Maret 2019, perusahaan merilis 

aplikasi Mitrajual. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan 

hasil bahwa aplikasi Mitrajual sudah memiliki beberapa fitur, dan sudah memiliki 

beberapa pengguna aplikasi. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala saat 

menggunakan aplikasi. Evaluasi awal yang dilakukan menggunakan indikator 

learnability, efficiency, memorability, errors, satisfactions. Dari hasil evaluasi awal 

tersebut rata-rata keseluruhan indikator memiliki mean sebesar 2,07 yang artinya 

tampilan dari aplikasi Mitrajual kurang bagus. Berdasarkan permasalahan yang 

telah diuraikan, maka dibutuhkan solusi untuk mengevaluasi dan merancang desain 

antarmuka menggunakan metode Double Diamond dan melakukan pengujian 

dengan Usability Testing. Pengujian Usability Testing dilakukan dengan 2 cara 

yaitu, dengan menggunakan Usability Testing Tools dan kuisoner. Pengujian 

dengan Usability Testing Tools menggunakan Maze memudahkan untuk menguji 

pengguna dengan melakukan wawancara, dan memberikan 7 task kepada 

responden. Hasil pengujian tersebut memperoleh hasil rata-rata keseluruhan 

indikator sebesar 91% yang artinya Sangat Baik dan dari hasil wawancara 

responden telah merasa puas dengan hasil desain yang diberikan. Hasil pengujian 

Usability Testing dengan kuisoner dilakukan untuk mengetahui hasil dari masing-

masing indikator usability. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh untuk indikator 

learnability 96%, efficiency 95%, memorability 96%, errors 97%, satisfaction 96%. 

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa desain sudah sangat baik, dapat 

diterima oleh responden dan menjadi rekomendasi solusi bagi pengguna dari segi 

usability.    

 

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

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin kompleks 

sehingga peranan teknologi saat ini sangatlah dibutuhkan. Perkembangan teknologi 

semakin pesat terutama teknologi informasi yang berkaitan dengan aplikasi belanja 

online yaitu aplikasi e-commerce. Saat ini perkembangan teknologi banyak 

digunakan untuk mengembangkan teknologi ke arah bisnis yang modern dengan 

menggunakan aplikasi e-commerce berbasis mobile. Adanya aplikasi e-commerce 

dapat memudahkan pembelian apapun produk terkait kebutuhan manusia 

dimanapun dan kapanpun  (Ilkham, Kusrini, & Arief, 2019). Ketika melakukan 

proses pembayaran juga menjadi lebih mudah dan cepat, karena e-commerce 

menggunakan uang konvensional maupun uang elektronik. Namun, tantangan 

terbesar e-commerce adalah bagaimana strategi dalam mengambil potensi pasar 

(Suseta, Rokhmawati, & Brata, 2019). 

Salah satu perusahaan e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia 

adalah PT. Mitrajual Indonesia Jaya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak bulan April 

2016, yang berlokasi di Jalan Graha Natura no 08, Lontar, Sambikerep, Surabaya.  

Perusahaan ini dibentuk untuk membantu perusahaan konvensional dalam 

menjalankan sebuah bisnis. Selain itu, perusahaan dapat lebih efisien dan efektif 

dalam meningkatkan keuntungannya serta dapat mempertahankan konsumen yang 

ada dan mendapatkan konsumen baru. PT. Mitrajual Indonesia Jaya menjual 

berbagai macam barang elektronik, dan alat-alat rumah tangga. Perusahaan e-

commerce yang memberikan pelayanan ternyaman, tercepat, terbaik, dan 

terpercaya merupakan visi dari perusahaan ini. Misi yang dimiliki PT. Mitrajual 

Indonesia Jaya yaitu memberikan produk yang berkualitas, menjunjung semangat 

bekerja sama, menjunjung tinggi komitmen pelayanan.    

Aplikasi ini dirilis pada bulan Maret 2019, namun berdasarkan console log 

pada aplikasi Mitrajual data rata-rata pengunjung dari aplikasi ini mengalami 

penurunan lebih kurang 150 pengunjung per bulannya. Pada bulan Oktober 2021, 

aplikasi Mitrajual memiliki 15-20 pengunjung setiap harinya. Berdasarkan dari data 
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tersebut dapat dikatakan masih jauh dari target yang diharapkan oleh pihak 

perusahaan. Sedangkan, pihak perusahaan mengharapkan memiliki banyak 

pengunjung, dan pengunjung tersebut dapat menjadi pembeli di aplikasi Mitrajual. 

Aplikasi ini menyediakan cicilan 0% untuk semua produk, dan memiliki 

pengiriman gratis untuk barang-barang tertentu. Aplikasi Mitrajual memiliki fitur 

diantaranya pencarian barang, transaksi online, dan chatting. Dalam segi pelayanan, 

Mitrajual menyediakan customer care center yang dapat dihubungi via telepon, 

maupun email & online chating. Adanya fitur keranjang yang berguna untuk 

menyimpan belanjaan yang ditambahkan ke keranjang oleh pengguna, serta 

terdapat fitur akun atau profil dimana fitur ini digunakan untuk menginputkan data 

pengguna Mitrajual.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 

aplikasi Mitrajual sudah memiliki beberapa fitur, dan sudah memiliki beberapa 

pengguna aplikasi. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala saat 

menggunakan aplikasi seperti informasi yang diberikan sulit ditemukan oleh 

pengguna, kurang adanya interaksi pada fitur chat, serta tidak ada informasi 

mengenai penilaian suatu produk. Berdasarkan hasil analisis survey pada aplikasi 

Mitrajual, pertanyaan atau pernyataan menggunakan indikator learnability, 

efficiency, memorability, errors, satisfactions dengan melibatkan 30 responden. 

Perolehan hasil dari rata-rata keseluruhan indikator memiliki mean sebesar 2,07 

yang artinya tampilan dari aplikasi Mitrajual kurang bagus. Kendala yang dialami 

para pengguna menyebabkan pengguna menjadi tidak tertarik, lebih cepat bosan, 

serta berkurangnya minat pengguna terhadap aplikasi Mitrajual. Keterlibatan 

pengguna merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan keberhasilan 

sebuah sistem, karena desain antarmuka yang dibuat akan membentuk persepsi para 

pengguna, dan menunjukan apakah aplikasi ini memiliki User experience yang 

lebih User friendly atau tidak.  

Jika hal tersebut dibiarkan akan mempengaruhi tujuan bisnis perusahaan. 

Sehingga, untuk mengetahui apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna atau belum, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan desain. 

Evaluasi pada aplikasi Mitrajual ini akan membantu perusahaan untuk dapat 
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melakukan perbaikan terhadap aplikasi, sehingga dapat mempertahankan dan 

meningkatkan pelayanan untuk pengguna aplikasi Mitrajual. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dibutuhkan solusi 

yang lebih memperhatikan aspek kebutuhan pengguna. Dalam merancang desain 

antarmuka peneliti menggunakan metode Double Diamond. Menurut Norman 

(2013), metode ini memberikan kebebasan untuk para desainer dari batasan yang 

tidak diperlukan, sehingga dapat meningkatan kreativitas peneliti. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan desain yang akan diperbaiki sehingga 

sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Dalam proses evaluasi desain peneliti 

menggunakan metode Usability Testing agar mengetahui permasalahan tingkat 

usability terhadap aplikasi mitrajual dengan mengumpulkan data kualitatif dan 

kuantitatif penilaian pengguna tentang aplikasi Mitrajual. Sehingga, peneliti dapat 

mengetahui kendala apa saja yang dirasakan oleh pengguna Mitrajual. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi desain 

antarmuka aplikasi Mitrajual yang telah dilakukan evaluasi desain pada tahap awal 

dan akhir dengan menggunakan metode Usability Testing. Sehingga, hasil desain 

rekomendasi ini dapat memberikan kesan desain yang lebih menarik, memberikan 

kenyamanan pada setiap fitur-fitur aplikasi, memudahkan pengguna dalam 

menemukan informasi yang dicari, menambahkan interaksi pada fitur chat, dan 

menambahkan informasi mengenai penilaian suatu produk pada aplikasi Mitrajual. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu: 

 Bagaimana melakukan evaluasi kebutuhan pengguna pada aplikasi Mitrajual 

dengan menggunakan metode Usability Testing? 

 Bagaimana melakukan perancangan desain antarmuka yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna menggunakan metode Double Diamond pada PT. 

Mitrajual Indonesia Jaya? 

 Bagaimana merancang desain antarmuka agar pengguna mendapatkan 

informasi dengan mudah menggunakan metode Usability Testing berdasarkan 

tingkat usability? 
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 Bagaimana cara menambahkan interaksi desain antarmuka dengan fitur chat 

dan fitur review suatu produk menggunakan metode Usability Testing 

berdasarkan tingkat usability? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka terdapat batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini, antara lain:  

 Prototipe yang dirancang merupakan tampilan aplikasi berbasis mobile. 

 Penelitian ini hanya mencakup desain front-end, tidak mencakup back-end 

system. 

 Evaluasi yang dilakukan menggunakan metode Usability Testing dengan 

indikator learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. 

 Hasil penelitian ini adalah perancangan User interface berupa prototipe. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dalam penelitian 

ini antara lain: 

 Melakukan evaluasi menggunakan metode Usability Testing untuk mengetahui 

hasil evaluasi kuisoner dan dapat mengetahui rekomendasi desain mana yang 

harus diperbaiki. 

 Menghasilkan rancangan desain antarmuka pada aplikasi Mitrajual. 

 Menghasilkan rancangan desain antarmuka agar pengguna mendapatkan 

informasi dengan mudah menggunakan metode Usability Testing berdasarkan 

tingkat usability. 

 Menambahkan interaksi desain antarmuka dengan fitur chat dan fitur review 

suatu produk menggunakan metode Usability Testing berdasarkan tingkat 

usability. 
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1.5 Manfaat 

Berdasarkan dari hasil evaluasi desain antarmuka aplikasi Mitrajual pada PT. 

Mitrajual Indonesia Jaya diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

 Mengetahui tingkat usability pada aplikasi Mitrajual. 

 Hasil rekomendasi dapat digunakan sebagai perancangan desain antarmuka 

untuk mengembangkan aplikasi Mitrajual.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori ini digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai dasar acuan dalam melakukan 

penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar acuan 

penulis, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Tahun 

Agil Cahyo 

Priyanto, Firman 

Ardiansyah  

Perancangan Prototipe Mobile User Experience Aplikasi 

Peningkatan Sumber Daya Desa Menggunakan Metode 

Double Diamond 

2020 

Hasil Penelitian Dalam penelitian ini menghasilkan: 

 Pengukuran menggunakan usability objective, yang terdapat dua 

komponen penilaian usability, yaitu learnability, dan satisfaction. 

 Pada tahap develop membuat desain berbentuk low fidelity. 

 Dalam menguji learnability dengan memberikan 8 task kepada 

responden. 

 Dalam menguji satisfaction dengan memberikan kuisoner. 

 Hasil prototipe desain aplikasi yang dibuat sampai pada tahap medium 

fidelity.  

Perbedaan 1. Penelitian yang dilakukan oleh Agil dan Firman tahap develop 

dilakukan dari alur navigasi, dan wireframe. Sedangkan, pada 

penelitian ini dari sitemap, membuat sketsa, storyboard, design 

guideline yang akan diimplementasikan menjadi prototipe.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agil dan Firman menghasilkan 

prototipe medium fidelity, sedangkan hasil prototipe desain dari 

penelitian ini dibuat sampai high fidelity.  

Femmy Liana 

Purnomo 

Evaluasi dan Perbaikan Desain Antarmuka pada Website 

Komunitas SurabayaDev dengan Metode Double Diamond 

dan Usability Testing 

2021 

Hasil Penelitian Dalam penelitian ini menghasilkan: 

1. Perancangan desain berupa tampilan website 

2. Pada tahap develop dan tahap deliver dilakukan iterasi sebanyak 2 kali 

3. Analisis yang dilakukan menggunakan metode Usability Testing 

4. Hasil prototipe desain aplikasi yang dibuat sampai pada tahap high 

fidelity 

Perbedaan 1. Perancangan desain yang dilakukan pada penelitian Femmy berupa 

tampilan website, sedangkan untuk penelitian ini berupa tampilan 

aplikasi mobile. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Femmy pada tahap define tidak 

terdapat user journey map, sedangkan pada penelitian ini memetakan 

perjalanan pengguna menggunakan user journey map. 

Achmad Fauzi, 

Yusi Tyroni 

Mursityo, & 

Hanifah Muslimah 

Az-Zahra  

Evaluasi dan Perbaikan Desain Antarmuka Pengguna Situs 

Web Indah Bordir Menggunakan Pendekatan Human 

Centered Design (HCD) 

2020 
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Nama Peneliti Judul Tahun 

Hasil Penelitian Dalam penelitian ini menghasilkan: 

1. Tahap evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat usability yang 

berfokus pada aspek effienciency, learnability, satisfaction, dan 

error. 

2. Hasil evaluasi menghasilkan 7 rekomendasi desain 

3. Hasil perancangan desain sampai pada high fildelity prototype. 

Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Achmad dkk menggunakan metode HCD, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode Double Diamond. 

 

Pada penelitan ini penulis menggunakan metode Double Diamond untuk 

merancang sebuah desain antarmuka. Dalam tahapan Double Diamond terdapat 

proses evaluasi awal yang dilakukan pada tahap discover dan evaluasi akhir pada 

tahap deliver. Evaluasi desain ini menggunakan metode Usability Testing. Data 

yang diperoleh dari hasil evaluasi akan dikumpulkan untuk dianalisis mengenai 

tingkat usability yang terdiri dari learnability, efficiency, memorability, errors, dan 

satisfaction.  Evaluasi menggunakan kuisoner dengan 30 responden dan untuk 

wawancara dengan 5 responden. Evaluasi akhir dengan mengujikan task scenario 

kepada responden untuk mengevaluasi hasil rekomendasi desain serta didukung 

oleh data kualitatif berupa wawancara. 

 

2.2 User Interface & User Experience 

2.2.1 User Interface 

Menurut Bank & Cao (2014), User interface merupakan jembatan sebuah 

sistem dengan pengguna untuk berinteraksi agar tercipta sebuah pengalaman pada 

pengguna. User Interface juga bukan hanya sekedar tombol, menu, dan form, 

melainkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem atau aplikasi.  User 

Interface Design yang baik harus memiliki keseimbangan antara estetika yang 

menawan dan interaktivitas tanpa memerlukan usaha yang lebih. 

Penilaian pengguna pada sistem atau aplikasi lebih sering mengacu pada User 

interface, dibandingkan dari segi fungsinya. User interface yang buruk dapat 

membuat pengguna tidak ingin menggunakan aplikasi atau sistem tersebut lagi. 

(Suteja & Harjoko, 2008). 

Menurut Nielsen (1993), untuk mengetahui apakah usability sebuah sistem 

atau aplikasi sudah efektif dan efisien dibutuhkan sebuah evaluasi. Terdapat 4 cara 

untuk mengevaluasi suatu User interface. Cara formal yaitu dengan teknik analisis, 
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cara otomatis yaitu dengan prosedur dari sebuah program terkomputerisasi, cara 

empiris yaitu dengan percobaan dengan menguji pengguna, dan cara heuristik yaitu 

dengan meminta User untuk melihat sekilas interfacenya, dan langsung dimintai 

pendapat tentang penilaiannya. 

 

2.2.2 User Experience 

Menurut Garret (dalam Zulfahmi, 2019), User experience (pengalaman 

pengguna) tidak hanya sekedar mengenai cara kerja suatu aplikasi atau sistem saja, 

melainkan User experience juga mengenai bagaimana cara pengguna berinteraksi 

dengan sistem atau aplikasi tersebut. Apakah saat pengguna menggunakan aplikasi 

atau sistem pengguna merasa User friendly, sederhana, mudah dipahamin serta 

interaksinya efektif dan efisien selama digunakan. 

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

seseorang terhadap sebuah sistem atau aplikasi. Pengalaman pengguna 

diperuntukan untuk menilai seberapa nyaman dan puas pengguna terhadap aplikasi 

atau sistem yang digunakan. Seberapa bagus fitur dari aplikasi atau sistem, tetapi 

pengguna tidak merasa puas, mudah, dan nyaman dalam berinteraksi maka tingkat 

UX menjadi rendah. 

 

2.2.3 User Persona 

Persona adalah fiksi karakter yang bertujuan untuk mewakili kelompok 

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

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 memberikan pemahaman mengenai pengguna aplikasi atau 

sistem mengenai karateristik, kebutuhan, dan tujuan sehingga dapat merancang 

serta mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

(Wahyuni, Wahyuni, Astutik, Handayani, & Kusuma, 2019). 
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2.3 Evaluasi Desain 

Menurut Alan Dix (2004), Evaluasi desain diperuntukan untuk memastikan 

sistem yang dirancang sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi tidak sekedar 

mengevaluasi kemampuan fungsional dalam suatu desain sistem saja, akan tetapi 

juga terkait dalam menilai User experience dan dampak yang dirasakan oleh 

pengguna. Seperti dari aspek seberapa mudah sistem digunakan, dan seberapa puas 

pengguna terhadap sistem.  

 

2.3.1 Usability Testing 

Usability Testing merupakan metode evaluasi dengan tujuan meningkatkan 

tingkat usability dari sebuah sistem yang berfokus kepada pengguna dalam 

melakukan pengerjaan task (Dumas & Redish, 1999). Dalam penelitian ini, 

responden yang dituju merupakan pengguna aplikasi dan pengguna yang belum 

pernah menggunakan aplikasi. 

Menurut Badre (2002), Usability Testing didefinisikan sebagai “Usability 

testing has traditionally meant testing for efficiency, ease of learning, and the 

ability to remember how to perform interactive tasks without difficulty or errors.” 

atau uji ketergunaan yang digunakan untuk mengukur efisiensi, kemudahan 

diperlajari, dan kemampuan untuk meningat bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan 

atau kesalahan.  

Menurut Nielsen (1993), usability dapat diukur berdasarkan dari lima kriteria, 

yaitu: 

1. Learnability, yaitu mengukur tingkat kemudahan dalam melakukan tugas-

tugas sederhana saat pertama kali menemui suatu desain. 

2. Efficiency, yaitu mengukur kecepatan untuk melakukan pekerjaan dan 

terdapat langkah-langkah sederhana dalam menyelesaikan tugas tersebut. 

3. Memorability, yaitu melihat seberapa cepat pengguna dalam mengingat 

baik fitur ataupun cara menjalankannya ketika kembali setelah beberapa 

waktu. 

4. Error, yaitu melihat seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, 

separah apa kesalahan yang dibuat, dan semudah apa mereka mendapatkan 

penyelesaian. 
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5. Satisfaction, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna setelah 

menggunakan aplikasi atau sistem, dikarenakan adanya kemudahan saat 

menggunakan sehingga pengguna merasa puas. 

 

2.3.2 Skala Likert 

Menurut Sugiyono (dalam Yumarlin, 2016), skala likert merupakan teknik 

analisis data yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Pada ujung 

sebelah kiri (angka terendah) menggambarkan jawaban yang bersifat negative, 

sedangkan pada ujung sebelah kanan (angka tertinggi) menggambarkan jawaban 

yang bersifat positif.  

Pengukuran dilakukan dengan menghadapkan responden dengan setiap butir 

pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisoner. Dimana masing-masing 

jawaban memiliki nilai jawaban yang berbeda. Skala yang akan ditujukan kepada 

responden adalah skala 1 s.d 4 untuk mendapatkan data yang bersifat ordinal dan 

diberikan skor sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Nilai Pertanyaan Kuisoner 
Pertanyaan Kuisoner STS TS S SS 

Nilai 1 2 3 4 

 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS   = Tidak Setuju 

S  = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

 

Menurut Ayu (2017), Standar Litbang Depdagri untuk mengetahui tingkat 

efektivitas dari hasil pengukuran pada pengguna dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 2.3. Standar Pengukuran 
No Rasio Efektivitas Tingkat Pencapaian 

1 < 40% Sangat Buruk 

2 40% - 59,99% Buruk 

3 60% - 79,99% Baik 

4 ≥ 80% Sangat Baik 
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2.4 Double Diamond  

Menurut Norman (2013), metode ini memberikan kebebasan untuk para 

desainer dari batasan yang tidak diperlukan dan melakukan evaluasi desain. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan desain yang akan diperbaiki 

sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Metode ini dibagi menjadi 4 

tahap, yaitu discover, define, develop, dan deliver. Proses pengulangan iterasi 

terjadi pada tahap discover dengan tahap define dan tahap develop dengan tahap 

deliver. 

 

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

 

Terdapat beberapa tahapan dalam menggunakan metode Double Diamond, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Discover 

Tahapan ini bertujuan untuk mengindentifikasi masalah dengan 

mengumpulkan informasi dari calon pengguna. Pengamatan yang dilakukan 

menggunakan kuisoner. Informasi yang diperoleh akan direpresentasikan dalam 

bentuk hasil evaluasi kuisoner, dan daftar rekomendasi 

b. Define 

Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis informasi yang didapatkan pada 

tahapan awal yaitu pada saat dilakukan wawancara mendalam kepada responden. 

Analisa dilakukan dengan cara membandingkan, memahami, dan mengelola 

persepsi responden, serta menentukan ide yang paling efektif untuk diselesaikan. 

Hasil pada tahapan ini adalah berupa empathy map, User journey mapping, User 

persona, poin kesulitan (pain) dan poin keinginan (gain). 
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c. Develop 

Tahapan ini berfokus dalam mencari ide dan solusi dari permasalahan 

pengguna. Tahapan ini dilakukan dengan cara brainstorming. Setelah 

mengembangkan ide, ide tersebut dibentuk berupa sitemap sebagai acuan untuk 

tahap desain. Berdasarkan acuan tersebut, dilakukan pembuatan sketsa, storyboard 

yang akan diimplementasikan menjadi bentuk prototipe. Diperlukan teori warna 

dalam tahap mendesain.  

 

• Sketsa 

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk brainstorming dalam hal 

mendesain. Menggambar sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan melalui 

sketching. Pada teknik ini memberikan ruang penulis untuk eksplorasi ide desain. 

Teknik crazy 8 menggunakan lembaran kertas sebagai media untuk menggambar 

yang dibagi menjadi 8 bagian. Untuk membuat sketsa yang menghasilkan 8 ide 

desain memerlukan waktu 8 menit. Sehingga, masing-masing ide desain 

memerlukan waktu 1 menit. 

 

d. Deliver 

Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi desain berdasarkan hasil prototipe 

yang sudah dibuat ditahap sebelumnya. Dimulai dari pemikiran secara konvergen 

dengan berfokus kepada responden. Dalam tahap ini dilakukan menggunakan 

metode Usability Testing dengan menguji hasil prototipe kepada responden. 

Apakah desain tersebut sudah berhasil mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

pengguna, dan untuk mengetahui tingkat usability aplikasi. 

 

• Usability Testing Tools 

Usability testing tools merupakan solusi untuk mempersingkat proses dalam 

melakukan usability testing dan dapat mengetahui bagaimana pengguna melihat 

dan mencoba menggunakan sebuah produk. Usability testing tools dapat 

memasukan prototipe aplikasi atau website. Sehingga, dapat memungkinkan untuk 

melihat bagaimana pengguna menyelesaikan task yang diberikan dan 

mengidentifikasi kemungkinan titik frustasi yang dialami pengguna. Berikut ini 
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merupakan salah satu usability testing tools dengan berbagai jenis penggunaan 

sebagai berikut: 

1) Maze 

Maze adalah platform pengujian yang memudahkan dalam mengumpulkan data 

kualitatif dan kuantitatif. Maze terintegrasi langsung dengan Adobe XD, Figma, 

InVision, Marvel, Sketch sehingga dapat mengimport hasil prototipe. Pengujian 

dengan Maze dapat mengujikan kegunaan produk secara mendalam dan 

membagikan pengujian tersebut kepada pengguna berupa tautan. Solusi pengujian 

ini mencakup berbagai macam fitur yaitu task analysis, multiple path analysis, 

heatmaps, A/B testing, guerrilla testing, wireframe testing, dan lainnya. 

Dengan Maze dapat melakukan survei penelitian dan mengumpulkan umpan 

balik pengguna pada hasil prototipe yang telah dirancang. Hasil penilaian pada 

pengujian Maze dilihat dari tingkat penyelesaian, tingkat kesalahan klik, time spent, 

dan lainnya. 

2) UsabilityHub 

UsabilityHub adalah platform penelitian untuk jarak jauh yang digunakan 

mengidentifikasi masalah kegunaan sebuah produk. Platform UsabilityHub dapat 

mengatur dan melakukan pengujian first-click tests, design surveys, preference 

tests, dan five-second tests. Hasil penilaian pada pengujian ini termasuk click 

visualizations, open text analysis, task duration metrics, dan lainnya. 

3) Loop11 

Loop11 adalah alat pengujian berupa website usability testing, A/B testing, dan 

prototype testing. Loop11 dapat menggabungkan task dan pertanyaan dalam 

pengujian untuk menghasilkan hasil kuantitatif dan kualitatif.  

4) TryMyUI 

TryMyUI adalah alat pengujian kegunaan jarak jauh untuk menguji situs web. 

Dalam tools ini dapat merekam video pengguna saat menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Salah satu fitur yang ada pada tools ini yaitu impression testing, written 

surveys, demographic curation, dan lainnya. Untuk hasil penilaian dari make video 

annotations, highlight reels, dan menghasilkan ringkasan eksekutif dari hasil yang 

diperoleh. 
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5) Hotjar 

Hotjar merupakan alat pengujian usability yang dapat mengukur dna melacak 

kegunaan situs web dengan merekam heatmaps dan perilaku pengguna. Hotjar 

terkenal dengan fungsionalitas merekam heatmaps secara live, dan memiliki fitur 

tambahan yaitu session recordings, conversion funnel analysis, serta pengumpulan 

umpan balik pengguna melalui feedback forms and surveys.  

 

Berdasarkan dari desain pada aplikasi Mitrajual ini berbasis mobile dan pada 

penelitian ini menggunakan tools Figma untuk merancang desain. Sehingga, 

diperlukan usability testing tools yang dapat berintegrasi dengan Figma dan 

memasukan hasil prototipe berbasis mobile. Pengujian Usability Testing ini untuk 

mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian, usability testing 

tools yang sesuai yaitu dengan menggunakan Maze untuk melakukan Usability 

Testing kepada responden.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan dalam 

tugas akhir ini adalah bagaimana cara melakukan evaluasi dan merancang desain 

antarmuka pada aplikasi Mitrajual, bagaimana merancang desain antarmuka agar 

pengguna mendapatkan informasi dengan mudah, serta bagaimana cara 

menambahkan interaksi desain antarmuka dengan fitur chat dan fitur review suatu 

produk. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan tahapan 

pengumpulan data dengan instrumen wawancarca dan kuisoner, tahapan evaluasi 

menggunakna metode Usability Testing, tahapan desain menggunakan metode 

Double Diamond, dan pada tahapan terakhir dilakukan evaluasi hasil rekomendasi 

desain. Gambaran tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

 

Pada Gambar 3.1 terdapat tahapan desain yang terdiri dari tahap discover, 

tahap define, tahap develop, dan tahap deliver. Dalam diamond pertama dilakukan 

iterasi sebanyak 1 kali pada tahap discover dan tahap define untuk memastikan apa 

saja kendala-kendala yang dialami pengguna sesuai dengan kebutuhan pihak 

perusahaan. Sedangkan untuk diamond kedua dilakukan iterasi pada tahap develop 

dan tahap deliver sebanyak 2 kali untuk memastikan bahwa hasil rekomendasi 

desain sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. 

 

3.1 Tahap Awal 

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengumpulan data. Dalam tahapan ini bertujuan untuk membantu dalam proses 
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menyelesaikan penelitian ini dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Pada 

tahap awal terdapat studi literatur, dan wawancara yang bertujuan untuk memahami 

metode serta tools yang akan digunakan dalam proses penelitian. 

 

3.2 Tahap Desain 

Dalam tahap mendesain menggunakan metode Double Diamond untuk 

merancang sebuah desain. Metode ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap discover, 

tahap define, tahap develop, dan tahap deliver. Tahapan ini akan menghasilkan 

rekomendasi desain berupa prototipe. 

 

3.2.1 Tahap Discover 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi kebutuhan pengguna, 

agar dapat memahami lebih dalam tentang aplikasi Mitrajual.  

 

A. Evaluasi Desain Saat Ini 

Evaluasi desain saat ini perlu dilakukan dalam tahap discover untuk 

mengujikan apakah desain pada aplikasi Mitrajual sudah memiliki kegunaan yang 

dapat diterima oleh pengguna atau belum. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

evaluasi desain saat ini yaitu dengan menentukan sampel, membuat kuisoner, 

penyebaran kuisoner, hasil evaluasi kuisoner, analisis data, dan daftar rekomendasi.  

Tahapan ini diperoleh dari hasil evaluasi kuisoner yang akan dispesifikasikan 

setiap permasalahan yang terjadi pada indikator usability dengan skor mean 

terendah atau dapat dikatakan buruk, dan sangat buruk. Sehingga, dari 

permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai acuan masalah yang akan 

diselesaikan. 

 

3.2.2 Tahap Define 

Dalam tahap define dilakukan dengan membandingkan, mengelola, dan 

memahami informasi yang diperoleh pada tahap awal yaitu hasil dari wawancara 

mendalam dengan responden. Informasi tersebut akan dispesifikasikan setiap 

permasalahan yang akan diselesaikan. Hasil ini akan dibentuk berupa empathy map, 

user journey map, user persona, serta pain (poin kesulitan) & gain (poin keinginan) 
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Hasil yang telah diperoleh diberikan kepada pihak perusahaan untuk memastikan 

kendala yang dialami pengguna sudah sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan 

oleh pihak perusahaan. Iterasi ini akan diulang dari tahap discover sampai dengan 

tahap define sebanyak 1 kali iterasi. 

 

3.2.3 Tahap Develop 

Tahapan ini dilakukan dengan cara brainstorming untuk mencari ide dan 

solusi dari permasalahan pengguna, serta menyesuaikan hasil rekomendasi saat 

dilakukan evaluasi. Ide tersebut akan diimplementasikan untuk membuat sitemap 

terlebih dahulu. Sitemap ini digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan tahap 

desain. Dalam merancang desain melalui tahap pembuatan sketsa, storyboard, 

menentukan design guideline agar dapat menghasilkan desain yang konsisten. 

Design guideline yang ditentukan terdiri dari font, warna, button, dan icon. Semua 

itu akan diimplementasikan untuk rekomendasi perbaikan desain yang berupa 

prototipe. 

 

3.2.4 Tahap Deliver 

Tahapan ini dilakukan pengujian hasil rekomendasi desain dengan 

melakukan evaluasi hasil perancangan. Jika responden berhasil menyelesaikan 

task-task yang diberikan maka, tidak perlu dilakukan iterasi dan memberikan hasil 

prototipe ini kepada PT. Mitrajual Indonesaia Jaya. Akan tetapi, jika responden 

tidak berhasil dalam menyelesaikan task-task yang telah diberikan maka, 

diperlukan untuk melakukan iterasi dengan mengevaluasi dan merancang kembali 

desain yang sudah dibuat. Iterasi ini akan diulang dari tahap develop sampai dengan 

tahap deliver sebanyak 2 kali iterasi. 

 

A. Evaluasi Hasil Perancangan 

Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi desain yang sudah dijadikan sampai 

desain prototipe. Tahap ini untuk memastikan apakah desain yang dirancang sudah 

berhasil dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami pengguna atau tidak. 

Untuk menguji hasil prototipe kepada responden menggunakan metode Usability 

Testing. Task yang diberikan kepada responden ini bertujuan untuk menentukan 
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nilai kepuasan penggunaan aplikasi Mitrajual. Responden yang terlibat yaitu 

responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, dan responden 5. Responden 

ini dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai. Responden akan diberikan 7 task yang 

telah ditentukan. 

 

3.3 Tahap Akhir 

Pada tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Tahapan ini 

untuk memastikan hasil yang telah dirancang oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan 

pengguna atau tidak serta untuk menyelesaikan dokumen laporan tugas akhir. 

 

3.3.1 Laporan Akhir 

Tahapan ini untuk melakukan dokumentasi UI dan menyusun dokumen 

laporan tugas akhir dengan tujuan untuk memahami topik, permasalahan, serta 

pembahasannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan 

metode Double Diamond dan untuk evaluasi desain dengan metode Usability 

Testing. Dalam proses untuk mengevaluasi dan merancang desain perlu dilakukan 

dari tahap awal, tahap desain, sampai tahap akhir. Hasil dari penelitian ini adalah 

user interface berupa prototipe aplikasi Mitrajual.  

 

4.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal ini terdapat studi literatur, dan wawancara yang bertujuan 

untuk memahami metode serta tools yang akan digunakan dalam proses penelitian. 

 

4.1.1 Studi Literatur 

Pada tahapan ini akan melakukan kajian dan mencari referensi teori yang 

sesuai dengan topik dalam menyelesaikan penelitian ini. Referensi yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) User Interface & User Experience 

2) Evaluasi Desain 

3) Double Diamond 

Peneliti mengkaji dari beberapa buku jurnal, artikel laporan penelitan, dan 

situs-situs di internet. Studi Literatur dapat digunakan untuk memperkuat dalam 

menganalisis serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

 

4.1.2 Wawancara 

Pada tahapan ini dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait 

kebutuhan pengguna pada aplikasi Mitrajual. Wawancara ini dilakukan dengan 

salah satu pihak perusahaan serta 5 responden yang terdiri dari pengguna aplikasi 

Mitrajual dan pengguna yang sering membeli barang elektronik di e-commerce lain. 

Hasil wawancara ini dapat memperjelas kebutuhan, dan hasil yang diharapkan oleh 

pihak PT. Mitrajual Indonesia Jaya. Wawancara ini dilakukan secara jarak jaruh 
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melalui google meet. Detail hasil wawancara kepada responden terdapat pada 

Lampiran 3. 

 

4.2 Tahap Desain 

Dalam tahap mendesain menggunakan metode Double Diamond yang terdiri 

dari 4 tahapan, yaitu tahap discover, tahap define, tahap develop, dan tahap deliver.  

 

4.2.1 Tahap Discover 

Tahap discover ini merupakan tahap dalam mengumpulan informasi kebutuhan 

pengguna dengan melakukan evaluasi desain saat ini. 

 

A. Evaluasi Desain Saat ini 

Evaluasi desain saat ini menggunakan metode Usability Testing dengan 

indikator usability. Langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi desain saat ini 

yaitu sebagai berikut: 

 

1) Penentuan Sampel  

Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling yaitu 

setiap anggota populasi memiliki peluang nol yang artinya tidak ada peluang yang 

sama bagi anggota populasi untuk dipilih dalam sampel, dan pengambilan sampel 

diambil berdasarkan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2011). Jumlah sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 30 responden menggunakan metode purposive 

sampling untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Karakteristik 

responden yang berusia diatas 20 tahun, dan responden yang sering membeli 

barang-barang elektronik pada aplikasi e-commerce. 

 

2) Membuat Kuisoner 

Pada tahapan ini dilakukan dengan menyusun kuisoner yang akan ditanyakan 

kepada responden. Kuisoner ini dilakukan untuk menentukan fungsionalitas sistem 

dan untuk mengevaluasi sistem. Terdapat 18 butir penyataan atau pertanyaan 

dengan empat opsi jawaban menggunakan skala likert yaitu, (1) Sangat Tidak 

Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju. Pernyataan atau pertanyaan 
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ini dibuat berdasarkan tingkat usability yang terdiri dari learnability, efficiency, 

memorability, errors, dan satisfaction. Berikut ini daftar pernyataan atau 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, yaitu 

Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan/Pernyataan 

Learnability (Kemudahan) 

No Pertanyaan/Pernyataan 

1 Aplikasi mobile ini secara keseluruhan mudah digunakan 

2 Alur aplikasi ini mudah dipahami 

3 Saya dapat lebih mudah menemukan informasi dan tujuan yang sedang dibutuhkan 

4 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya 

5 Apakah tulisan teks yang digunakan mudah dan jelas bagi Anda 

6 Apakah simbol, icon dan gambar yang ada mudah dipahami 

Efficiency (Kecepatan) 

7 Saya dapat dengan cepat menemukan informasi dan tujuan yang sedang dibutuhkan 

8 Saya merasa nyaman saat menggunakan aplikasi mobile ini 

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 

Memorability (Ingatan) 

10 Saya tidak perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini 

11 Penempatan menu yang selalu tetap. 

Errors (Kebosanan) 

12 
Saya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengunduh file atau membuka 

halaman. 

13 
Aplikasi ini selalu memberikan pesan yang jelas dan berguna ketika saya tidak tahu 

bagaimana cara melanjutkan 

14 
Jika terjadi kesalahan, aplikasi ini menampilkan informasi untuk mengatasi masalah 

tersebut 

Satisfaction (Kepuasan) 

15 Apakah Anda menyukai tampilan aplikasi mobile ini 

16 Saya nyaman dengan warna tampilan aplikasi ini 

17 Aplikasi mobile ini memberikan fungsi dan kapabilitas yang saya perlukan 

18 Anda puas dengan kinerja aplikasi ini 

 

3) Penyebaran Kuisoner 

Penyebaran kuisoner ini dilakukan secara online menggunakan google form. 

Sebelum menyebarkan kuisoner, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari 

kuisoner ini. Serta memastikan pengguna menginstall terlebih dahulu aplikasi 

Mitrajual di playstore sebelum mengisi kuisoner yang telah dibagikan. 

 

4) Hasil Evaluasi Kuisoner 

Hasil Evaluasi kuisoner ini berdasarkan dari hasil penyebaran kuisoner 

kepada responden. Pada hasil evaluasi terdapat skor terendah yang dikonversikan 
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menggunakan skala 4. Sehingga, skor yang bercetak tebal termasuk kategori 

responden yang “Tidak Setuju” untuk pertanyaan atau pernyataan yang telah 

diberikan. 

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Kuisoner 

No Pertanyaan/Pernyataan Skor 

Learnability (Kemudahan) 

1 Aplikasi mobile ini secara keseluruhan mudah digunakan 2.47 

2 Alur aplikasi ini mudah dipahami 2.43 

3 
Saya dapat lebih mudah menemukan informasi dan tujuan yang 

sedang dibutuhkan 
2.27 

4 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya 2.33 

5 Apakah tulisan teks yang digunakan mudah dan jelas bagi Anda 2.03 

6 Apakah simbol, icon dan gambar yang ada mudah dipahami 2.1 

Efficiency (Kecepatan) 

7 
Saya dapat dengan cepat menemukan informasi dan tujuan yang 

sedang dibutuhkan 
2.27 

8 Saya merasa nyaman saat menggunakan aplikasi mobile ini 1.97 

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 1.7 

Memorability (Ingatan) 

10 
Saya tidak perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum 

menggunakan aplikasi ini 
2.23 

11 Penempatan menu yang selalu tetap. 2.33 

Errors (Kebosanan) 

12 
Saya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengunduh file atau 

membuka halaman. 
1.8 

13 
Aplikasi ini selalu memberikan pesan yang jelas dan berguna ketika 

saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan 
2 

14 
Jika terjadi kesalahan, aplikasi ini menampilkan informasi untuk 

mengatasi masalah tersebut 
1.97 

Satisfaction (Kepuasan) 

15 Apakah Anda menyukai tampilan aplikasi mobile ini 1.83 

16 Saya nyaman dengan warna tampilan aplikasi ini 1.83 

17 

Aplikasi mobile ini memberikan fungsi dan kapabilitas yang saya 

perlukan 
2.33 

18 Anda puas dengan kinerja aplikasi ini 1.83 

 

5) Analisis Data 

Tahapan analisis data ini berdasarkan dari data yang telah diperoleh 

sebelumnya agar mendapatkan hasil analisis yang diperlukan. Dalam tahap ini, data 

yang diperoleh yaitu dari hasil evaluasi kuisoner yang digunakan untuk mengetahui 

masalah yang sedang dialami pengguna pada aplikasi Mitrajual dan sebagai data 

pendukung hasil analisis dengan berdasarkan aspek tingkat usability.  
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Tabel 4.3 Analisis Data 

No Aspek Permasalahan 

1 Learnability 

Kesulitan menemukan informasi dan tujuan yang sedang dibutuhkan 

Fitur-fitur sistem tidak berjalan dengan semestinya 

Tulisan teks yang digunakan tidak mudah dan jelas  

Simbol, icon dan gambar yang ada sulit dipahami 

2 Efficiency 

Tidak cepat dalam menemukan informasi dan tujuan yang sedang 

dibutuhkan 

Tidak merasa nyaman saat menggunakan aplikasi mobile ini 

Ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 

3 Memorability 

Perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi 

ini 

Penempatan menu yang selalu tidak tetap. 

4 Errors 

Menunggu terlalu lama untuk mengunduh file atau membuka halaman. 

Aplikasi ini tidak memberikan pesan yang jelas dan berguna ketika saya 

tidak tahu bagaimana cara melanjutkan 

Jika terjadi kesalahan, aplikasi ini tidak menampilkan informasi untuk 

mengatasi masalah tersebut 

5 Satisfaction 

Tidak menyukai tampilan aplikasi mobile ini 

Kurang nyaman dengan warna tampilan aplikasi ini 

Aplikasi mobile ini memberikan fungsi dan kapabilitas yang tidak 

diperlukan 

Kurang puas dengan kinerja aplikasi ini 

 

6) Daftar Rekomendasi 

Daftar Rekomendasi ini akan dijadikan sebagai acuan peneliti untuk 

merancang desain antarmuka. Berdasarkan hasil analisis kuisoner yang telah 

menjabarkan permasalahan yang dialami oleh pengguna. Sehingga, dari 

permasalahan tersebut akan dibuatlah daftar rekomendasi desain. 

Tabel 4.4 Daftar Rekomendasi 

No Permasalahan Rekomendasi 

1 Learnability 
Menggunakan simbol, icon, dan gambar yang mudah dipahami 

Menggunakan tulisan teks yang mudah dan jelas 

2 Efficiency 
Menempatkan informasi yang mudah ditemukan pengguna 

Menempatkan tombol yang mudah digunakan oleh pengguna 

3 Memorability Menempatkan menu-menu ditempat yang mudah diingat 

4 Errors 
Memperkecil ukuran gambar yang ada 

Memberikan popup atau pesan bahwa terjadi kesalahan 

5 Satisfaction 
Menambahkan warna selain warna primary dan secondary 

Memaksimal fitur yang tersedia  
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4.2.2 Tahap Define 

Tahap define ini bertujuan untuk menspesifikasikan permasalahan-

permalasahan yang ada. Dalam tahap ini menghasilkan empathy map, user journey 

map, user persona, dan pain & gain. 

 

A. Empathy Map 

Empathy Map ini berdasarkan dari hasil jawaban yang telah diperoleh saat 

peneliti melakukan tahap wawancara. Hasil jawaban tersebut dapat 

direpresentasikan dalam bentuk empathy map. Empathy map ini dapat membantu 

peneliti dalam memahami pengguna.  

 

 
Gambar 4.1 Empathy Map 1 

 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari empathy map dari responden 1 yang 

pernah membeli pada aplikasi Mitrajual. Kebiasaan responden senang 

membandingkan harga dan kualitas dari setiap e-commerce, dan melihat terkait 

penilaian suatu produk.  
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Gambar 4.2 Empathy Map 2 

 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari empathy map dari responden 2 yang 

pernah membeli pada aplikasi Mitrajual. Kebiasaan responden adalah membeli 

barang elektronik, dan tertarik jika terdapat banyak promo dan varian produk. 

 

 
Gambar 4.3 Empathy Map 3 

 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari empathy map dari responden 3 yang 

sering berbelanja menggunakan aplikasi. Kebiasaan responden adalah membeli 

barang elektronik untuk kepentingan gaming, dan tertarik jika terdapat banyak 

promo dan varian produk. 
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Gambar 4.4 Empathy Map 4 

 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari empathy map dari responden 4 yang 

sering berbelanja menggunakan aplikasi. Kebiasaan responden adalah melihat 

penilaian produk dan informasi terkait penjual produk. 

 

 

Gambar 4.5 Empathy Map 5 

 

Pada gambar diatas merupakan hasil dari empathy map dari responden 4 yang 

sering berbelanja menggunakan aplikasi. Kebiasaan responden adalah melihat 

penilaian produk dan merasa lebih efisien jika membeli produk dari toko online 

daripada toko offline. 
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B. User Journey Map 

User Journey Map ini berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh dari 

wawancara. Dalam tahap ini, peneliti dapat menggambarkan atau memetakan 

perjalanan pengguna pada aplikasi mitrajual yang direpresentasikan dalam User 

journey map. 

 

Gambar 4.6 User Journey Map 

C. User Persona 

User persona ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 

karakteristik pengguna yang digunakan untuk mewakili sekolompok target 

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

Dalam tahap ini, peneliti akan menggambarkan tujuan, keterampilan, dan minat 

pengguna terhadap aplikasi yang dirancang. 

Tabel 4.5 User Persona 1 

User 1 

Identitas Tujuan 

Nama : Nanda Fujia Ingin mencari barang elektronik  

Umur : 23 Tahun yang lebih mudah, dan praktis 

Asal Kota : Sidoarjo   

Kebutuhan 

Alur aplikasi yang mudah dipahami dan memiliki tampilan desain yang menarik 

Keresahan Keinginan 

Kesulitan menemukan riwayat pembelian 

dan tidak ada review suatu produk 

Tampilan aplikasi dibuat menarik dan dapat 

dimengerti oleh pengguna Mitrajual 

Perilaku Utama 

Nanda merupakan mahasiswa semester akhir. Ia sering berbelanja menggunakan aplikasi e-

commerce untuk memenuhi kebutuhannya. Ia pernah membeli di aplikasi Mitrajual sekali. Bagi 

Nanda berbelanja melalui pada aplikasi e-commerce merupakan cara yang praktis, dan dapat 

melihat lebih banyak varian produk yang dicari 
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Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dibuat user 

persona mahasiswa yang bernama Nanda Fujia berusia 23 Tahun. User persona 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.6 User Persona 2 

User 2 

Identitas Tujuan 

Nama : Andika Noviyan Ingin mencari produk dengan cepat 

Umur : 24 Tahun 
yang lebih mudah, dan praktis daripada berbelanja 

offline 

Asal Kota : Surabaya   

Kebutuhan 

Aplikasi yang memiliki tampilan yang menarik sehingga bisa merasa nyaman saat 

menggunakan 

Keresahan Keinginan 

Desain kurang menarik dan tidak 

informatif 
Fitur chat yang realtime (langsung bisa dibalas) 

Perilaku Utama 

Andika merupakan pegawai swasta yang barusan lulus S1 Teknik Elektro di ITS Surabaya. Ia 

senang mengupgrade barang-barang elektroniknya dengan kualitas yang lebih baik. Ia tidak 

sempat berbelanja secara offline sehingga ia harus berbelanja secara online. 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dibuat user 

persona mahasiswa yang bernama Andika Noviyan berusia 24 Tahun. User 

persona tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

D. Pain & Gain 

Dalam tahap ini peneliti memetakan informasi yang telah diperoleh untuk 

mengetahui poin-poin kesulitan dan keinginan yang dirasakan pengguna. 

Tabel 4.7 Pain & Gain 

Pain Gain 

Kesulitan menemukan riwayat pembelian Ingin ada fitur chat dengan penjual 

Kurang informatif pada menu home, detail 

produk, profil 
Aplikasi yang informatif 

Masih belum mengikuti trend Tampilan aplikasi yang menarik 

Tidak ada informasi mengenai penjual 
Alur aplikasi mudah dipahami dengan fitur-

fitur tambahan 

Fitur chat tidak langsung dibalas Menambahkan fitur review 
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E. Iterasi Diamond 1 

Dalam metode Double Diamond terdapat iterasi yang mencakup tahap discover, 

dan tahap define. Iterasi pada diamond pertama adalah memastikan bahwa kendala-

kendala yang dialami oleh pengguna sudah disetujui dengan pihak perusahaan. Jika 

pihak perusahaan tidak menyetujui dan merasa bahwa ada permasalahan selain dari 

hasil yang telah disampaikan, maka perlu dilakukan iterasi sebanyak 1 kali. 

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada pihak perusahaan, hasil permasalahan 

yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan memiliki hasil yang hampir sama. Hasil 

permasalahan dari pihak perusahaan dapat dilihat pada Tabel 4.8. Sehingga, pada 

diamond pertama tidak perlu dilakukan iterasi. 

Tabel 4.8. Hasil Pain & Gain Pihak Perusahaan 

Keresahan Keinginan 

Masih kurang mengikuti trend Aplikasi yang informatif 

Tidak ada interaksi secara langsung pada fitur chat Tampilan desain yang menarik 

Tidak bisa memberikan ulasan produk Menambahkan fitur tracking pengiriman 

 

4.2.3 Tahap Develop 

Tahap ini merupakan tahap untuk merancang desain berdasarkan hasil 

rekomendasi atau solusi yang telah dijelaskan ditahap sebelumnya. Dalam tahap 

develop terdapat 5 langkah, yaitu terdapat membuat sitemap, membuat sketsa, 

membuat storyboard, design guideline, dan prototipe. 

 

A. Sitemap 

 

Gambar 4.7 Sitemap 
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Sitemap digunakan sebagai acuan dasar dalam mendesain. Dengan memetakan 

ide tersebut ke dalam alur dari fitur atau menu yang ada pada aplikasi Mitrajual. 

Sitemap berisi daftar halaman yang penting dari sebuah aplikasi. Setiap halaman 

pada aplikasi diwakili ke dalam bentuk bagan agar dapat memudahkan saat 

pembuatan sketsa desain pada tahap selanjutnya. Setiap halaman utama ini akan 

menampilkan sub menu atau fitur yang ada pada aplikasi. Sitemap dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 

 

B. Sketsa 

Berdasarkan dari tahap sebelumnya yaitu Sitemap yang dijadikan sebagai 

acuan untuk mengetahui daftar halaman apa saja yang ada pada aplikasi. Dalam 

pembuatan sketsa halaman yang akan dibuat hanya mencakup halaman fitur atau 

menu utama pada aplikasi. Sehingga, sketsa yang dibuat pada penelitian ini adalah 

halaman register, login, beranda, produk, detail produk, detail review, chat, 

keranjang (cart), proses checkout, profil, dan riwayat pembelian. Pada tahap ini 

dilakukan proses menggambar sketsa yang menjadi gambaran mengenai tata letak 

pada masing-masing halaman aplikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

crazy 8. Sketsa desain menggunakan teknik crazy 8 dapat dilihat pada lampiran 4. 

Sketsa desain ini dijadikan sebagai acuan untuk membuat prototipe pada 

tahap selanjutnya, dengan menentukan sketsa mana yang memiliki tata letak yang 

mudah dipahami oleh pengguna. Untuk menentukan ide desain mana yang terbaik, 

dilakukan voting menggunakan teknik supervote. Teknik supervote ini memberikan 

hak kepada beberapa responden yang dipilih dalam memilih ide desain. Responden 

juga memberikan alasan mengapa memilih desain tersebut. Sehingga, kritik dan 

saran, serta ide desain yang memiliki jumlah responden terbanyak akan digunakan 

pada tahap selanjutnya. Berikut ini merupakan hasil voting sketsa dapat dilihat pada 

tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Voting Sketsa 

No. Sketsa Desain 
Ide desain ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Register 0 2 0 3 0 0 0 0 

2. Login 0 0 0 0 5 0 0 0 

3. Beranda 0 1 0 1 3 0 0 0 

4. Produk 0 0 2 0 3 0 0 0 

5. Detail Produk 0 0 0 0 0 4 0 1 



31 

 

 

 

No. Sketsa Desain 
Ide desain ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Detail Review 1 1 0 0 0 0 3 0 

7. Keranjang  1 0 1 0 2 1 0 0 

8. Checkout 0 1 0 0 0 3 0 1 

9. Chat 0 1 0 1 2 1 0 0 

10. Profil 2 0 0 0 0 3 0 0 

11. Riwayat  0 0 5 0 0 0 0 0 

 

Ide desain yang banyak terpilih akan dijadikan acuan desain untuk tahap 

selanjutnya. Hasil detail voting ide desain dapat dilihat pada lampiran ke 5. Berikut 

ini merupakan sketsa ide desain yang terpilih dengan jumlah terbanyak. Untuk 

sketsa ide desain lebih lengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

 

Gambar 4.8 Ide Desain Beranda 

 

Pada gambar diatas merupakan sketsa beranda (home). Sketsa beranda ini 

terdapat fitur pencarian untuk memudahkan pengguna mencari produk yang dicari 

dengan cepat. Terdapat slide banner mengenai produk yang sedang ada promo, dan 

ada pengelompokan kategori setiap merek. Serta, ada bagian produk terbaru yang 

ditampilkan menggunakan card di masing-masing produknya. 
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Gambar 4.9 Ide Desain Riwayat Pembelian 

 

Pada gambar diatas merupakan sketsa riwayat atau transaksi pembelian 

pengguna. Pada bagian header terdapat icon kembali, fitur pencarian, dan icon 

keranjang, serta icon notifkasi. Terdapat berbagai macam filter yang dapat 

digunakan oleh pengguna. Setiap transaksi pembelian terdapat card yang 

didalamnya terdapat tanggal transaksi, nama produk, dan lainnya. 

 

C. Storyboard 

Tahap ini dilakukan untuk menjelajahi pengalaman pengguna dari ide solusi 

yang telah ditemukan. Berdasarkan dari alur aplikasi sebelumnya dan dari ide solusi 

yang telah ditemukan akan dibuat flow skenario. Flow skenario ini dijadikan 

sebagai gambaran umum mengenai alur aplikasi yang akan dibuat dalam bentuk 

prototipe.  

Gambar 4.10 merupakan storyboard pada aplikasi Mitrajual. Dalam 

storyboard tersebut mencakup aktivitas, scenario, dan kondisi user saat 

menggunakan aplikasi, serta tampilan halaman pada aplikasi. 
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Gambar 4.10 Storyboard 

 

D. Design Guideline 

Desain guideline untuk mengatur elemen-elemen visual seperti warna, asset, 

icons, dan yang lainnya. Desain guideline tersebut ditentukan dari hasil riset penulis 

agar pemilihan Desain guideline ini dapat membuat nyaman saat ditampilkan pada 

aplikasi. Berikut ini adalah hasil desain guideline pada aplikasi Mitrajual. 

 

Gambar 4.11 Guideline Gaya Penulisan 

 

 

Gambar 4.12 Guideline Color and Button 
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Pada gambar 4.11 merupakan guideline mengenai gaya penulisan yang akan 

digunakan untuk mendesain aplikasi Mitrjual. Font ini adalah salah satu font sans 

serif yang dapat memiliki kesan yang dinamis dan lebih mudah untuk dibaca. 

Sedangkan, pada gambar 4.12 merupakan guideline warna dan button yang 

akan digunakan dalam mendesain aplikasi Mitrajual. Pada aplikasi Mitrajual yang 

saat ini masih menggunakan logo yang berwarna merah. Namun, setelah dilakukan 

wawancara kepada pihak perusahaan bahwa logo tersebut telah diganti menjadi 

warna ungu. Sehingga, pada bagian guideline warna untuk primary color diambil 

dari logo aplikasi Mitrajual yang saat ini, yaitu berwarna ungu. Secondary color ini 

untuk memadukan warna tersebut dengan warna primary. Selain itu, terdapat green 

color untuk sukses, blue color untuk informasi, dan yellow color untuk peringatan. 

Sedangakan, bagian guideline button terdapat buttons rounded, buttons rectangle, 

dan buttons circle. Button ini digunakan agar dapat memudahkan dan lebih 

konsisten dalam menggunakan. 

 

E. Prototipe 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan prototipe dari hasil sketsa ide desain 

yang telah dipilih oleh responden. Serta, desain guideline yang telah ditentukan 

pada tahap sebelumnya. Pembuatan prototipe ini menggunakan salah satu aplikasi 

desain yaitu aplikasi figma. Aplikasi figma dapat memudahkan penulis untuk 

membagikan hasil desain kepada responden dan pihak perusahaan. Di tahap 

sebelumnya juga sudah disebutkan keluhan-keluhan pengguna dan menentukan 

daftar rekomendasi desain. Hasil prototipe pada halaman chat, dan riwayat 

pembelian dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan Gambar 4.14. Hasil prototipe yang 

lain dapat dilihat pada lampiran 7. 

Gambar 4.13 merupakan hasil desain halaman fitur chat. Terdapat header 

yang menampilkan keterangan halaman, keranjang, dan notifikasi. Dalam fitur chat 

pengguna dapat menambahkan pesan baru kepada kontak yang dimiliki. Serta, 

pengguna juga dapat saling berbalas pesan melalui fitur ini. Setiap chat pengguna 

dapat melihat waktu pesan terkirim, dan dapat melihat pesan sudah dibaca atau 

belum. Sedangkan, bagian bawah terdapat navigasi menu-menu yang didalamnya 

ada icon dan keterangan menu. 
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Gambar 4.13 Desain Chat 

 

Gambar 4.14 merupakan hasil desain halaman riwayat pembelian. Pada 

bagian header halaman ini terdapat icon kembali, keterangan halaman saat ini, 

keranjang, dan notifikasi. Halaman riwayat pembelian terdapat filter untuk 

memudahkan pengguna dalam mencari riwayat transaksi pembelian. Filter status 

transaksi ini terdapat tiga kategori, yaitu batal, dikirim, dan selesai. Sedangkan, 

untuk filter produk terdapat dua kategori, yaitu elektronik, dan rumah tangga. Untuk 

informasi masing-masing transaksi dikelompokan dalam card. Di dalam card 

tersebut terdapat header card yang berisi tanggal transaksi, dan status. Untuk isi 

card transaksi terdapat foto, nama, jumlah produk yang telah dibeli, total 

pembelian, dan terdapat button “Beri Ulasan”. Button ini berfungsi untuk 

memberikan review produk yang telah dibeli oleh pengguna 
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Gambar 4.14 Desain Riwayat Pembelian 

 

4.2.4 Tahap Deliver 

Pada tahap deliver merupakan tahap terakhir dari metode desain yaitu metode 

Double Diamond. Tahap ini akan dilakukan evaluasi desain berdasarkan hasil 

prototipe yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini menggunakan 

metode Usability Testing dengan melakukan iterasi sebanyak 2 kali.  

 

A. Evaluasi Hasil Perancangan 

Proses evaluasi hasil perancangan terdapat 2 macam, yaitu pengujian 

Usability Testing dengan Maze, dan pengujian Usability Testing dengan Kuisoner. 

Dengan adanya 2 macam pengujian ini bertujuan agar memaksimalkan hasil uji 

coba terhadap responden mengenai kemudahan dan kepuasan penggunaan hasil 

desain yang telah dibuat. Pengujian Usability Testing dengan Maze untuk 

mengukur secara keseluruhan, dan pengujian Usability Testing dengan Kuisoner 

untuk mengukur masing-masing indikator tingkat usability.  
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1) Pengujian Usability Testing dengan Maze 

Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan task kepada responden terkait 

hasil desain yang telah dibuat. Pengujian ini untuk menentukan nilai kepuasan 

penggunaan dari hasil desain.  

• Menentukan Responden 

Responden yang terlibat dalam tahap ini adalah responden 1, responden 2, 

responden 3, responden 4, dan responden 5. Kelima responden tersebut yang pernah 

menjadi responden di tahap sebelumnya. Berikut ini adalah identitas responden. 

Tabel 4.10 Identitas Responden 

No. Nama Usia Pekerjaan Kode Responden 

1 Nanda Fujia 23 Tahun Mahasiswa R1 

2 Andika Noviyan 24 Tahun Pegawai Swasta R2 

3 Dimaz Ivan Perdana 21 Tahun Mahasiswa R3 

4 Elyfianti Kholifatur 22 Tahun Mahasiswa R4 

5 Aridian 32 Tahun Pegawai  R5 

 

• Pembuatan Task Scenario 

Tahapan ini yaitu membuat tugas untuk responden agar dapat mengetahui 

apakah hasil desain yang telah dibuat dapat digunakan dengan mudah dipahami atau 

tidak. Task yang akan diberikan kepada responden terdapat 7 task. Daftar task dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Task Scenario 

Kode Tugas Task Deskripsi 

T1 Membuat Akun Baru 
Melakukan pendaftaran akun pengguna Mitrajual 

dengan cara manual 

T2 
Mengunjungi Toko 

Penjual 

Membuka menu produk, lalu melihat informasi penjual 

produk Logitech Keyboard yaitu toko AHPStore 

T3 
Melakukan Proses 

Checkout 
Membeli semua produk di AHPStore 

T4 Melakukan Pembayaran 
Memilih metode pembayaran Permata Virtual Account 

dan menyelesaikan pembayaran 

T5 
Melihat Riwayat 

Pembelian 

Melihat daftar transaksi yang pernah dilakukan pada 

menu profil 

T6 Memberikan Review Memberikan bintang 5 pada produk. 

T7 
Membalas Pesan 

Masuk 
Membalas pesan kepada toko AHPStore 

 

• Pengujian Usability Testing  

Dalam tahap pengujian responden menggunakan tools Maze. Pengujian ini 

dilakukan secara online. Namun, proses pengujian ini tetap dilakukan melalui 
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google meet dimana responden diharuskan untuk open camera dan share screen. 

Tools Maze dapat mengetahui apakah responden berhasil atau tidak dalam 

menyelesaikan tugasnya, dan mengetahui berapa lama responden mengerjakan task 

yang telah diberikan. Pada proses pengujian, tools Maze menampilkan task, 

deskripsi, dan prototipe. Prototipe ini yang akan dicoba oleh responden berdasarkan 

task yang diberikan dengan mengklik-klik prototipe dengan benar. Hasil pengujian 

ini berupa hasil recording via google meet. Link hasil tersebut dapat dilihat pada 

link berikut ini https://bit.ly/3EtecJM.    

 

• Hasil Usability Testing dengan Maze 

Berdasarkan dari hasil pengujian Usability Testing yang telah dilakukan pada 

tahap sebelumnya, terdapat hasil Usability Testing yang dapat dilihat pada tabel 

4.12. Nilai 1 yang menunjukkan bahwa task berhasil dilakukan, sedangkan nilai 0 

menunjukkan bahwa task tidak berhasil dilakukan yang artinya responden gagal 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

Tabel 4.12 Usability Testing Pengujian Maze 

Responden 
Kode Task 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

R1 1 1 1 1 1 1 1 7 

R2 1 1 1 1 1 1 1 7 

R3 1 1 1 1 1 1 1 7 

R4 1 1 1 1 1 1 1 7 

R5 1 1 1 1 1 1 1 7 

Total 5 5 5 5 5 5 5 35 

 

Dari total 35 task yang dikerjakan, kelima responden tersebut telah berhasil 

dalam menyelesaikan task yang diberikan. Namun, tools Maze mengukur 

kemudahan aplikasi dengan memperhitungkan indikator kinerja utama yang terdiri 

dari keberhasilan & durasi tugas, test exits, dan kesalahan klik. Sehingga, diperoleh 

hasil angka keseluruhan sebesar 91% untuk Usability Testing dengan tools Maze. 

Proses penentuan hasil pengujian Usability Testing dengan tools Maze mencakup 

usability score, usability breakdown, heatmap. Untuk penjelasan lebih detail hasil 

dari Maze dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

https://bit.ly/3EtecJM
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Gambar 4.15 Hasil Pengujian dengan Maze 

 

2) Pengujian Usability Testing dengan Kuisoner 

Pada tahap ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terkait hasil desain 

yang telah dibuat. Pengujian ini untuk mengukur tingkat usability dari hasil desain 

aplikasi yang telah dibuat. Pengujian ini terdapat lima indikator, yaitu Learnability, 

Efficiency, Memorability, Errors, dan Satisfaction.  

• Menentukan Responden 

Dalam tahap ini dilakukan pengujian dengan menyebarkan kuesioner kepada 

30 responden yang kriterianya sesuai. Responden akan melihat hasil desain aplikasi 

Mitrajual dan memberikan penilaian pada masing-masing pertanyaan atau 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner.  

• Membuat Pertanyaan berdasarkan tingkat usability 

Pada tahap ini yaitu membuat pertanyaan atau pernyataan berdasarkan 

indikator Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, dan Satisfaction. Terdapat 

18 butir pernyataan atau pertanyaan dengan opsi jawaban menggunakan skala likert 

yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju. 

Berikut ini adalah daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

responden. 

Tabel 4.13 Daftar Pernyataan Pengujian 

No Pertanyaan/Pernyataan 

Learnability (X1) 

X11 Aplikasi mobile ini secara keseluruhan mudah digunakan 

X12 Alur aplikasi ini mudah dipahami 

X13 Saya dapat lebih mudah menemukan informasi dan tujuan yang sedang dibutuhkan 
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No Pertanyaan/Pernyataan 

X14 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya 

X15 Apakah tulisan teks yang digunakan mudah dan jelas bagi Anda 

X16 Apakah simbol, icon dan gambar yang ada mudah dipahami 

Efficiency (X2) 

X21 Saya dapat dengan cepat menemukan informasi dan tujuan yang sedang dibutuhkan 

X22 Saya merasa nyaman saat menggunakan aplikasi mobile ini 

X23 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 

Memorability (X3) 

X31 Saya tidak perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini 

X32 Penempatan menu yang selalu tetap. 

Errors (X4) 

X41 
Saya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengunduh file atau membuka 

halaman. 

X42 
Aplikasi ini selalu memberikan pesan yang jelas dan berguna ketika saya tidak tahu 

bagaimana cara melanjutkan 

X43 
Jika terjadi kesalahan, aplikasi ini menampilkan informasi untuk mengatasi masalah 

tersebut 

Satisfaction (X5) 

X51 Apakah Anda menyukai tampilan aplikasi mobile ini 

X52 Saya nyaman dengan warna tampilan aplikasi ini 

X53 Aplikasi mobile ini memberikan fungsi dan kapabilitas yang saya perlukan 

X54 Anda puas dengan kinerja aplikasi ini 

 

• Penyebaran Kuisoner 

Tahap ini dilakukan secara online menggunakan google form. Didalam 

kuesioner tersebut penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari kuesioner ini. Serta, 

penulis menjelaskan bahwa responden harus melihat dan mencoba terlebih dahulu 

hasil desain aplikasi Mitrajual berupa link figma. 

 

• Hasil Usability Testing dengan Kuisoner 

Hasil ini berdasarkan dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan pada 

tahap sebelumnya. Terdapat kuesioner yang berisi 18 butir pertanyaan atau 

pernyataan. Alat ukur yang digunakan yaitu skala likert. Setiap jawaban diberikan 

nilai atau skor yang berbeda. Untuk instrument Sangat Tidak setuju (STS) memiliki 

skor 1, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Setuju (S) memiliki skor 3, dan Sangat 

Setuju (SS) memiliki skor 4.  Berikut ini hasil masing-masing indikator. 



41 

 

 

 

 

Tabel 4.14 Indikator Learnability 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X11 0 0 11 19 109 3.633333 90.83333 

X12 0 0 12 18 108 3.6 90 

X13 0 2 13 15 103 3.433333 85.83333 

X14 0 4 7 19 105 3.5 87.5 

X15 3 6 10 11 89 2.966667 74.16667 

X16 1 7 9 13 94 3.133333 78.33333 

Rata-rata 84.4 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.6 menunjukan bahwa indikator learnability rata-

rata persentase sebesar 84%. Jika dikategorikan hasil indikator learnability dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi.  

 

Tabel 4.15 Indikator Efficiency 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X21 0 1 8 21 110 3.666667 91.66667 

X22 0 2 9 19 107 3.566667 89.16667 

X23 0 0 11 19 109 3.633333 90.83333 

Rata-rata 90.6 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.7 menunjukan bahwa indikator efficiency rata-rata 

persentase sebesar 90%. Jika dikategorikan hasil indikator efficiency dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi.  

 

 Tabel 4.16 Indikator Memorability 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X31 0 3 6 21 108 3.6 90 

X32 0 0 10 20 110 3.666667 91.66667 

Rata-rata 90.8 
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Berdasarkan dari Tabel 4.8 menunjukan bahwa indikator memorability rata-

rata persentase sebesar 90%. Jika dikategorikan hasil indikator memorability dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi.  

 Tabel 4.17 Indikator Errors 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X41 0 2 6 22 110 3.666667 91.66667 

X42 0 1 7 22 111 3.7 92.5 

X43 0 1 10 19 108 3.6 90 

Rata-rata 91.4 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.9 menunjukan bahwa indikator errors rata-rata 

persentase sebesar 91%. Jika dikategorikan hasil indikator errors dapat dikatakan 

Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas dengan 

hasil desain aplikasi.  

  

Tabel 4.18 Satisfaction 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X51 0 1 8 21 110 3.666667 91.66667 

X52 0 2 5 23 111 3.7 92.5 

X53 0 0 14 16 106 3.533333 88.33333 

X54 0 0 15 15 105 3.5 87.5 

Rata-rata 90 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.10 menunjukan bahwa indikator satisfaction rata-

rata persentase sebesar 90%. Jika dikategorikan hasil indikator satisfaction dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi.  

 

3) Hasil Feedback Responden 

Pada hasil rekapitulasi data ini berdasarkan dari hasil pengujian kuisioner dan 

hasil pengujian task scenario. Rata-rata jawaban sudah tergolong sangat baik dalam 

penggunaannya. Namun, terdapat saran dan kritik yang telah diberikan responden 

dari kuesioner maupun saat melakukan pengujian task melalui google meet. Berikut 
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ini adalah saran dan kritik dari responden pada hasil desain aplikasi Mitrajual. Hasil 

saran dan kritikan dari responden akan dijadikan iterasi untuk memperbaiki 

prototipe aplikasi Mitrajual. 

Tabel 4.19 Hasil Feedback Wawancara 

No Saran dan Kritik 

1 Jumlah keranjang dan notifikasi tidak terlihat jelas 

2 
Bagian pembayaran diganti button yang langsung ngelink ke halaman cara 

pembayaran agar lebih efisien. 

3 Kata setiap fitur lebih diperjelas, seperti dibagian daftar riwayat 

4 Pengaturan ukuran font bisa dibuat lebih besar lagi 

 

Pada tabel 4.19 merupakan hasil feedback responden saat dilakukan 

pengujian Usability Testing dengan Maze. Responden ditanyain mengenai desain 

yang telah dibuat melalui google meet. Sedangkan, untuk hasil feedback responden 

dari hasil pengujian Usability Testing dengan kuisoner dapat dilihat pada tabel 4.20. 

 

Tabel 4.20. Hasil Feedback Kuisoner 

No Saran dan Kritik 

1 Tulisan ‘Daftar’ dibuat button agar dapat terlihat jelas 

2 Tampilan notifikasi dan keranjang terlalu kecil jika dibuat model popup 

3 Tulisan pada setiap menu terlalu kecil 

4 
Warna tampilan ditambahkan satu tone warna lagi yang senada agar lebih 

menarik 

5 Simbol-simbol diperbesar dan diperjelas  

6 Konsistensi button pada aplikasi 

 

4) Iterasi Diamond 2 

Dalam metode Double Diamond terdapat iterasi. Iterasi ini berdasarkan dari 

hasil saran dan kritik yang telah diberikan kepada responden saat melakukan 

Usability Testing. Iterasi perlu dilakukan agar pengguna dapat merasa puas dalam 

menggunakan aplikasi Mitrajual nantinya. Namun, iterasi pada penelitian ini hanya 

dilakukan sebanyak 2 kali. Jika pengguna sudah tidak memiliki keluhan, saran, dan 

kritik lagi maka tidak perlu dilakukan iterasi. Iterasi akan dilakukan langsung dari 

tahap develop yaitu perbaikan prototipe. Hasil iterasi di uji kembali kepada 

responden melalui penyebaran kuisoner dan wawancara secara mendalam. Berikut 

ini hasil masing-masing indikator. 
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Tabel 4.21 Indikator Learnability - Iterasi 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X11 0 0 5 25 115 3.83333 95.833333 

X12 0 0 5 25 115 3.83333 95.833333 

X13 0 0 3 27 117 3.9 97.5 

X14 0 0 7 23 113 3.76667 94.166667 

X15 0 0 3 27 117 3.9 97.5 

X16 0 0 3 27 117 3.9 97.5 

Rata-rata 96.388889 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.12 menunjukan bahwa indikator learnability rata-

rata persentase sebesar 96%. Jika dikategorikan hasil indikator learnability dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi. 

 

Tabel 4.22 Indikator Efficiency - Iterasi 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X21 0 0 6 24 114 3.8 95 

X22 0 0 7 23 113 3.76667 94.166667 

X23 0 0 6 24 114 3.8 95 

Rata-rata 94.722222 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.13 menunjukan bahwa indikator efficiency rata-

rata persentase sebesar 95%. Jika dikategorikan hasil indikator efficiency dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi. 

 

Tabel 4.23 Indikator Memorability - Iterasi 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X31 0 0 5 25 115 3.83333 95.833333 

X32 0 0 5 25 115 3.83333 95.833333 

Rata-rata 95.833333 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.14 menunjukan bahwa indikator memorability 

rata-rata persentase sebesar 96%. Jika dikategorikan hasil indikator memorability 
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dapat dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa 

puas dengan hasil desain aplikasi. 

Tabel 4.24 Indikator Errors - Iterasi 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X41 0 0 3 27 117 3.9 97.5 

X42 0 0 7 23 113 3.76667 94.166667 

X43 0 1 3 27 119 3.96667 99.166667 

Rata-rata 96.944444 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.15 menunjukan bahwa indikator errors rata-rata 

persentase sebesar 97%. Jika dikategorikan hasil indikator errors dapat dikatakan 

Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas dengan 

hasil desain aplikasi. 

 

Tabel 4.25 Indikator Satisfaction - Iterasi 

Indikator 
Skala 

Skor Mean TCR (%) 
STS TS S SS 

X51 0 0 6 24 114 3.8 95 

X52 0 0 4 26 116 3.86667 96.666667 

X53 0 0 6 24 114 3.8 95 

X54 0 0 4 26 116 3.86667 96.666667 

Rata-rata 95.833333 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.16 menunjukan bahwa indikator satisfaction rata-

rata persentase sebesar 96%. Jika dikategorikan hasil indikator satisfaction dapat 

dikatakan Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa responden merasa puas 

dengan hasil desain aplikasi. 

Perhitungan kuisoner ini dilakukan untuk mengetahui hasil pada masing-

masing indikator untuk melihat tingkat usability pada aplikasi. Hasil rata-rata dari 

indikator learnability 96%, efficiency 95%, memorability 96%, errors 97%, 

satisfaction 96%. Sehingga, total rata-rata keseluruhan indikator adalah 96% yang 

dapat dikatakan Sangat Baik.     

Berdasarkan hasil dari kuisoner sudah dapat dikatakan Sangat Baik, dan tidak 

terdapat saran dan kritik dari responden. Sedangkan, dari hasil wawancara 

responden telah mengatakan bahwa telah nyaman menggunakan desain yang saat 

ini. Sehingga, dapat dikatakan bahwa desain setelah iterasi ini telah dapat diterima 
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oleh pengguna. Dengan demikian, iterasi pada diamond 2 ini tidak perlu dilakukan 

iterasi lagi.  

 

4.2.5 Pembahasan 

A. Permasalahan & Solusi 

Hasil evaluasi desain yang telah dilakukan dengan penyebaran kuisoner dan 

wawancara. Wawancara dilakukan kepada responden untuk mengetahui kendala-

kendala yang dialami oleh pengguna. Penyebaran kuisoner yang telah dilakukan 

akan dievaluasi dan dianalisa sehingga menghasilkan hasil rekomendasi desain.  

• Berdasarkan Hasil Wawancara 

Permasalahan yang dialami pengguna dan solusi yang diberikan dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

a. Informasi yang diberikan sulit ditemukan oleh pengguna 

Informasi yang dimaksud adalah informasi riwayat pembelian yang sulit 

ditemukan oleh pengguna. Dikarenakan desain saat ini untuk informasi riwayat 

pembelian diletakkan pada dropdown profil. Dengan demikian, solusi desain untuk 

memudahkan pengguna menemukan riwayat pembelian. Hasil solusi desain 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16. Solusi Desain Profil 

 

b. Kurang adanya interaksi pada fitur chat 

Fitur chat pada aplikasi Mitrajual saat ini kurang ada interaksi dalam berbalas-

balas pesan, dan informasi mengenai pesan terkirim dan masuk tidak ada. Serta, 

tidak ada notifikasi saat terdapat pesan masuk. Sehingga, solusi desain pada fitur 
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chat ini menambahkan interaksi dan informasi yang jelas untuk pengguna 

Mitrajual. Hasil solusi desain dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17. Solusi Desain Chat 

 

c. Tidak ada informasi mengenai penilaian suatu produk.  

Penilaian suatu produk merupakan hal yang penting bagi pembeli suatu produk 

untuk memastikan dan menyakinkan apakah produk ini memiliki kualitas yang 

bagus atau tidak. Namun, pada aplikasi Mitrajual saat ini masih belum ada 

informasi mengenai penilaian suatu produk. Sehingga, diperlukan penambahan 

fitur yaitu fitur review atau ulasan produk yang dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18. Solusi Desain Fitur Review 

 

• Berdasarkan Hasil Kuisoner 

Hasil analisis kuisoner yang dijadikan acuan untuk menghasilkan daftar 

rekomendasi sehingga dibuatlah solusi dari hasil kuisoner sebagai berikut: 
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a. Indikator Learnability 

Pada indikator ini hasil rekomendasi desain yaitu dengan menggunakan simbol, 

icon, dan gambar yang mudah dipahami, serta tulisan teks yang mudah dan jelas. 

Hasil desain yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Solusi Indikator Learnability 

 

b. Indikator Efficiency 

Pada indikator ini hasil rekomendasi desain yaitu dengan menempatkan 

informasi yang mudah ditemukan pengguna, dan menempatkan tombol yang dapat 

dengan mudah digunakan oleh pengguna. Salah satu hasil desain yang telah dibuat 

dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20. Solusi Indikator Efficiency 
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c. Indikator Memorability 

Pada indikator ini hasil rekomendasi desain yaitu dengan menempatkan menu-

menu ditempat yang mudah diingat oleh pengguna. Sehingga, hasil desain tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Solusi Indikator Memorability 

 

d. Indikator Errors 

Pada indikator ini hasil rekomendasi desain yaitu dengan memperkecil ukuran 

gambar yang ada, dan memberikan popup atau pesan. Sehingga, hasil desain yang 

telah dibuat dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Solusi Indikator Errors 
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e. Indikator Satisfaction 

Pada indikator ini hasil rekomendasi desain yaitu dengan menambahkan warna 

selain warna primary dan secondary. Sehingga, diperlukan penambahan tone warna 

agar tidak terlalu dominan. Serta, dapat memaksimalkan fitur yang tersedia. Hasil 

desain yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23. Solusi Indikator Satisfaction 

 

B. Hasil Pengujian 

 

Gambar 4.24 Hasil Presentase Akhir Kuisoner 

 

Berdasarkan dari hasil evaluasi desain saat ini, hasil evaluasi setelah 

dilakukan redesain, dan hasil setelah dilakukan iterasi didapatkan hasil grafik 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Learnability (X1)

Efficiency (X2)

Memorability (X3)

Errors (X4)

Satisfaction (X5)

Hasil Presentase Akhir

Setelah Iterasi Hasil Redesain Desain Saat Ini
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presentase akhir pada Gambar 4.24. Hasil presentasi akhir ini mencakup pada 

masing-masing indikator. Hasil rata-rata presentase keseluruhan indikator dalam 

evaluasi desain saat ini sebesar 52%, dan untuk hasil evaluasi setelah redesain 

sebesar 89%. Sehingga, dengan demikian hasil dari sebelum dilakukan redesain dan 

setelah dilakukan redesain terdapat peningkatan sebesar 37%.  

Iterasi dilakukan setelah melakukan redesain, dikarenakan pada proses 

evaluasi dengan kuisoner dan wawancara terdapat saran dan kritik dari responden. 

Sehingga, perlu dilakukan perbaikan kembali pada hasil prototipe dan memperoleh 

hasil rata-rata keseluruhan setelah iterasi sebesar 96%. Dengan hasil tersebut dapat 

dikatakan Sangat Baik yang artinya hasil desain setelah iterasi telah diterima oleh 

pengguna. Sedangkan, berdasarkan dari hasil Maze diperoleh hasil sebesar 91% 

yang dapat dikatakan Sangat Baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan perancangan desain antarmuka aplikasi 

Mitrajual menggunakan metode Double Diamond pada PT. Mitrajual Indonesia 

Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil evaluasi kebutuhan pengguna pada aplikasi Mitrajual dengan 

menggunakan metode Usability Testing dilakukan 2 pengujian, yaitu dengan 

Maze dan kuisoner. 

2. Hasil pengujian Usability Testing dengan Maze dilakukan dengan wawancara, 

dan memberikan 7 task kepada responden. Hasil pengujian memperoleh hasil 

rata-rata keseluruhan indikator sebesar 91% yang dapat dikatakan Sangat Baik 

dan dari hasil wawancara responden telah merasa puas dengan hasil desain yang 

diberikan. 

3. Hasil pengujian Usability Testing dengan kuisoner dilakukan untuk mengetahui 

hasil dari masing-masing indikator usability. Berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh untuk indikator learnability 96%, efficiency 95%, memorability 96%, 

errors 97%, satisfaction 96%. Sehingga, masing-masing indikator dapat 

dikatakan Sangat Baik dan dapat dikatakan bahwa desain yang telah diberikan 

sudah dapat diterima oleh responden. 

4. Hasil perancangan desain antarmuka sudah dapat dikatakan Sangat Baik yang 

artinya sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini. Hasil perancangan 

solusi desain berupa prototipe yang akan diberikan kepada pihak perusahaan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan perancangan desain antarmuka aplikasi 

Mitrajual menggunakan metode Double Diamond pada PT. Mitrajual Indonesia 

Jaya pastinya terdapat kekurangan yang dapat disempurnakan kembali. 

Dikarenakan keinginan pengguna dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk dilakukan proses 

pembuatan aplikasi. 
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