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ABSTRAK

Berdasarkan pernyataan dari 30 responden meliputi 15 masyarakat dan 15
anggota SKCK Polresta Bandung yang menyatakan sangat setuju dan setuju
mempunyai nilai 100%, masing-masing indikator memperoleh jumlah 21 responden
sangat setuju dan 9 responden setuju dengan kata lain perlu diadakannya pembaharuan
tampilan website pelayanan SKCK Polresta Bandung. Hasil dan kesimpulan dari
wawancara dan observasi adalah perlu dilakukan perbaikan terhadap tata letak
informasi, kejelasan fitur yang digunakan dan agar tampilan website lebih terlihat
modern. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode atau tahapan yang ada
pada design sprint untuk mengatasi masalah terkait tampilan user interface dan
heuristic evaluation untuk pengujiannya. Untuk memaksimalkan hasil dari penelitian
ini penulis juga menerapkan model user centered design sebagai salah satu cara untuk
memperbaiki tampilan user interface yaitu dimana peran responden sangat berguna
dalam setiap proses yang akan penulis lakukan. Berdasarkan hasil dari proses yang
sudah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada
penelitian yang menggunakan metode design sprint ini terdapat perubahan tampilan
user interface yang menghasilkan peningkatan pelayanan SKCK Polresta Bandung
dan dapat membantu pengguna memperoleh nilai 100% dari responden dalam
melakukan penerbitan SKCK menjadi lebih baik dengan presentase 66,7% sangat
setuju dan 33,3% setuju, efisien dengan presentase 70% sangat setuju dan 30% setuju,
kecepatan dengan presentase 76,7% sangat setuju dan 23,3% setuju, terakhir ketepatan
dengan presentase 80% sangat setuju dan 20% setuju yang berarti rancangan
purwarupa yang sudah dirancang dapat diterima oleh pengguna.

Kata Kunci: Design Sprint, Heuristic Evaluation, User Centered Design, Pelayanan
Publik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan dalam bidang teknologi informasi bertumbuh sangat pesat dan
signifikan setiap tahunnya ditandai dengan semakin banyaknya pengguna komputer
dan telepon genggam yang mendominasi dalam segala aspek kehidupan.
Perkembangan tersebut yang pada awalnya menjadi motivasi bagi suatu instansi
kepolisian. Polresta Bandung sebagai penanggung jawab unsur penegakan hukum dan
sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Berlandaskan Undang-undang
No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : Pasal 2
"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidangpemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3 "(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b.
pegawai negri sipil dan atau c. bentuk-bentuk pengamananswakarsa. (2) Pengemban
fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c,
melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum masing-masing".
Terkait untuk pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandung juga tidak
terlepas dengan penanganan berkas dan penerbitan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK). Pada saat ini sarana pemberkasan untuk menerima masukkan
data diri masyarakat sudah menggunakan website, karena memiliki keunggulan
diantaranya seperti : biaya operasional lebih murah, jangkauan yang sangat luas, 24
jam dapat diakses dimana saja, untuk periode Agustus - Oktober diketahui daftar
pengunjung website pelayanan SKCK Polresta Bandung sebanyak 200 pengguna yang
akan mengurus SKCK. Dalam memperkuat data wawancara dan observasi penulis
melakukan pendekatan kepada 30 orang yaitu 15 masyarakat dan 15 anggota SKCK
Polresta Bandung untuk mengetahui pendapat tentang tampilan pada website tersebut.
Hasil dan kesimpulan dari wawancara dan observasi adalah perlu dilakukan perbaikan
terhadap tata letak informasi, kejelasan fitur yang digunakan dan agar tampilan website
lebih terlihat modern. Dengan kata lain perlu dilakukannya pembaruan pada
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tampilan website untuk mengatasi dengan segera masalah yang saat ini sedang terjadi,
hasil dan kesimpulan dari hasil pendekatan yang sudah diberikan adalah adanya menu
atau tombol dengan keterangan yang kurang jelas sehingga masyarakat sering kali
salah dalam memasukkan data diri yang sesuai, banyaknya keterangan dari pengguna
yang menyatakan bahwa tidak menyukai tampilan website saat ini, dari segi
kenyamanan dirasa juga masih kurang, untuk segi pemberitahuan informasi didalam
website juga tidak menarik cenderung tidak jelas atau tidak up to date sedangkan
website pelayanan SKCK Polresta Bandung saat ini sangat dibutuhkan. Kurang
maksimalnya dalam hal menjalankan website masyarakat khususnya yang akan
mengurus SKCK di Polresta Bandung akan cara menggunakan website pelayanan
SKCK dan apa saja manfaat yang didapatkan dengan menggunakan website pelayanan
SKCK Polresta Bandung membuat penulis tergerak. Tujuan dari redesign ini adalah
untuk mengikuti dan merubah perilaku atau karakter dari pengguna dan calon
pengguna yang awalnya kurang paham mengenai informasi yang ditampilkan dan
menggunakannya dengan benar sesuai kegunaannya.
Penulis menyusun laporan tugas akhir yang berjudul “Analisis dan Perancangan
User Interface pada Website Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Polresta Bandung menggunakan Metode Design Sprint”. Hasil dari penelitian ini
nantinya diharapkan dapat memperbaiki tampilan user interface pada website
pelayanan SKCK Polresta Bandung yang sesuai berdasarkan kebutuhan pengguna
sehingga merasa terbantu ketika sedang mengakses website pelayanan SKCK Polresta
Bandung. Tugas akhir ini dirancang untuk mendukung design user interface yang
mempunyai landasan dalam metode dan alur tahapan penelitian yang efektif. Dalam
penelitian ini penulis akan menggunakan metode heuristic evaluation untuk pengujian,
design sprint untuk mengatasi persoalan tampilan website pelayanan SKCK Polresta
Bandung dan model user centered design untuk memperbaiki tampilan website
sebelumnya, adapun tujuan penulis menggunakan kedua metode tersebut sebagai
solusi dari permasalahan terkait yaitu keluaran yang dihasilkan dapat lebih mudah
digunakan oleh pengguna.

1.2 Rumusan Masalah
Dapat dirumuskan masalah apa yang terjadi saat ini adalah :
a.

Bagaimana menganalisis user interface pada website pelayanan SKCK Polresta
Bandung menggunakan metode heuristic evaluation ?
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b.

Bagaimana memperbaharui atau memperbaiki tampilan user interface dengan
menggunakan hasil dari analisis pada website pelayanan SKCK Polresta
Bandung menggunakan metode design sprint ?

c.

Bagaimana cara untuk redesign tampilan website sesuai dengan kendala yang
dialami agar dapat memberikan solusi dari permasalahan saat ini ?

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan masalah
sebagai berikut :
1.

Penelitian ini hanya menguji user interface menggunakan user centered design..

2.

Penelitian ini hanya mencakup front-end dan tidak meliputi back-end system dari
website.

3.

Pengambilan sampel hanya masyarakat dan akan mengurus SKCK yang sudah
mengunjungi website pelayanan SKCK Polresta Bandung.

1.4 Tujuan
Mengacu pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tampilan yang lama dan menghasilkan desain user interface pada website
pelayanan SKCK Polresta Bandung yang baru berupa prototype menggunakan metode
design sprint.

1.5 Manfaat
Berdasarkan analisis dan perancangan user interface pada website pelayanan
SKCK Polresta Bandung sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai
berikut :
1.

Memberikan perubahan tampilan user interface pada website pelayanan SKCK
Polresta Bandung.

2.

Membantu pengguna dan calon pengguna untuk memperbaiki website pelayanan
SKCK Polresta Bandung agar semua masalah dapat diselesaikan dengan solusi
dari hasil analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

3.

Menghasilkan interaksi pengguna dan calon pengguna terhadap tampilan user
interface pelayanan SKCK Polresta Bandung yang menarik dan mudah
digunakan atau dipahami.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Sebelumnya
Dari penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian ini sehingga penulis dapat menambah teori yang akan digunakan dalam
melaksanakan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah tabel penelitian
terdahulu :
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Nama, Tahun Penelitian

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Pratama, 2018

Analisis
dan
Perancangan
User
Interface/User
Experience
Dengan
Metode Google Design
Sprint dan A/B Testing
Pada Website Startup
QTaaruf

Hasil akhir yang berfokus pada
tampilan website yang dioperasikan
dalam device desktop apakah sudah
sesuai dengan kebutuhan pengguna
termasuk semua informasi yang akan
dibutuhkan ketika pengguna sedang
mencarinya.
Perbedaan : Penelitian yang
dilakukan penulis adalah hanya fokus
pada bagaimana membuat tampilan
yang sesuai dan dapat dioperasikan
dalam device desktop dengan
menggunakan metode A/B Testing
untuk menentukan variasi yang lebih
baik.

Arum, 2018

Pengembangan Desain Rekomendasi berupa user interface
User Interface Pada yang sesuai dengan kebutuhan pihak
Website Isoplus City Run isoplus city run dalam menunjang
kegiatan dan untuk meningkatkan
usability pada sistem yang dimiliki
maupun untuk kebutuhan pengguna
dimasa akan datang.
Perbedaan : Penelitian yang
dilakukan penulis adalah melakukan
pengembangan dari rancangan user
interface sebelumnya agar website
dapat pembaruan yang lebih modern
dan dapat memenuhi kepuasan
pelanggan.

Triswari, 2020

Analisis
Dan
Perancangan
User
Interface Pada Website
Indokafire Menggunakan
Metode
Heuristic
Evaluation
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Rekomendasi
hasil
rancangan
prototype yang sesuai dengan
permasalahan yang ada, dan menjadi
solusi
dalam
mengoperasikan
tampilan user interface pada website
PT. Indoka Putra Mandiri bertujuan
sebagai proses pencatatan penjualan
produk kepada konsumen.
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Nama, Tahun Penelitian

Judul Penelitian

Hasil Penelitian
Perbedaan : Penelitian yang
dilakukan
oleh
penulis
membuatrancangan user interface
berdasarkan hasil analisis dan
bertujuan sebagai tampilan website
penjualan sebuah produk, dapat
digunakan
untuk
pencatatan
pemesanan barang dan sebagai media
promosi kepada calon pembeli.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai
pelayanan kepada masyarakat dan banyaknya pengaduan dari pengguna yang penulis
terima pada saat wawancara dan seberapa pentingnya masyarakat yang memerlukan
SKCK, mengingat saat ini sedang terjadi Pandemi Covid-19 diseluruh dunia
mengharuskan pelayanan publik dilakukan dari rumah. Adapun tujuan lainnya adalah
untuk mengoptimalkan tampilan prototype yang akan dibuat, sesuai dengan yang
diharapkan dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan.

2.2 Heuristic Evaluation
Heuristic Evaluation adalah metode untuk menemukan permasalahan usability
pada user interface design, sehingga metode tersebut dapat digunakan sebagai bagian
dari proses literasi desain (Jacob Nielsen, 1994). Terdapat 10 prinsip yang harus
diperhatikan dalam desain user interface :
1.

Visibility of System Status atau suatu sistem harus selalu menginformasikan
pengguna (user) tentang apa yang sedang berlangsung, melalui umpan balik
(feedback) dalam waktu yang tepat.

2.

Match Between System and the Real World atau evaluasi ini mengkritisi suatu
sistem harus di desain dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, oleh
orang awam/para penggunanya, kalimat ungkapan, dan konsep yang dikenal
oleh pengguna.

3.

User Control and Freedom (navigation) atau evaluasi ini dimaksudkan agar
pengguna dengan mudah menavigasi suatu sistem. Salah satu contoh yang biasa
digunakan ketika pengguna ingin keluar dari sistem “exit” ketika melakukan
suatu kesalahan, serta untuk menghindari sistem bertambah rumit/kompleks.

4.

Consistency and Standard atau evaluasi consistency dimaksudkan agar suatu
sistem menjadi standar, konsisten dalam hal penulisan kalimat, jenis huruf, dan
lain sebagainya. Hindari penulisan kalimat, huruf, dan situasi lainnya yang
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berbeda sehingga menimbulkan kesan tidak standar dalam suatu sistem.
5.

Error Prevention atau evaluasi ini hampir serupa dengan evaluasi navigation.
Tetapi yang lebih diutamakan adalah pencegahan pengguna ketika melakukan
kesalahan.

6.

Recognition Rather than Recall atau evaluasi ini berkaitan dengan beban kerja
(memory) pengguna sistem. Minimumkan pengguna ingatan dalam suatu sistem.
Pengguna sebaiknya tidak perlu untuk mengingat ketika akan menjalankan suatu
sistem.

7.

Flexibility and Efficiency of Use adalah kecepatan dan ketepatan ketika
menggunakan suatu sistem merupakan hal yang perlu diperhatikan, terlebih lagi
pengguna baru.

8.

Aesthetic and Minimalist Design juga perlu diperhatikan empat prinsip dalam
desain tampilan atau visual yaitu : kontras, repetition atau pengulangan,
alignment, cahaya atau proximity.

9.

Help User Recognize, Diagnose, and Recover from Errors merupakan pesan
atau tampilan ketika melakukan kesalahan sebaiknya disampaikan dalam bahasa
yang jelas atau baku.

10.

Help and Documentation atau kolom action help merupakan salah satu kolom
yang perlu ada dalam suatu sistem, sehingga dapat membantu pengguna ketika
menghadapi masalah atau kesulitan.

2.3 Perancangan User Interface
Prototype adalah penggambaran suatu desain yang memberikan kesempatan
bagi pengguna untuk berinteraksi dengan prototype tersebut dan menganalisa apakah
prototype tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Prototype juga dapat disebut
sebagai gambaran bagaimana suatu desain interface akan dibuat sebelum
diimplementasikan. Prototype bisa dibuat dengan berbagai bahan dan cara, mulai dari
menggambar pada kertas sampai ke desain interface yang menyerupai hasil akhir.
Prototype berguna bagi perancang desain interface sebagai media untuk melakukan
tes apakah suatu ide dapat dijalankan atau tidak, untuk mengklarifikasi kebutuhan
pengguna. Proses yang dilakukan dengan proses low fidelity prototyping adalah
sebagai berikut :
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1.

Storyboarding adalah salah satu contoh proses low fidelity prototyping.
Storyboarding terdiri dari beberapa gambaran yang mendeskripsikan bagaimana
pengguna menjalankan suatu tugas menggunakan desain interface yang sedang
dikembangkan. Bisa berupa gambaran layar interface atau bisa merupakan
beberapa

gambaran

skenario

yang

menujukan

bagaimana

pengguna

menggunakan suatu sistem.
2.

Sketching, low fidelity prototyping banyak mengandalkan penggambaran sketsa
melaui media kertas. Sketsa berisi gambaran kasar bagaimana desain interface
akan dibuat. Sketsa mengandung tombol, simbol yang akan digunakan pada
desain interface. Setelah proses low fidelity prototyping selesai dilakukan maka
akan dilakukan high fidelity prototyping berdasarkan hasil yang telah dilakukan
pada proses low fidelity prototyping. High fidelity protoyping dilakukan dengan
menggunakan material yang sama seperti produk akhir yang akan dibuat. High
fidelity prototyping menciptakan gambaran prototype yang mirip dengan produk
akhir. Jika produk akhir berupa perangkat lunak, tentu saja untuk membuat high
fidelity prototyping produk tersebut membutuhkan bantuan perangkat lunak
untuk mendesain (Preece, Rogers, & Sharp, 2002).

2.4 User Persona
User persona adalah salah satu alat yang bermanfaat dan bertujuan untuk
membantu lebih memahami pengguna dalam sekala besar dalam pengambilan
keputusan untuk membuat fitur pada produk, navigasi situs website dan interaksi sosial
media yang lebih mudah digunakan. Setiap persona harus mampu untuk
merepresentasikan tujuan dari setiap pengguna secara realistis. Tidak ada peraturan
khusus dan pasti dalam menentukan jumlah ideal dari persona. Berikut adalah tahapan
dalam membuat user persona :
1.

Menentukan target
Pertama adalah menuliskan daftar dari inti kelompok pengguna yang menjadi
target. Daftar ini juga mewakili harapan untuk perubahan yang akan datang dan
dari pengalaman. Contoh :
a. Target utama : Mahasiswa lulusan baru.
b. Harapan pribadi : Mahasiswa baru yang akan mencari pekerjaan.
c. Harapan saat menggunakan website : Mahasiswa lulusan baru yang akan
mencari pekerjaan diharapkan sesuai dengan bidangnya.
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2.

Mengumpulkan data
Setelah menentukan kelompok pengguna, selanjutnya adalah menggali
informasi mengenai kelompok pengguna yang menjadi target. Seperti
memperluas informasi dari skup yang sudah ditentukan. Contoh :
a. Demografis seperti tempat tinggal, jenis kelamin dan umur. Informasi ini
dapat dilihat dari data yang sudah masuk dalam berkas instansi terkait.
b. Psikologis seperti kebiasaan, gaya hidup, personaliti, kepercayaan dan gaya
hidup. Informasi ini bisa dari survei, wawancara dan observasi yang sudah
dilakukan.
c. Kemampuan seperti pengalaman, tingkat pendidikan, kemampuan bahasa,
soft skill, professional background yang dimiliki.
d. Motivasi dalam menggunakan jasa pelayanan yang dilakukan instantiterkait.
e. Tujuan pribadi seperti untuk karir kedepan atau tujuan jangka panjang dan
pendek.

3.

Membuat cerita dari persona
Setelah mengumpulkan informasi mulai dari demografis hingga tujuan pribadi,
langkah selanjutnya adalah dengan membuat cerita mengenai karakter fiksi dari
user persona mulai dari nama, foto, motto dan tipe personal.

2.5 User Centered Design
User centered design merupakan sebuah cara baru dalam proses pengembangan
sistem yang berbasis website. Konsep dasar dari user centered design itu sendiri adalah
pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan atau sifat-sifat,
konteks serta lingkungan sistem semua berdasarkan dari pengalaman pengguna
(Simatupang, 2014). Terdapat juga beberapa manfaat dari user centered design
menurut (Sripathi & Sandru, 2013) adalah sebagai berikut :
1.

Memberikan nilai tambah pada suatu produk.

2.

Penurunan pelatihan dan dukungan biaya.

3.

Peningkatan penjualan dan pendapatan.

4.

Menghemat waktu.

5.

Mengurangi biaya.

6.

Meningkatkan kepuasan pengguna.
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2.6 Google Design Sprint
Google Design Sprint merupakan suatu model untuk membangun konsep produk
dan prototype yang mana mempunyai 5 tahap yang komunikatif dan interaktif untuk
mengeluarkan semua ide, inspirasi, kreatifitas, masalah-masalah yang berpotensi
mempunyai solusi yang kemudian diwujudkan dalam prototype yang harus dan
dipastikan kembali kepada calon pengguna (Knapp, 2016).

Gambar 2.1 Tahapan Google Design Sprint
Tahapan-tahapan dalam design sprint akan menjadi lebih efektif jika urutan
diatas tetap ada dan dipahami oleh tim. Design sprint sendiri terdiri dari 5 tahap,
sebagai berikut :
1.

Tahap Pertama yaitu Understand
Menyamakan presepsi terhadap fokus keluaran produk berupa prototype. Pada
tahap ini perlu dilakukan wawancara kepada beberapa pengguna atau calon
pengguna. Hasil dari wawancara tersebut menjadi bahan diskusi dalam tim.
Keluaran yang akan dihasilkan berupa struktur permasalahan yang akan
diselesaikan memalui tahap berikutnya.

2.

Tahap Kedua yaitu Diverge
Mencari dan menggabungkan semua ide yang ada, mencoba semua rancangan
baik secara individu maupun tim. Menggunakan kertas lalu diskusi dengan tim
agar mendapatkan sedikit atau banyak kemungkinan atau gambaran bagaimana
jika ide tersebut diterapkan.

3.

Tahap Ketiga yaitu Decide
Memusatkan dan menyatukan semua ide terlebih dahulu lalu menjadikan satu
ide utama. Teknik yang digunakan adalah zen vote, setelah semua ide disatukan
dan dijadikan satu ide utama maka akan diberi tanda khusus pada ide yang dirasa
paling tepat untuk digunakan.
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4.

Tahap Keempat yaitu Prototype
Membuat prototype dari desain yang sudah disetujui diawal, dan dibuat secara
cepat sekedar menampilkan kejelasan dan kegunaan dari produk yang akan
dibuat.

5.

Tahap Kelima yaitu Validate
Pada tahap ini prototype diujikan secara langsung kepada pengguna apakah
mereka bisa berinteraksi dengan baik pada prototype yang telah dibuat dan
apakah protoype ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari
validate ini yang nantinya akan menentukan proses selanjutnya. Secara konsep,
metode ini merupakan bagian dari tahap understanding dan validasi. Dalam
tahap understanding tim akan menghadapi akar dari permasalahan dan
kebutuhan agar dapat cepat dan tepat untuk membuat solusi kreatif untuk
masalah sebenarnya. Pada tahap validasi subjek studi menjadi prototype setelah
dipahami atau dipelajari.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi peneltian adalah acuan atau langkah-langkah yang akan dilakukan
untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode penelitian ditunjukan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian

3.1 Tahap Awal
3.1.1 Studi Literatur
Pada tahap studi literatur berfungsi sebagai langkah untuk mempelajari metode
yang digunakan yaitu design sprint dalam melakukan pengerjaan tugas akhir dan
sebagai pendukung dalam setiap tahapan yang ada.
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3.1.2 Wawancara dan Observasi
Wawancara dilakukan kepada 15 masyarakat dan 15 anggota SKCK Polresta
Bandung khususnya bagian pelayanan SKCK berguna untuk mengumpulkan data dan
informasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi, serta untuk mendapatkan
gambaran dalam menyelesaikan masalah saat ini. Dalam tahap ini melakukan diskusi
dengan bagian pelayanan SKCK selaku pihak yang mengerjakan aplikasi, untuk
mendapatkan komitmen bahwa proses pembuatan aplikasi yang berpusat kepada
masyarakat sebagai pengguna atau user. Penelitian ini melibatkan masyarakatsebagai
pengguna atau user diawal dan akhir dimana mereka dibutuhkan.
Observasi dilakukan untuk mengamati objek yang diteliti. Dalam penelitian
ini proses observasi dilakukan dengan mengamati website pelayanan SKCK Polresta
Bandung. Penjelasan website pelayanan SKCK Polresta Bandung adalah kondisiawal
sebelum dilakukan desain ulang atau pembaruan. Berdasarkan hasil observasi ini dapat
terlihat bagaimana proses pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung yang ada.
Dalam penelitian ini melakukan observasi secara langsung dengan melihat website
pelayanan SKCK Polresta Bandung yang digunakan oleh masyarakat saat ini.

3.1.3 Competitor Analysis
Dalam tahap competitor analysis peneliti mendapatkan 2 website pelayanan
SKCK yang serupa dengan pelayanan SKCK Polresta Bandung yaitu Pelayanan
SKCK Polresta Bogor Kota dan Pelayanan SKCK Polres Cimahi untuk diuji dan
mengakses website tersebut. Dari hasil competitor analysis ditemukan beberapa
kekurangan dan keunggulan yang ada bertujuan untuk diterapkan dan dipelajari oleh
penulis pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung.

3.2 Tahap Pengembangan dan Akhir
Tahap pengembangan membahas tentang 5 kerangka kerja design sprint yang
terdiri dari 5 tahapan yaitu understand, diverge, decide, protoype dan validate. Dimana
dalam tahap validate akan menggunakan variabel Heuristic Evaluation untuk
memperoleh hasil terbaik dalam penelitian ini. Model user centered design juga
berperan karena dalam penelitian ini seluruh keterangan yang diperoleh dari responden
dapat memberikan sebuah pilihan solusi ide atau alternatif desain nantinya.
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3.2.1 Pemahaman (Understand)
Pada tahap ini bertujuan agar dapat lebih memahami tentang tingkah laku dari
pengguna. Pengguna yang akan menjadi sampel adalah yang sudah tercatat dalam
pengurusan SKCK di Polresta Bandung. Adapun kriteria pengguna yang dijadikan
sampel adalah masyarakat yang akan mengurus penerbitan SKCK di Polresta Bandung
dengan mengakses website pelayanan SKCK Polresta Bandung, oleh karena itu setiap
pengguna yang ditemui peneliti akan dipastikan terlebih dahulu apakah mereka
melakukan pengurusan SKCK atau tidak. Jika akan melakukan pengurusan SKCK
melalui website yang ada dan bersedia memberikan informasi lain yang akan
dibutuhkan peneliti, maka akan dijadikan sampel. Akan tetapi jika pengguna tidak
menggunakan website yang sudah ada dan tidak bersedia untuk memberikan informasi
terkait penelitian maka akan dilewati. Demikian seterusnya sampai memenuhi jumlah
sampel yang diperlukan. Setelah mendapatkan hasil wawancara dan melakukan
penelitian lebih dalam kemudian akan dianalisis dan dijadikan fokus pembahasan pada
tahap selanjutnya.

3.2.2 Pengembangan (Diverge)
Pada tahap ini penulis akan memaparkan semua ide solusi dari semua pernyataan
yang sudah diperoleh dengan menggunakan model user centered design kepada
seluruh responden dengan tujuan agar bisa mengeluarkan semua ide yang dapat dan
dijadikan sebagai rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Berdasarkan
tahapan ini dapat menghasilkan beberapa solusi yang jelas untuk permasalahan yang
sedang dialami dan dapat teratasi nantinya pada tahap selanjutnya. Langkah pertama
yang perlu dilakukan yaitu melihat dari perhitungan hasil pendekatan, wawancara dan
observasi. Dari masalah yang sudah didapatkan maka penulis akan melakukan tahap
untuk menentukan solusi yang akan digunakan sebagai berikut :
1.

Mempersiapkan kertas A4.

2.

Melipat menjadi 8 bagian.

3.

Menentukan masalah yang ada ditahap sebelumnya.

4.

Berdasarkan pemilihan ide yang dirasa paling efisien untuk dijadikan sebagai
solusi dari kendala yang sedang terjadi.
Hasil dari tahap ini akan membuat catatan untuk mendapatkan ide dan berupa

sketsa yang menjadi solusi sebagai awal untuk merancang prototype yang akan
dikerjakan pada tahap selanjutnya.
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3.2.3 Keputusan (Decide)
Pada tahap ketiga ini putusan berdasarkan ide yang berpotensi sebagai solusi
akan diutamakan untuk nantinya dapat diimplementasikan kepada pengguna. Ide yang
akan dipilih adalah yang terbaik dan akan dijadikan solusi untuk membuat prototype
pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini meliputi :
1.

Memilih beberapa solusi yang akan menjadi solusi terbaik.

2.

Mengumpulkan solusi yang sudah didapat dari tahap sebelumnya.

3.

Melihat beberapa solusi yang kiranya dapat dijadikan satu atau digabungkan
dengan solusi lainnya.
Setelah dirasa solusi yang terbaik sudah didapatkan maka akan sangat membantu

dalam tahap pembuatan prototype.

3.2.4 Purwarupa (Prototype)
Pada tahap ini menggunakan alat adobe xd untuk pembuatan prototype, icon atau
sejenisnya. Pembuatan prototype berlandaskan dari hasil keputusan solusi yang sudah
ditentukan dalam tahap sebelumnya. Sub menu yang akan dijadikan prototype
mencakup beranda, formulir pendaftaran, tentang pelayanan SKCK dan informasi
lainnya. Pada tahap ini meliputi :
1.

Membuat sketsa awal atau gambaran awal untuk mengatur warna, tata letak
tombol, ukuran huruf atau angka dan bentuk huruf atau angka yang nantinya
dijadikan sebagai acuan untuk membuat prototype.

2.

Sketsa yang ada akan dikonsultasikan pada pihak terkait untuk mendapatkan
masukan, kritik dan saran sebagai pendukung.

3.

Sketsa yang ada sudah dikonsultasikan nantinya akan dijadikan melalui aplikasi
adobe xd.

4.

Melakukan kajian lebih lanjut agar prototype dapat diperbaiki sehingga hasil
prototype laik untuk diujikan kepada pengguna.
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3.2.5 Validasi (Validate)
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototype yang sudah dibuat sesuai
dengan tahap sebelumnya dan wawancara terkait tampilan website yang sudah
dianalisis dan dirancang kembali agar sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Pengguna dapat memberikan tanggapan melalui pendekatan yang telah dilakukan dan
atau menjawab pertanyaan dari penulis. Pengguna juga dapat memberikan masukan,
kritik dan saran jika dirasa prototype yang sudah dibuat masih belum memenuhi,
dimana hasil dari masukan, kritik dan saran yang ada kemudian akan diakumulasikan
dalam rekomendasi dari desain mengacu pada variabel metode heuristic evaluation.
Tabel 3.1 Tabel Heuristic Evaluation
No

Nama Variabel

Kode

1

Visibility of system status.

H1

2

Match between system and the real world.

H2

3

User control and freedom.

H3

4

Consistency and standards.

H4

5

Error prevention.

H5

6

Recognition rather than recall.

H6

7

Flexibility and efficiency of use.

H7

8

Aesthetic and minimalist design.

H8

9

Help user recognize, diagnose, and recover from erroors.

H9

10

Help and documentation.

H10

Setelah diketahui variabel yang akan digunakan, selanjutnya adalah membuat
deskripsi dari setiap indikator variabel, sebagai berikut :
1.

Visibility of System Status - H1, tampilan website akan memberitahu kepada
pengguna proses apa yang sedang berjalan.
Tabel 3.2 Tabel Variabel H1
Indikator Deskripsi
H1.1

Setiap menu dan halaman menampilkan judul yang sudah sesuai dengan isi
halaman.

H1.2

Informasi yang ditampilkan pada setiap halaman sesuai dengan kebutuhan
informasi pengguna.

H1.3

Tampilan Informasi pada website mencakup semua kebutuhan informasi.
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2.

Match between system and the real world - H2, tampilan website perlu
menggunakan simbol, bahasa dan simbol yang dapat dipahami pengguna.
Tabel 3.3 Tabel Variabel H2
Indikator Deskripsi
H2.1

Nama pada website mudah dipahami oleh pengguna.

H2.2

Bahasa yang digunakan pada website mudah dimengerti dan dipahami.

H2.3

Istilah yang digunakan pada website mudah dimengerti dan dipahami.

H2.4

Adanya pilihan Bahasa untuk menggunakan website.

H2.5

Simbol atau ikon yang digunakan pada website mudah dimengerti fungsi dan
tujuannya.

3.

User control and freedom - H3, pengguna bisa keluar dari suatu proses yang
sedang berjalan baik sengaja maupun tidak sengaja, ada fitur ke halaman
selanjutnya dan sebelumnya.
Tabel 3.4 Tabel Variabel H3
Indikator Deskripsi
H3.1

Ada tombol bantuan saat system tidak memproses apapun (contoh : terjadi
kesalahan atau tidak ada respon).

H3.2

Jumlah konten atau informasi yang ditampilkan mempengaruhi pengguna
dalam mengakses website.

4.

Consistency and standards - H4, tampilan website perlu menggunakan desain
dan tampilan yang konsisten atau tidak berubah-ubah.
Tabel 3.5 Tabel Variabel H4
Indikator Deskripsi
H4.1

Tampilan website pada setiap halaman memiliki bentuk dan isi yang sesuai.

H4.2

Judul halaman ditampilkan dengan konsisten.

H4.3

Standar penulisan sudah diikuti secara konsisten pada setiap halaman.

H4.4

Masing-masing ikon pada setiap halaman sudah konsisten.

H4.5

Masing-masing skema desain pada setiap halaman sudah konsisten.
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5.

Error prevention - H5, website dapat mencegah atau mengantisiapsi terjadinya
kesalahan.
Tabel 3.6 Tabel Variabel H5
Indikator Deskripsi
H5.1

6.

Adanya tampilan berupa pemberitahuan saat koneksi internet terputus.

Recognition rather than recall - H6, mengurangi usaha pengguna untuk selalu
mengingat apa saja tampilan pada website.
Tabel 3.7 Tabel Variabel H6
Indikator Deskripsi
H6.1

Saya dapat mengingat kembali menu-menu dan tampilan halaman yang ada
dalam tampilan website.

H6.2

Saat saya melihat website ini kembali, saya dapat dengan mudah mengenali
tampilan menu, dan fungsi yang ada pada tampilan website.

7.

Flexibility and efficiency of use - H7, tampilan yang berguna, membantu, efisien
dan juga fleksibel.
Tabel 3.8 Tabel Variabel H7
Indikator Deskripsi

8.

H7.1

Menu dan informasi dikelompokkan dengan baik.

H7.2

Dapat mengakses fitur dengan cepat.

H7.3

Waktu respon pada website sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Aesthetic and minimalist design - H8, tampilan website tidak menapilkan fitur
atau konten yang tidak relevan.
Tabel 3.9 Tabel Variabel H8
Indikator Deskripsi
H8.1

Semua informasi yang ditampilkan pada halaman website merupakan hal
yang penting.

H8.2

Seluruh warna pada website sudah konsisten.

H8.3

Tata letak sudah dikenal atau sering ditemui dan mudah diakses oleh
pengguna.

H8.4

Sudah tepat dalam pemilihan font type pada website.
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Indikator Deskripsi

9.

H8.5

Sudah tepat dalam pemilihan font size pada website.

H8.6

Sudah tepat dalam pemilihan warna pada website.

Help user recognize, diagnose, and recover from errors - H9, pengguna dapat
dengan mudah mengetahui ketika website sedang mengalami masalah dan dapat
memberikan solusi untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi.
Tabel 3.10 Tabel Variabel H9
Indikator Deskripsi
H9.1

Pengguna dapat mengenali kesalahann yang terjadi, berdasarkan
informasi yang ditampilkan.

H9.2

Pengguna dapat kembali ke kondisi yang benar dari kesalahan yang terjadi,
melalui informasi yang ditampilkan.

10.

Help and documentation - H10, website menampilan fitur atau konten untuk
memberikan bantuan kepada pengguna dan kritik atau saran dari pengguna
kepada website.
Tabel 3.11 Tabel Variabel H10
Indikator Deskripsi
H10.1

Adanya navigasi hubungi kami dalam website.

H10.2

Adanya navigasi bantuan pada website.

H10.3

Saya dapat dengan mudah memberikan kritik dan saran dalam penggunaan
navigasi survey pada website.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap Awal
Berdasarkan pemahaman dari inti masalah yang terjadi dan melihat kebutuhan
pengguna, maka untuk mendapatkan solusi permasalahan dilakukan pengkajian
terhadap beberapa penelitian terdahulu, dasar-dasar user interface meliputi proses dari
tahap awal sampai dengan akhir dan beberapa website serupa sebagai perbandingan
termasuk dari segi kegunaannya dan seberapa efisiennya website tersebut.

4.1.1 Hasil Wawancara dan Observasi
Hasil wawancara dan observasi dengan anggota pelayanan SKCK Polresta
Bandung dan masyarakat yang sudah mengakses website dengan mengacu pada
variabel heuristic evaluation dapat dilihat dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tabel Hasil Wawancara dan Observasi
Inti Pertanyaan

Visibility of system status

Kondisi saat ini
Anggota SKCK

Masyarakat

Setiap fitur sudah memiliki isi yang

Adanya

sesuai,

tidak sesuai dan tidak ada

akan

tetapi

perlunya

perbaikan pada tata letak.

informasi

pembaharuan

yang

secara

berkala.
Match between system and

Pada setiap fitur sudah ada namun

Bahasa

yang

digunakan

the real world

masih kurang benar pada tata letak

sudah

mudah

dipahami,

dan warna.

penempatan

tombol

navigasi

dan

sedikit

membingungkan.
Use control and freedom

Consistency and standarts

Saat ini informasi yang ditampilkan

Website kurang menapilkan

belum lengkap membuat pengguna

informasi lengkap diawal

harus sulit untuk mencarinya.

halaman.

Ada fitur, tombol dan informasi

Setiap

yang tidak konsisten dalam tata

memiliki

letak penempatannya.

konsisten.

halaman
tampilan

belum
yang

Berdasarkan pada tabel diatas, fitur yang sudah diterapkan dalam website
pelayanan SKCK Polresta Bandung terdiri dari halaman beranda, informasi, profil
instansi dan form daftar.
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4.1.2 Competitor Analysis
Peneliti melakukan competitor analysis kepada 2 website yang serupa sesuai
dengan kegunaannya yaitu Pelayanan SKCK Polresta Bogor Kota dan Pelayanan
SKCK Polres Cimahi untuk dapat mengetahui dan mempelajari proses yang terdapat
pada website tersebut, sehingga peneliti juga dapat mengetahui kekurangan dan
kelebihan dari masing-masing website dapat dilihat dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2 Tabel Hasil Competitor Analysis Wesbite
Website
Pelayanan

SKCK

Kejelasan Informasi Tata Letak

Mudah Digunakan

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Polresta Bogor Kota
Pelayanan

SKCK

Polres Cimahi

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa dari kejelasan informasi pada
kedua website Pelayanan SKCK Polresta Bogor Kota dan Pelayanan SKCK Polres
Cimahi memiliki keunggulan yaitu dari segi informasi yang ditampilkan dalam website
yang mudah dipahami dan terus melakukan pembaharuan. Pada segi tata letak atau
penempatan fitur kedua wesbite tersebut tidak sesuai dan membuat pengguna tidak
mudah untuk menjalankan dan menggunakan website sesuai dengan kegunaannya, tata
letak atau penempatan yang dimaksud adalah fitur yang ada pada tampilan website
cenderung tidak konsisten dan juga tombol-tombol navigasi yang ada berpotensi
menimbulkan kesalahan dalam menjalankan website. Mengacu pada tabel 4.2 terdapat
kekurangan dan alternatif sebagai solusi yang diperoleh dari responden yaitu dari segi
kemudahan website Pelayanan SKCK Polresta Bogor Kota memiliki keunggulan yaitu
tampilan yang mudah diingat dan dijalankan tidak membuat pengguna merasakan
kebingungan atau kesulitan, akan tetapi website Pelayanan SKCK Polres Cimahi
memiliki kekurangan yaitu tampilan yang sulit untuk diingat dan dijalankan sehingga
membuat pengguna merasa kesulitan. Dari kedua website tersebut menghasilkan
competitor analysis untuk dijadikan sebagai gambaran umum dalam perancangan user
interface yang nantinya akan diterapkan pada website Pelayanan SKCK Polresta
Bandung dengan melihat dan mempelajari bagaimana kedua website berjalan.
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4.2 Tahap Pengembangan dan Akhir

4.2.1 Alternatif Solusi dan Implementasi
Dalam tahap ini peneliti juga melakukan pendekatan terhadap responden sebagai
salah satu cara dalam model user centered design terhadap pengguna website
Pelayanan SKCK Polresta Bandung berjumlah 30 orang meliputi 15 anggota SKCK
dan 15 masyarakat.
Peneliti melakukan pencatatan solusi untuk tampilan website dengan
menggunakan teknik note, yaitu dengan cara menulis semua inti penting untuk
memperbaiki tampilan website. Pencatatan mengacu pada tabel dari kekurangan dalam
website sebelumnya, dari tabel tersebut dapat dibuat beberapa alternatif solusi untuk
setiap masalah yang ada. Berikut adalah tabel tentang beberapa kekurangan pada
website pelayanan SKCK Polresta Bandung dengan alternatif solusinya.
Tabel 4.3 Tabel Kekurangan Berdasarkan Tampilan Website Awal
Kekurangan
- Adanya beberapa informasi yang tidak
sesuai
- Tidak ada pembaharuan informasi secara
berkala

Alternatif Solusi
- Memperbaiki

informasi

pada

setiap

tampilan yang ada dalam website
- Memperbaiki kolom informasi agar dapat
lebih

mudah

dalam

melakukan

pembaharuan
- Kurang tepat dalam menyesuaikan tata letak

- Memperbaiki tata letak tombol, kolom
informasi, setiap baris, dll agar lebih
nyaman digunakan

- Setiap halaman belum memiliki tampilan
yang konsisten
- Belum ada fitur untuk validasi dokumen dan
mengatur jadwal pengambilan SKCK

- Memperbaiki semua tampilan yang ada
dalam website agar lebih konsisten
- Menambahkan fitur validasi dokumen dan
atur jadwal pengmabilan SKCK

Setelah membuat tabel mengenai kekurangan yang ada dalam tampilan website
pelayanan SKCK Polresta Bandung dan alternatif solusi yang akan digunakan pada
tabel sebelumnya, maka dalam tahap ini perlu dilakukan implementasi kepada setiap
solusi sebagai berikut :
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Tabel 4.4 Tabel Alternatif Solusi dan Implementasi Pada Halaman Website
No.

Alternatif Solusi

Implementasi Pada Halaman
Website

1

Memperbaiki informasi pada setiap

Halaman Beranda, Halaman Profil Instansi

tampilan yang ada dalam website
2

Memperbaiki kolom informasi agar

Halaman Beranda, Halaman Profil Instansi,

dapat lebih mudah dalam melakukan

Halaman Hubungi Kami

pembaharuan
3

Memperbaiki tata letak tombol, kolom

Halaman Beranda, Halaman Profil Instansi,

informasi, setiap baris, dll agar lebih

Halaman Hubungi Kami, Halaman Buat

nyaman digunakan

Akun,

Halaman

Formulir

Pendaftaran,

Halaman Pencarian, Halaman Kritik dan
Saran, Halaman Penilaian
4

Memperbaiki semua tampilan yang ada

Halaman Beranda, Halaman Profil Instansi,

dalam website agar lebih konsisten

Halaman Hubungi Kami, Halaman Buat
Akun,

Halaman

Formulir

Pendaftaran,

Halaman Pencarian, Halaman Kritik dan
Saran, Halaman Penilaian
5

Menambahkan fitur validasi dokumen

Halaman Validasi Dokumen, Halaman Atur

dan atur jadwal pengmabilan SKCK

Jadwal Pengambilan

4.2.2 User Flow
Pada proses selanjutnya yaitu proses pemetaan dengan membuat alur user flow
bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna.
Website pelayanan SKCK Polresta Bandung adalah sebuah fasilitas yang dibuat untuk
pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus penerbitan SKCK khususnya,
pengguna diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan data diri yang sesuai.
Pada gambar 4.1 terdapat user flow website pelayanan SKCK Polresta Bandung yang
menjelaskan proses pada website pelayanan SKCK saat ini.
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Gambar 4.1 User Flow Website Pelayanan SKCK

4.2.3 Brainstorming
Dalam tahap pengembangan diverge penulis melakukan

brainstorming

dengan membuat ide untuk permasalahan yang sudah dianalisa pada tahap
sebelumnya. Teknik yang digunakan yaitu crazy 8. Hasil dari analisa permasalahan
pada tahap sebelumnya meliputi halaman beranda, hubungi kami, profil instansi dan
form daftar. Dari brainstorming dengan teknik crazy 8 tampilan website pelayanan
SKCK dapat dilihat pada gambar 4.2, untuk hasil dari brainstorming menggunakan
teknik crazy 8 lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.
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Gambar 4.2 Hasil Brainstorming Halaman Beranda

4.2.4 User Persona
User persona pada gambar 4.3 adalah representasi dari kelompok pengguna
anggota pelayanan SKCK Polresta Bandung. Pada user persona tersebut berfokus
pada data kebutuhan, motivasi, tujuan, kendara dan kepribadian pengguna.
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Gambar 4.3 User Persona Anggota Pelayanan SKCK Polresta Bandung

User persona pada gambar 4.4 adalah representasi dari kelompok pengguna
masyarakat yang mengurus penerbitan SKCK. Pada user persona tersebut berfokus
pada data kebutuhan, motivasi, tujuan, kendara dan kepribadian pengguna.

Gambar 4.4. User Persona Masyarakat Penerbitan SKCK Polresta Bandung
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4.2.5 Hasil Zen Vote
Setelah mencari ide sebagai solusi tampilan dan menentukan yang mana akan
diterapkan pada prototype, hasil brainstorming ditentukan dengan menggunakan
teknik zen vote yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan proses
pada tahap selanjutnya, hasil zen vote dapat dilihat pada lampiran 2. Berikut adalah
hasil dari menggunakan teknik zen vote dapat dilihat dalam tabel 4.5.
Tabel 4.5 Tabel Hasil Keputusan (Decide) menggunakan zen vote
No

Nama tampilan

Ide yang dipilih

Keterangan

1

Halaman Beranda

Ide ke-1

Karena tampilan pada ide yang
dipilih sangat paling sering
digunakan

dalam

website,

dengan lebih unggulnya nilai
yang didapat yaitu sebanyak
70 %.
2

Hubungi Kami

Ide ke-3

Karena
pada

tampilan
ide

informasi

yang

dipilih

memudahkan pengguna untuk
membaca

dan

tidak perlu

mengarahkan kursor terlalu
kebawah,

dengan

lebih

unggulnya nilai yang didapat
yaitu sebanyak 73,3 %.
3

Profil Instansi

Ide ke-1

Karena tampilan profil yang
dipilih sudah rapi dan populer
bagi pengguna, dengan lebih
unggulnya nilai yang didapat
yaitu sebanyak 73,3 %.

4

Formulir Pendaftaran

Ide ke-2

Karena tampilan yang ada
dalam formulir pendaftaran
dapat dibaca dan dipahami
oleh pengguna, dengan lebih
unggulnya nilai yang didapat
yaitu sebanyak 66,7 %.
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4.2.6 Rancangan Purwarupa
Berdasarkan dari hasil pada tahap sebelumnya maka keluaran yang berbentuk
purwarupa akan memiliki color scheme yang ada dalam website bisa dilihat pada
gambar 4.5, karena menurut pernyataan dari seluruh responden kombinasi warna
sekarang tidak memiliki kendala atau kesulitan dalam melihatnya dan penulis
memutuskan untuk menggunakan kombinasi warna ini kembali.

Gambar 4.5 Color Scheme Purwarupa

Color scheme yang ada dalam tampilan website pelayanan SKCK yaitu warna
hitam, warna abu-abu dan warna kuning. Tujuannya ditentukan warna hitam adalah
sebagai memberikan kesan tegas dan percaya diri, warna abu-abu karena terkesan
stabil dan berpengalaman dan untuk warna kuing dapat memberikan kesan optimis,
semangat dan ceria.
Kemudian untuk menentukan font yang digunakan pada purwarupa adalah
“Sans Serif”. Jenis font ini dipilih karena mudah untuk dibaca oleh seluruh responden
sebagai pengguna dalam segala kondisi sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada
pernyataan yang merasa kesulitan atau ingin mengganti jenis font tersebut, dapat
dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 4.6 Font Sans Serif
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A. Purwarupa Tampilan Website
1. Halaman Beranda
Hasil purwarupa halaman beranda bagian kanan atas terdapat navigasi daftar,
cari, informasi yang berkaitan tentang proses pembuatan SKCK dan pada bagian kiri
atas terdapat logo dari instansi. Hampir seluruh tampilan website memiliki tampilan
dan navigasi serupa.

Gambar 4.7 Purwarupa Halaman Beranda

Jika pengguna menekan tombol navigasi daftar maka pengguna akan langsung
diarahkan kepada formulir pendaftaran untuk melakukan pengisian data diri, untuk
simbol kaca pembesar akan menampilkan kolom yang nantinya akan diisi oleh
pengguna sesuai dengan keinginan.
2. Profil Instansi

Gambar 4.8 Purwarupa Profil Instansi
Pada halaman ini tampilan website akan hanya menampilkan dan menjelaskan
dengan singkat tentang pelayanan SKCK Polresta Bandung.
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3. Hubungi Kami

Gambar 4.9 Purwarupa Hubungi Kami

Pada halaman ini tampilan website berisi informasi dimana jika pengguna akan
menghubungi piham intansi via telepon, email, sosial media dan jika memang perlu
bisa datang langsung.
4. Formulir Pendaftaran

Gambar 4.10 Purwarupa Formulir Pendaftaran

Pada halaman ini tampilan website akan menampilkan formulir pendaftaran
yang harus diisi oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya, setelah data diri diisi
maka pengguna dapat memanfaatkan layanan yang ada sepenuhnya, untuk rancangan
desain purwarupa lainnya dapat dilihat pada lampiran 5.
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4.2.7 Evaluasi Hasil Rancangan
Dalam tahap validasi penulis melakukan evaluasi atau pengujian terhadap ide
sebagai solusi dari hasil yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pengujian ini
dilakukan terhadap pengguna yang sudah bersedia menjadi responden dan sudah
mengakses website pelayanan SKCK Polresta Bandung berjumlah 30 orang responden
dengan berjenis kelamin 17 responden laki-laki dan 13 responden berjenis kelamin
perempuan dapat dilihat dalam gambar 4.11, untuk hasil kuesioner dapat dilihat pada
lampiran 3.

Gambar 4.11 Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada variabel dari masing-masing indikator tabel heuristic evaluation setelah
melakukan desain ulang seluruh responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan
nilai 100%. Pada indikator visibility of system status terdapat kekurangan yaitu adanya
informasi yang tidak sesuai dan tidak ada pembaharuan secara berkala, setelah
dilakukan desain ulang pada variabel H1.2 seluruh responden menyatakan sangat
setuju berjumlah 19 responden dan setuju berjumlah 11 responden, pada variabel H1.3
seluruh responden menyatakan sangat setuju berjumlah 16 responden dan setuju
berjumlah 14 responden. Pada indikator match between system and the real world
terdapat kekurangan yaitu penempatan tombol dan navigasi yang membingungkan,
setelah dilakukan desain ulang pada variabel H2.5 seluruh responden menyatakan
sangat setuju berjumlah 13 responden dan setuju berjumlah 17 responden. Pada
indikator use control and freedom terdapat kekurangan yaitu website kurang
menampilkan informasi lengkap diawal halaman, setelah dilakukan desain ulangpada
variabel H3.2 seluruh responden menyatakan sangat setuju berjumlah 22 responden
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dan setuju berjumlah 8 responden, untuk melihat hasil kuesioner terhadap rancangan
desain baru dapat dilihat pada lampiran 4.

Gambar 4.12 Hasil Kuesioner Terhadap Rancangan Desain Baru Berdasarkan
Kecepatan

Berdasarkan hasil validasi dari tabel 4.6 dibawah, responden menjawab sangat
setuju dan setuju dengan dilakukannya redesign dengan model google sprint yang
telah memenuhi dengan kebutuhan pengguna, dapat dilihat pada gambar 4.12, untuk
hasil responden lainnya mengenai rancangan purwarupa setelah dilakukan
pembaharuan dapat dilihat pada lampiran 3.
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Tabel 4.6 Tabel Hasil Kuesioner
INDIKATOR

SS

S

KS

TS

H1.1

19

11

0

0

H1.2

14

16

0

0

H1.3

16

14

0

0

H2.1

15

15

0

0

H2.2

15

15

0

0

H2.3

15

15

0

0

H2.4

14

16

0

0

H2.5

13

17

0

0

H3.1

15

15

0

0

H3.2

22

8

0

0

H4.1

14

16

0

0

H4.2

18

12

0

0

H4.3

15

15

0

0

H4.4

19

11

0

0

H5.5

17

13

0

0

17

13

0

0

H6.1

16

14

0

0

H6.2

21

9

0

0

H7.1

16

14

0

0

H7.2

16

14

0

0

H7.3

13

17

0

0

H8.1

16

14

0

0

H8.2

18

12

0

0

H8.3

14

16

0

0

H8.4

15

15

0

0

H8.5

15

15

0

0

H8.6

15

15

0

0

Visibility of system status – H1

Match between system and the real world - H2

User control and freedom - H3

Consistency and standards - H4

Error prevention - H5
H5.1
Recognition rather than recall - H6

Flexibility and efficiency of use - H7

Aesthetic and minimalist design - H8

Help user recognize, diagnose, and recover from errors - H9
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INDIKATOR

SS

S

KS

TS

H9.1

15

15

0

0

H9.2

21

9

0

0

H10.1

19

11

0

0

H10.2

17

13

0

0

H10.3

19

11

0

0

Help and documentation - H10

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari proses yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya maka
penulis dapat menarik kesimpulan dari analisis dan perancangan user interface
menggunakan design spint pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung terdapat
kemudahan akses dalam penggunaan desain user interface yang baru dalam
pelayanan SKCK Polresta Bandung, ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian yang
menggunakan variabel dalam tabel heuristic evaluation berdasarkan kecepatan
mendapatkan nilai baik sebesar 76,7 %.

5.2 Saran
Pada penelitian ini menghasilkan perancangan user interface pelayanan SKCK
Polresta Bandung dapat dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya, yaitu :
1. Membuat aplikasi atau rancang bangun berbasis mobile serupa dengan
perancangan user interface yang sudah dilakukan dalam penelitian ini.
2. Menggunakan model A/B Testing atau Activity Centered Design sehingga juga
dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penerapan pada tugas akhir
selanjutnya.
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