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ABSTRAK 

 

  Seiring dengan berkembangan era teknologi saat ini, strategi bisnis sebuah 

perusahaan semakin melekat dengan istilah teknologi. Dunia digital yang terus 

mengalami perubahan membutuhkan tenaga professional atau tenaga ahli untuk 

mengatasi dan mengikuti perubahan tersebut. PT. Risna Darbelink dengan  platform 

“Indonesia Digital Technology” turut hadir untuk memberikan layanan yang terbaik 

dan menghasilkan karya-karya kreatif, efektif, dan berkualitas. PT. Risna Darbelink 

memiliki produk bernama +62 Digital Collaboration yang memberikan solusi, 

implementasi teknologi informasi sekaligus implementasi teknologi informasi, 

sekaligus rebranding sebuah produk yang terintegrasi meliputi: Digital & Creative 

Production, Digital Consultant, Startup Factory, Graphic Design, Social Media 

Management, Event Organizer, Music Creation.  

Namun permasalahannya adalah desain website PT. Risna Darbelink saat 

ini masih kurang menggambarkan produk atau layanan yang ditawarkan, dan di 

website tersebut juga belum ada page khusus untuk brand +62 Digital 

Collaboration Space sehingga performanya dan marketing belum berjalan 

maksimal. Berdasarkan masalah tersebut, solusinya adalah merancang desain 

antarmuka dari website PT. Risna Darbelink yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna dengan menggunakan metode design sprint. Dengan menggunakan 

metode ini dapat membantu untuk kick off new product, penambahan feature 

product, workflow, dan bisnis. 

Kata kunci : Website, UI/UX, Design Sprint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangan era teknologi saat ini, strategi bisnis sebuah 

perusahaan semakin melekat dengan istilah teknologi. Tujuannya adalah agar dapat 

memberikan nilai tambah pada produktivitas, inovasi, efisiensi, serta selaras dengan 

tujuan dan sasaran dari organisasi dan/atau perusahaan.  

Dunia digital yang terus mengalami perubahan membutuhkan tenaga 

professional atau tenaga ahli untuk mengatasi dan mengikuti perubahan tersebut. 

PT. Risna Darbelink dengan platform “Indonesia Digital Technology” turut hadir 

sebagai salah satu solusi platform digital yang menjalankan dan menggabungkan 

teknologi masa kini dan desain creative industry untuk memberikan layanan yang 

terbaik dan menghasilkan karya-karya kreatif, efektif, dan berkualitas.  

PT. Risna Darbelink memiliki brand yaitu +62 Digital Collaboration Space 

yang memberikan solusi, implementasi teknologi informasi sekaligus implementasi 

teknologi informasi, sekaligus rebranding sebuah produk yang terintegrasi 

meliputi: Digital & Creative Production, Digital Consultant, Startup Factory, 

Graphic Design, Social Media Management, Event Organizer, Music Creation. 

Fokus pencapaiannya adalah pada hasil yang berkualitas dan kepuasan pelanggan, 

serta layanan training adalah komitmen PT. Risna Darbelink untuk memastikan 

klien memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengoperasikan 

perangkat dan teknologi informasi. 
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PT. Risna Darbelink memanfaatkan sosial media dan website sebagai 

media promosi agar lebih dikenal oleh masyarakat, namun permasalahan yang 

disampaikan oleh penanggungjawab adalah desain website PT. Risna Darbelink 

saat ini masih kurang menggambarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Di 

website tersebut juga belum ada page khusus untuk brand +62 Digital Collaboration 

Space. Tujuan dari page itu adalah sebagai wadah portofolio hasil karya atau projek 

yang sudah dikerjakan oleh tim PT. Risna Darbelink. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, selanjutnya penulis akan 

merancang desain antarmuka dari website PT. Risna Darbelink yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode design sprint. Metode design 

sprint dapat membantu mendapatkan tujuan yang jelas dengan mengeluarkan 

seluruh ide dan inspirasi secara komunikatif. Dengan menggunakan metode ini 

dapat membantu untuk kick off new product, penambahan feature product, 

workflow, dan bisnis.  

Menurut Jake Knapp terdapat 5 fase dari design sprint yaitu mapping, 

sketching, decide, prototype, dan validate. Di fase mapping akan berfokus pada 

menganalisis dan di fase sketching hingga prototype akan berfokus pada 

perancangan dari desain antarmukanya. Dan di fase validate penulis akan 

menggunakan metode Usability Testing dan wawancara untuk mendapatkan 

feedback dari calon pengguna. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat membuat rancangan user interface 

dan visual design pada website PT. Risna Darbelink yang dapat memberikan 

pengalaman yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disampaikan rumusan masalahnya 

adalah bagaimana merancang desain antarmuka pada website PT. Risna Darbelink 

yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan metode design 

sprint. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

pembahasan, antara lain: 

1. Analisis dilakukan pada website PT. Risna Darbelink. 

2. Perancangan desain antarmuka akan dilakukan pada website PT. Risna 

Darbelink. 

3. Hasil akhirnya adalah berupa rekomendasi rancangan desain antarmuka. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

ditentukan tujuan dari Kerja Praktik ini adalah mampu menghasil desain antarmuka 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan calon pelanggan. 

 

1.5 Manfaat 

Berikut manfaat dari perancangan desain antarmuka website PT. Risna 

Darbelink dengan menggunakan metode design sprint. 

1. Membantu PT. Risna Darbelink dalam mempromosikan produk atau 

layanannya.  
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2. Memperbaiki tampilan desain antarmuka website PT. Risna Darbelink dengan 

visualisasi yang menarik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Risna Darbelink merupakan salah satu solusi platform digital yang 

menjalankan dan menggabungkan teknologi masa kini dan desain creative industry 

untuk memberikan layanan yang terbaik dan menghasilkan karya-karya kreatif, 

efektif, dan berkualitas. 

PT. Risna Darbelink memiliki brand yaitu +62 Digital Collaboration Space 

yang memberikan solusi, implementasi teknologi informasi sekaligus implementasi 

teknologi informasi, sekaligus rebranding sebuah produk yang terintegrasi 

meliputi: Digital & Creative Production, Digital Consultant, Startup Factory, 

Graphic Design, Social Media Management, Event Organizer, Music Creation. 

Fokus pencapaiannya adalah pada hasil yang berkualitas dan kepuasan pelanggan, 

serta layanan training adalah komitmen PT. Risna Darbelink untuk memastikan 

klien memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengoperasikan 

perangkat dan teknologi informasi. Gambar 2.1 merupakan salah satu ruangan yang 

ada di PT. Risna Darbelink. 
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Gambar 2.1 PT. Risna Darbelink 

 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama  : PT. Risna Darbelink 

Alamat : Jalan Manyar Tirtosari No. 62 

Telepon : 083831489007 

 

2.3 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan proses operasional perusahaan, PT. Risna Darbelink 

memiliki struktural organisasi untuk menjalankannya. PT Risna Darbelink 

dipimpin oleh Bapak Abdul Haris Nofianto, S. H. selaku Direktur Utama PT. Risna 

Darbelink. Bagian lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Risna Darbelink 

 

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian di PT. Risna 

Darbelink, yaitu : 

1. Komisaris 

a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan seluruh kegiatan PT. Risna 

Darbelink serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

b. Mengevaluasi kinerja Direksi. 

c. Memastikan keuangan PT. Risna Darbelink dalam kondisi sehat. 

2. Direktur Utama 

a. Mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen PT. Risna 

Darbelink. 

b. Memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan visi dan misi PT. Risna Darbelink. 
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c. Mengawasi dan menelaah manajemen risiko pada PT. Risna Darbelink. 

3. Marketing 

a. Berperan penting dalam mempromosikan PT. Risna Darbelink. 

b. Mendengar kebutuhan klien. 

c. Melacak dan memantau persaingan dan kompetitor. 

d. Membangun branding dan persona perusahaan. 

4. Operasional 

a. Bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja PT. Risna 

Darbelink 

b. Mengelola potensi risiko agar dapat diminimalisir dan tidak terjadi. 

5. Head of +62 

a. Mengatur dan mengkoordinasikan administrasi dan prosedur kerja di 

kantor PT. Risna Darbelink. 

b. Memastikan efektifitas, efisiensi, dan keselamatan para karyawan. 

c. Sebagai support system dari bagian operasional. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Perseroan Terbatas (PT) 

Menurut Khairandy (2014), Perseroan Terbatas dulu dikenal dengan istilah 

(Naamloze Vennotschap), Asal muasal digunakan istilah PT tidak diketahui dengan 

jelas. Dan sebutan tersebut dibakukan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, misalnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(UUPM). Menurut Purwosutjipto (2009), Perseroan Terbatas adalah persekutuan 

berbentuk badan hukum. Disebut “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri 

dari sero-sero atau saham yang dimilikinya. 

Pengertian dari Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang di 

dalamnya terdiri dari beberapa orang, dimana modalnya terdiri dari sero-sero atau 

saham yang setiap pemiliknya mempunyai bagian didalamnya. Istilah PT yang 

digunakan di Indonesia sebenarnya menggabungkan istilah yang digunakan hukum 

Inggris yaitu Limited Company yang menunjukkan keterbatasan tanggung jawab 

pemegang saham dengan hukum Jerman yaitu istilah Aktien Gesellschaf yang lebih 

menekankan dari segi saham yang merupakan ciri utama bentuk usaha ini. Jika 

kedua istilah tersebut digabungkan maka, PT di satu pihak menekankan segi saham, 

namun di sisi lain juga menekankan segi keterbatasan tanggung jawab (Prasetya, 

2014). 
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3.2 Perancangan 

Perancangan adalah sebuah kreasi untuk mendapatkan hasil akhir dengan 

proses menggambarkan, merencanakan, dan membuat sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan tujuan untuk 

menghasilkan rancangan yang dapat memenuhi kebutuhan. Menurut Rizky (2011), 

perancangan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mendefinisikan 

sesuatu yang akan dikerjakan dengan berbagai teknik. Yang didalamnya 

mendeskripsikan detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami selama 

proses pengerjaannya. Sedangkan menurut Scott (2001), perancangan adalah cara 

menentukan bagaimana sistem dapat menyelesaikan permasalahan yang 

seharusnya diselesaikan. Menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen 

software dan hardware dari sebuah sistem, sehingga setelah dilakukan instalasi 

maka hasilnya akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang ditetapkan pada 

akhir tahap analisis sistem. 

Pada saat membuat proyek sistem informasi, setiap pengembang 

diharuskan untuk membuat rancangan. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum dari sistem atau aplikasi yang dibangun kepada setiap stakeholder. 

Dan juga mempermudah pekerjaan agar lebih terstruktur. 

 

3.3 Antarmuka Pengguna 

Antarmuka pengguna atau user interface merupakan sebuah tampilan 

visual dan juga merupakan proses yang digunakan desainer untuk membangun 

antarmuka dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi. Tujuannya 

adalah untuk membuat antarmuka yang mudah digunakan dan dipahami oleh 

pengguna.  
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Menurut Lastiansah (2012), user interface adalah cara program dan 

pengguna untuk berinteraksi. Istilah user interface terkadang digunakan sebagai 

pengganti istilah Human Computer Interaction (HCI) dimana semua aspek dari 

interaksi pengguna dan komputer. Antarmuka merupakan titik interaksi dan 

komunikasi antara manusia dengan computer.  

Salah satu cara pengguna berinteraksi yaitu dengan aplikasi atau situs web. 

Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan sebagai jembatan antara pengguna 

dengan sistem operasi. User interface penting karena desain yang baik akan 

menghasilkan produk yang baik pula. Baik buruknya desain dapat ditentukan dari 

UI/UX dan memastikan kenyamanan pengguna ketika menggunakan produk 

tersebut. 

Terdapat 10 prinsip umum dalam sebuah interface yang merupakan 

pedoman dalam mengimplementasikan dan merancang antarmuka, yaitu sebagai 

berikut:  

 

Tabel 3.1 Prinsip Umum Interface 

No. Prinsip Deskripsi 

1. Kenyamanan Estetik 

(Aesthatically Pleasing) 

Dalam merancang interface dibutuhkan 

tampilan desain yang estetik serta 

komposisi atau layout yang nyaman dan 

menarik. 

2. Jelas (Clarity) Elemen visual, konsep dan fungsi, serta 

bahasa yang digunakan (copywriting) harus 

jelas. 
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No. Prinsip Deskripsi 

3. Komprehensif 

(Comprehensibility) 

Sebuah tampilan desain harus mudah 

dipahami dan masuk akal oleh pengguna 

dalam satu kali lihat. Pengguna harus 

mengerti maksud yang ingin disampaikan 

melalui interface yang disajikan. 

4. Kemudahan Konfigurasi 

(Configurability) 

Dengan kemudahan konfigurasi dan 

pengaturan personalisasi akan memberikan 

pengalaman pengguna yang baik. 

5. Konsistensi (Consistency) Konsistensi sangat penting dalam hal 

desain, untuk mencegah pengguna 

mempelajari hal baru untuk hal yang sudah 

dipelajari sebelumnya. 

6. Efisiensi (Efficiency) Meminimalkan gerakan mata dan tangan 

pengguna merupakan hal yang penting. 

7. Familiar (Familiarity) Sesuaikan desain dengan mental model atau 

pola pikir pengguna. 

8. Fleksibilitas (Flexibility) Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem 

dalam hal kebutuhan khusus mereka, 

fleksibilitas dilakukan dengan menyediakan 

berbagai cara untuk mengakses fungsi 

aplikasi. 
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No. Prinsip Deskripsi 

9. Responsif 

(Responsiveness) 

Permintaan dari pengguna harus ditanggapi 

secepat mungkin. Termasuk feedback 

apabila terjadi error, data berhasil 

disimpan, berpindah halaman, dan lainnya. 

10. Simpel (Simplicity) Sederhanakan tampilan agar tidak terkesan 

penuh bagi pengguna. Hilangkan hal-hal 

yang sekiranya tidak diperlukan oleh 

pengguna. 

 

 

3.4 Pengalaman Pengguna 

Pengalaman pengguna atau user experience adalah bagaimana perasaan 

pengguna setiap interaksi dengan sebuah produk khususnya produk digital. User 

Experience (UX) juga merupakan sebuah proses yang digunakan tim desain untuk 

membuat produk yang memberikan pengalaman yang bermakna dan relevan bagi 

pengguna dengan tujuan untuk kepuasan pengguna. Ini melibatkan desain seluruh 

proses memperoleh dan mengintegrasikan produk, termasuk aspek branding, 

desain, kegunaan dan fungsi.  

Menurut definisi dari ISO 9241-210 (2019), User Experience adalah 

persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau 

jasa. User Experiece (UX) menilai seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang 

terhadap sebuah produk, sistem, dan jasa. 

Produk yang memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa 

dirancang dengan tidak hanya mempertimbangkan konsumsi atau penggunaan 
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produk, tetapi juga seluruh aspek interaksi dengan penggunanya seperti kesenangan 

dan efisiensi. Dalam sebuah proyek UX dibutuhkan tahapan proses yang perlu 

dilakukan agar menghasilkan produk yang dapat diandalkan (reliable). Terdapat 5 

langkah dalam proses perancangan User Experience, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Langkah Dalam Proses Perancangan User Experience 

No. Langkah Deskripsi 

1. Definisi Produk (Produk 

Definition) 

Menentukan produk seperti apa yang akan 

dibuat, apa tujuannya, siapa yang akan 

terlibat, dan bagaimana proses kerjanya. 

2. Riset (Research) Dapat melakukan penelitian sekunder, 

analisis kompetitor, dan riset pengguna.  

3. Analisis (Analysis) Menentukan persona. Persona merupakan 

gambaran yang mendeskripsikan target 

pengguna, atau bisa disebut represntasi. 

4. Desain (Design) Membuat desain prototype. Hasil prototype 

akan diujikan, 

5. Impementasi 

(Implementation) 

Apabila semua telah selesai, maka 

implementasinya adalah dengan merilis 

produk. 

 

3.5 Design Sprint 

Design sprint merupakan salah satu metode untuk membangun konsep 

produk, prototype, dan pengujian ide dalam waktu yang cepat dan intens yaitu lima 

hari dengan lima tahapan untuk mengerahkan seluruh ide, inspirasi, masalah, dan 
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menemukan solusi untuk pengguna. Menurut Knapp, Zeratsky, & Kowitz (2016), 

metode design sprint merupakan metode yang cocok digunakan pada tahap awal, 

tetapi tidak cocok dengan proyek dengan jangka panjang. Terdapat 5 tahapan dalam 

metode design sprint, yaitu mapping, sketch, decide, prototype, validate. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metode Design Sprint 

A. Mapping  

Pada fase pertama adalah fase mapping. Fase mapping adalah memahami 

semua masalah yang ada pada proyek tersebut. Komponen yang perlu diperhatikan 

seperti tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, stakeholder, hingga batas atau kapasitas 

yang bisa dijangkau. Tujuan dari tahapan yang pertama ini adalah untuk mencari 

tahu kemampuan apa yang tersedia yang sejalan dengan produk dan mendapatkan 

pemahaman lebih dalam mengenai klien, latar belakang bisnis dan pasar.  

Proses dari fase mapping adalah dengan mengumpulkan informasi, 

asumsi, dan wawasan sebanyak-banyaknya. Kemudian output pada fase ini adalah 

berupa identifikasi studi literatur, problem statement dan user persona. Problem 

statement merupakan langkah awal dalam proses memecahkan permasalahan, 

dengan  problem statement dapat memformulasikan ruang lingkup dan menentukan 

fokus permasalahan. 
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B. Sketch 

Fase sketch adalah mengumpulkan dan mengemukakan gagasan atau ide 

sebanyak mungkin dalam limitasi waktu tertentu, umumnya 1-3 menit. 

Memberikan solusi mengenai masalah yang ditemukan pada fase mapping. 

Rancangan masih dalam bentuk rancangan kasar yang bertujuan agar lebih mudah 

untuk dipahami.  

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan 

solusi yang berhasil terpikirkan. Dalam fase ini dapat menggunakan teknik 

brainstorming dan crazy 8. Brainstorming merupakan cara untuk mendapatkan 

banyak ide terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan crazy 8 

merupakan salah satu metode brainstorming design dengan menggunakan 8 lipatan 

kertas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah sketch ide dalam jumlah 

yang banyak. 

C. Decide 

Setelah mengumpulkan solusi dan ide di fase sebelumnya, selanjutnya 

adalah menentukan dan memutuskan hasil terbaik dari fase sketch yang dinilai 

sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan serta menjawab permasalahan pengguna. Ide 

tersebut akan diproyeksikan juga pada proyek bisnis yang sedang akan dijalankan.  

Outputnya berupa solusi yang ditawarkan serta diagram prioritization 

matrix.  Prioritization Matrix merupakan suatu metode yang bertujuan untuk 

mengukur prioritas solusi yang perlu dikerjakan terlebih dahulu dan disesuaikan 

dengan perencanaan waktu secara obyektif. 
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D. Prototype 

Fase selanjutnya merupakan fase prototype. Pada fase ini dilakukan proses 

desain mulai dari penyusunan wireframe dari solusi produk yang sudah ditentukan 

di fase decide hingga membuat high fidelity (hi-fi) design menggunakan Figma. 

Wireframe merupakan sebuah kerangka interface untuk menentukan tata letak 

elemen visual dan information hierarchy. Sedangkan hi-fi design merupakan desain 

interface dengan tingkat presisi yang tinggi dimana sudah dilengkapi dengan warna, 

ikon, tipografi, ukuran, dan jarak yang dibuat dengan detil. 

Tujuan dari fase prototype adalah untuk memudahkan stakeholder dalam 

memahami solusi dan desain yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut, dan 

juga agar pekerjaan lebih efisien dan efektif. Dengan adanya prototype dapat 

menjadi gambaran aplikasi sebelum dirilis secara resmi. 

E. Validate 

Pada fase terakhir akan dilakukan pengujian ide dan prototype yang telah 

dibuat untuk memverifikasi apakah solusi yang ditawarkan melalui prototype pada 

fase sebelumnya dapat menjawab permasalahan serta memudahkan pengguna. Pada 

fase validate ini menggunakan platform Maze, yang didalamnya terdapat task 

sebagai alat pengujinya dan juga beberapa pertanyaan untuk mendapatkan feedback 

pengguna. 

Metode yang digunakan pada fase validate merupakan Usability Testing 

(UT). UT merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perasaan user ketika menggunakan prototype kita, seberapa efisien 

solusi yang kita tawarkan, dan apakah user merasa puas dengan protoype tersebut.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini akan membahas hasil analisis dan perancangan desain 

antarmuka yang dikerjakan saat Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Risna 

Darbelink. Tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proyek ini adalah 

menggunakan metode design sprint yaitu mapping, sketching, decide, prototype, 

dan validate. 

Dengan menggunakan metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

solusi terhadap permasalahan, runtut, dan dapat mengeluarkan seluruh ide dan 

inspirasi secara komunikatif. Selain itu, metode ini berbasis agile dimana 

dibutuhkan kinerja yang cepat dan mengerahkan seluruh inovasi. 

`4.1  Mapping 

Fase pertama dalam metode design sprint merupakan fase mapping. 

Mapping merupakan fase untuk memahami dan mengenal pengguna serta PT. Risna 

Darbelink dalam hal kebutuhan dan permasalahan. Pada pelaksanaannya di fase 

Mapping dilakukan studi literatur, problem statement, dan membuat user persona.  

 Problem statement adalah pernyataan masalah yang membutuhkan tindakan 

penyelesaian. Hasil analisis permasalahan pada PT. Risna Darbelink adalah 

membutuhkan website dengan informasi yang jelas, produk/jasa yang ditawarkan 

juga terpampang jelas, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah pernyataan 

masalah telah selesai, metode selanjutnya adalah menyusun User Persona. 

User persona dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kebutuhan 

pengguna ketika masuk ke sebuah situs web serta asumsi dan hasil diskusi yang 
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didasarkan pada proses bisnis PT. Risna Darbelink. Pada user persona terdapat 4 

poin penting, yaitu bio, challenges & frustations, goals, dan needs.  Bio dan 

challenges & frustations didapat dari hasil diskusi dengan PT. Risna Darbelink 

mengenai target user dari website mereka. Sedangkan goals dan needs didapat dari 

hasil survey melalui platform Typeform tujuan dari pertanyaan pada survey adalah 

untuk mengetahui informasi seperti apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah website 

(Information Architecture) dan untuk mengetahui keresahan dari user. Gambar 4.1 

adalah hasil user persona yang dilakukan pada fase mapping. 

 

 

Gambar 4.1 User Persona PT. Risna Darbelink 
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Dalam user persona tersebut bernama Jeong Jaehyun dengan usia 25 tahun 

yang berdomisili di Surabaya dan ia adalah seorang fashion designer. Jaehyun 

berkeinginan untuk memiliki brand fashion sendiri namun ia kesulitan dalam 

mengatur branding, bisnis, dan produksinya sekaligus. Tujuannya adalah agar 

brand yang ia kelola dapat terkenal, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan 

menghasilkan uang. Jaehyun merasa membutuhkan bantuan creative dan IT 

solution karena ia belum memiliki pengalaman yang banyak di bidang bisnis, 

kreatif, dan IT.  

 

4.2  Sketching 

Setelah fase analisis permasalahan atau mapping dengan menghasilkan 

problem statement dan user persona, maka fase selanjutnya adalah sketching. Pada 

fase ini, akan melakukan eksplorasi ide dan gagasan solusi. Metode yang digunakan 

adalah desk research, brainstorming, dan crazy 8. 

Desk research merupakan penelitian sekunder yang dilakukan dengan 

mengumpulkan materi, data, dan informasi melalui dokumen di perpustakaan atau 

situs web. Penelitian ini disebut sebagai penelitian sekunder karena sudah 

dipublikasi sebelumnya. Desk research bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

dan juga menganalisis kompetitor atau benchmarking. Dalam melakukan desk 

research, perlu melakukan identifikasi topik penelitian. Topik yang tepat untuk 

proyek ini adalah mengenai tren desain 2022, tren UX 2022, dan analisis 

kompetitor. Ketiga topik tersebut dipilih dengan tujuan untuk menambah wawasan 

dalam merancang interface PT. Risna Darbelink yang memenuhi kebutuhan 

pengguna serta menjadi solusi tepat.  Berikut merupakan hasil desk research 

berdasarkan 3 topik penelitian.  
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1. Gambar 4.2 merupakan daftar tren desain UI 2022. Tren desain 2022 

didominasi dengan simpel dan minimalis desain. Poin penting yang 

ditemukan pada penelitian topik tren desain ini adalah minimalkan 

komplesitas pada interface dan kurangi elemen yang sekiranya tidak 

diperlukan, agar informasi yang penting dapat menjadi highlight. 

 

 

Gambar 4.2 Daftar Tren Desain 2022 

 

2. Gambar 4.3 merupakan hasil desk research topik penelitian kedua yaitu 

mengenai tren UX 2022.  UX yang baik adalah yang dapat memberikan kesan 

baik kepada penggunanya dan juga mudah digunakan. Bagian terpenting 

dalam UX adalah mengenai lokalisasi, artinya diperlukan pembagian konten 

yang disesuaikan dengan masing-masing kategorinya (section).  

 

 

Gambar 4.3 Daftar Tren UX 2022 
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3. Gambar 4.4 merupakan hasil desk research yang ketiga yaitu topik analisis 

kompetitor. Terdapat 3 kompetitor yang memiliki bisnis model yang hampir 

sama dengan PT. Risna Darbelink. Analisis ini dilihat dari sisi UI/UX. 

 

 

Gambar 4.4 Analisis Kompetitor 

Metode kedua yang digunakan pada fase sketch adalah brainstorming. 

Brainstorming merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendetilkan atau 

memecah permasalahan desain serta menghasilkan beragam ide baru dengan cepat 

yaitu selama 3 menit. Metode ini menuntut untuk berpikir cepat, logis, dan kreatif 

dengan kata kunci “How Might We”. Gamabr 4.5 merupakan hasil metode 

brainstorming yang dilakukan oleh penulis selama 3 menit. 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Brainstorming 
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Metode selanjutnya di fase sketch adalah crazy 8. Metode ini hampir sama 

dengan brainstorming namun yang membedakan adalah media dan prosesnya. 

Dengan crazy 8, dapat menghasilkan 8 alternatif solusi desain untuk 1 gagasan ide 

atau halaman web. Proses metode ini dilakukan dengan cara sketch ide dan solusi 

ke 8 lipatan kertas dengan keterbatasan waktu. Gambar 4.6 merupakan hasil crazy 

8 yang dilakukan penulis selama 5 menit untuk halaman dashboard. Pada halaman 

ini berisi title, logo, fotografi, dan navigation bar. 

 

 

Gambar 4.6 Crazy 8  Halaman Dashboard 
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Pada Gambar 4.7 merupakan crazy 8 halaman about us. Halaman ini berisi 

informasi lengkap mengenai PT. Risna Darbelink dan dibagi menjadi beberapa 

section yang disesuaikan dengan isi informasinya. 

 

 

Gambar 4.7 Crazy 8 Halaman About Us 

 

Pada Gambar 4.8 merupakan crazy 8 dari halaman detil produk dari +62 

yang berisi tentang konten dan karya sebagai portofolio dari PT. Risna Darbelink 

sehingga dapat memudahkan user untuk mengetahui mengenai informasi produk 

dan jasa yang ditawarkan. 
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Gambar 4.8 Crazy 8  Halaman Detil +62 

 

4.3  Decide 

Fase selanjutnya pada metode design spint adalah fase decide.  Fase decide 

berfungsi untuk menetapkan solusi yang ditawarkan untuk website PT. Risna 

Darbelink. Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan pada fase mapping dan 

juga hasil brainstorming beberapa fokus solusi yang dapat ditawarkan adalah 

sebagai berikut. 

A. Section untuk produk/jasa 

B. Navigation bar 

C. Copywriting 
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D. Fotografi kehidupan nyata 

E. Pilih warna yang kontras (kontras color pallete) 

Setelah semua ide solusi dikumpulkan, diperlukan penentuan solusi 

dengan menggunakan metode prioritization matrix. Pelaksanaannya 

mempertimbangkan dan berpedoman pada prioritization matrix. Pada bagian high 

impact – low effort, dimana memiliki dampak besar namun kecil usaha yang 

dikeluarkan terdapat solusi section, kontras color pallete, dan navigation bar. Dan 

pada bagian high impact – hight effort, dimana memiliki dampak yang besar dengan 

usaha yang cukup besar juga solusinya berupa copywriting dan fotografi. 

Prioritization Matrix dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Prioritization Matrix 

 

4.4  Prototype 

Fase selanjutnya adalah fase prototype. Fase prototype merupakan bentuk 

draft dari produk yang dapat ditunjukkan kepada pengguna dan stakeholder agar 

mereka bisa merasakan dan mengeksplorasi konsep fitur dan halaman yang ada. 

Pada fase ini akan membutuhkan pembuatan wireframe dan hi-fi design. Sebelum 

pembuatan hi-fi design, terlebih dahulu merancang wireframe. Wireframe 
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merupakan kerangka desain sebelum nantinya akan didetilkan dengan warna dan 

elemen user interface yang sesuai. Dalam perancangannya menggunakan tools 

Figma. Berikut adalah 9 halaman wireframe dari website PT. Risna Darbelink. 

 

 

Gambar 4.10 Wireframe 

 

Setelah membuat wireframe, tahapan selanjutnya adalah pembuatan hi-fi 

design. Pada tahap hi-fi design merupakan tahapan final dari bentuk kerangka 

wireframe yang sudah dilengkapi dengan warna, ukuran, jarak, gambar, dan 

copywriting yang detil. Dalam perancangan hi-fi design menggunakan tools Figma. 

A. Halaman Dashboard 

Halaman dashboard berisi informasi dan deskripsi mengenai PT. Risna 

Darbelink sekaligus mempromosikan salah satu produknya yaitu +62 Digital 

Collaboration Space beserta deskripsi singkat dan logo. Portofolio dan copartner 

dari PT. Risna Darbelink juga ada di halaman dashboard. Gambar 4.11 merupakan 

hi-fi design dari halaman dashboard. 
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Gambar 4.11 Hi-Fi Design Halaman Dashboard 
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B. Halaman About Us 

Halaman ini berisi informasi mengenai apa itu PT. Risna Darbelink, 

dimana kantornya, sejak kapan didirikan, siapa dan mengapa PT. Risna Darbelink 

didirikan. Gambar 4.12 merupakan hi-fi design dari halaman about us. 

 

 

Gambar 4.12 Hi-Fi Design Halaman About Us 
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C. Halaman +62 

Pada halaman ini berisi produk dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh 

+62, yaitu music & podcast, gallery, workshop, dan digital. Pada halaman ini ada 

caraousel yang dapat mengarahkan user ke produk yang dicari. Dan juga preview 

proyek yang pernah dilakukan oleh PT. Risna Darbelink. Gambar 4.13 merupakan 

hi-fi design dari halaman +62. 
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Gambar 4.13 Hi-Fi Design Halaman +62 
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D. Halaman Music & Podcast 

Halaman ini berisi detil produk musik dan juga podcast yang interaktif dari 

+62. Pada halaman paling atas terdapat deskripsi mengenai produk Music & Pocast. 

Sedangkan pada desain ini musik dan podcast diletakkan terpisah. Untuk musik 

terdapat button play sehingga pengguna dapat mendengarkan musik hasil karya 

+62. Dan untuk podcast terdapat deskripsi singkat mengenai isi podcast, tanggal 

rilis, beserta durasi dari podcast tersebut. Halaman Music & Podcast dapat dilihat 

pada Gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 Hi-Fi Design Halaman Music & Podcast 
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E. Halaman Gallery 

Produk kedua dari +62 merupakan Gallery yang nantinya akan berisi hasil 

karya anak muda khususnya Surabaya. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih 

mengenal dan bangga dengan produk-produk lokal. Selain halaman ini akan 

memamerkan karya juga akan berisi informasi berupa pameran seni. Halaman 

Gallery dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Hi-Fi Design Halaman Gallery 
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F. Halaman Workshop 

Pada halaman workshop berisi kumpulan dokumentasi dari workshop yang 

sudah selesai dan juga informasi workshop yang akan diselenggarakan oleh PT. 

Risna Darbelink. Hi-Fi design halaman gallery dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Hi-Fi Design Halaman Workshop 

 

G. Halaman Digital 

Halaman ini berisi produk dan penawaran PT. Risna Darbelink yang 

bersifat digital seperti branding, advertising, digital content, dan product creation. 
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Dengan adanya produk ini, UMKM akan dimudahkan dalam hal memasarkan 

produknya. Gambar 4.17 merupakan HiFi Design halaman digital. 

 

 

Gambar 4.17 Hi-Fi Design Halaman Digital 

 

H. Halaman Event 

Pada halaman ini akan berisi event apa saja yang sedang digelar oleh PT. 

Risna Darbelink, dan pendaftarannya dapat langsung mengisikan formulir pada 
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websitenya tanpa harus reservasi melalui platform lain. Gambar 4.18 merupakan hi-

fi design dari halaman event.  

 

Gambar 4.18 Hi-Fi Design Halaman Event 

 

4.5  Validate 

Dalam fase validasi maka akan dilakukan evaluasi atau pengujian terhadap 

hasil high fidelity (hi-fi) design yang telah dilakukan pada fase sebelumnya. Fase 

ini menggunakan metode Usability Testing (UT). UT merupakan salah satu metode 

untuk menguji dan mengetahui pain points atau kesulitan pengguna, perasaan 

pengguna, dan kepuasana pengguna. 

UT dilakukan dengan menggunakan platform Maze dengan jumlah 1 task 

dan 3 pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan serta menguji solusi yang 

ditawarkan. Task yang dilakukan oleh tester ditujukan sebagai alat penguji. Pada 

task ini hanya sebagai contoh yaitu meminta tester untuk mencari halaman music 
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& podcast yang merupakan salah satu produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. 

Risna Darbelink. Fase ini dilakukan oleh 30 responden atau tester. Dengan output 

dari fase ini berupa key insight. Key insight merupakan pemahaman kunci untuk 

membantu meringkas dan mengkomunikasikan penelitian atau temuan.  

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa user mudah 

menggunakan design website PT. Risna Darbelink dibuktikan dengan rata-rata 

sukses responden melakukan task pada Maze adalah 90% dengan rata-rata durasi 

task-nya adalah 12.1 detik. Sedangkan untuk misclick rate sebesar 22%. Gambar 

4.19 merupakan detil laporan hasil UT dengan menggunakan platform Maze.

 

Gambar 4.19 Laporan Hasil Usability Testing 

 

Serta rata-rata kemudahan responden terhadap desain dan pengalaman 

penggunanya pada prototype website PT. Risna Darbelink adalah sebesar 4.8/5 

dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 

 

Gambar 4.20 Persentase Kemudahan Pengguna 
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Dalam melakukan validasi di atas, didasarkan pada 5 aspek Usability 

Testing menurut Jacob Nielson, yaitu:  

1. Learnability (tingkat kemudahan user menyelesaikan task dasar ketika 

pertama kali melihat prototype). Dapat dilihat dari hasil rata-rata 

kesuksesan pengguna ketika melakukan task di Maze. 

2. Efficiency (seberapa cepat user dapat menyelesaikan task yang ada untuk 

pertama kali). Dapat dilihat pada rata-rata durasi pengerjaan task oleh 

pengguna pada Maze. 

3. Memorability (tingkat kemudahan pengguna dalam mengingat prototype). 

Dapat dilihat apakah respon pengguna. 

4. Errors (kemungkinan terjadinya error yang dilakukan oleh user). Dapat 

dilihat berdasarkan misclick rate atau kesalahan klik pada task Maze. 

5. Satisfaction (tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan prototype). 

Dilihat berdasarkan hasil nilai rating yang diberikan oleh pengguna. 

Gambar 4.21 merupakan hasil keseluruhan dari Usability Testing dengan 

menggunakan platform Maze. Dengan platform Maze, hasil laporan atau report dari 

prototype dapat terlihat dengan detil beserta misclick rate dan heatmap. Hal tersebut 

berguna untuk mengetahui elemen mana saja yang membutuhkan perbaikan. 
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Gambar 4.21 Hasil Keseluruhan Usability Testing  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukan pada Kerja Praktik ini, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari Analisis dan Perancangan Desain Antarmuka 

Pada Website PT. Risna Darbelink dengan Menggunakan Metode Design Sprint 

adalah sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan metode design sprint yang berbasis agile, dapat 

mendorong inovasi, memaksimalkan kinerja pada proyek, mengetahui 

target pasar dengan tepat dan cepat, dan dengan dapat mengetahui apa saja 

yang harus dilakukan selanjutnya. 

2. Selama proses pengerjaan dapat menggunakan tools Figma lebih 

maksimal karena hal tersebut dapat mengefisiensi waktu dan tenaga saat 

pengerjaan. 

3. Dengan metode mapping dan sketching dapat memudahkan dalam proses 

penger jaan karena menghasilkan identifikasi masalah serta sketsa solusi 

yang jelas. 

4. Dengan adanya desain user interface yang telah dirancang tersebut, 

pengguna merasa puas dan mudah mengetahui informasi mengenai produk 

dan jasa atau layanan yang ditawarkan oleh PT. Risna Darbelink, 

berdasarkan hasil validasi dengan menggunakan metode Usability Testing, 

rata-rata kesuksesan responden melakukan task dengan prototype yang 

sudah disusun adalah sebesar 90%. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan desain antarmuka yang telah dirancang, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Menambahkan informasi jam operasional kantor beserta live fotografi 

sehingga calon pelanggan dapat mengetahui hasil karya asli dari PT. Risna 

Darbelink. Serta menambahkan deskripsi produk, fitur share informasi, 

dan fitur chat dengan admin untuk memudahkan calon pelanggan. 

2. Diharapkan dapat dengan mudah diimplementasikan dan dikembangkan 

nantinya oleh tim pengembang (developer). 
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