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ABSTRAK 

 

Dengan semakin pesatnya teknologi di era ini, Bengkel Pilang Raya AC 

menuntut kemajuan sistem perusahaan agar selalu dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan dalam perbaikan mobil. Oleh karena itu, pengembangan website sangat 

diperlukan untuk hal ini. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap 

kepala bengkel dan pelanggan, menghendaki membuat aplikasi reservasi perbaikan 

mobil dikarenakan ketika pelanggan sudah sampai dilokasi, terkadang bengkel 

tutup dan tidak sesuai dengan jadwal operasional bengkel serta terkadang sangat 

ramai sampai beberapa pelanggan ada yang pergi dan tidak jadi melakukan 

perbaikan mobilnya. Selain wawancara yang dilakukan, terdapat penyebaran 

kuisioner menggunakan pertanyaan System Usability Scale (SUS) kepada para 

pengguna yang terlibat yaitu Kepala Bengkel dan Pelanggan dengan jumlah 30 (tiga 

puluh) responden. Pada hasil penyebaran kuesioner sebelum dilakukan 

perancangan diketahui bahwa hasil evaluasi awal tampilan website berada pada 

rating “Not Acceptable.” Setelah dilakukan perbaikan tampilan website, hasil 

evaluasi akhir dengan pengujian usability testing berada pada rating “OK” yang 

artinya tampilan sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan pada hasil 

tersebut, metode Design Thinking dapat mendukung perancangan desain antar 

muka aplikasi reservasi perbaikan mobil dan berhasil menghasilkan prototype 

desain UI yang sesuai dengan kebutuhan. 

Kata kunci : Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil, User Interface, Design 

Thinking, Usabity Testing 

  



 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah,dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan 

dari Kerja Praktik ini. Laporan ini disusun berdasarkan hasil studi selama kurang 

lebih 1 (satu) bulan di Bengkel Pilang Raya AC. Laporan Kerja Praktik ini 

membahas tentang Perancangan Desain Antar Muka Aplikasi Reservasi Perbaikan 

Mobil pada Bengkel Pilang Raya AC 

Penyelesaian laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang telah memberikan banyak masukan, nasihat, saran, kritik, dan dukungan 

moral maupun materil kepada penulis. Oleh karena itu, ijinkan penulis untuk 

mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, yaitu 

kepada : 

1. Ayah, Ibu dan seluruh Keluarga Besar yang selalu mendoakan  

mendukung, dan memberikan semangat di setiap langkah dan aktivitas penulis. 

2. Bapak Achmad Bintoro. selaku Kepala Bengkel Pilang Raya; 

3. Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT. selaku Dekan Fakultas Teknologi  

dan Informatika; 

4. Bapak Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom., M.Eng. selaku Ketua Program  

Studi S1 Sistem Informasi; 

5. Ibu Endra Rahmawati, M.Kom.selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing 

Kerja Praktik yang telah membimbing, memberi masukan sehingga penulis 

dapat lebih menyempurnakan Laporan Akhir Kerja Praktik; 



 

viii 

 

6. Teman-teman tercinta yang memberikan bantuan dan dukungan dalam 

penyusunan laporan ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis 

harapkan, demi penyusunan laporan yang lebih baik lagi kedepannya. Penulis 

berharap, semoga laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri, 

dan para pembaca. 

 

Sidoarjo, 25 Juni 2022 

 

 

Penulis 

  



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

ABSTRAK ..............................................................................................................vi 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ...........................................................................................................ix 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 3 

1.3 Batasan Masalah ................................................................................ 3 

1.4 Tujuan................................................................................................ 4 

1.5 Manfaat.............................................................................................. 4 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI ............................................................ 5 

2.1 Latar Belakang Perusahaan ............................................................... 5 

2.2 Profil Bengkel Pilang Raya AC ........................................................ 6 

2.3 Identitas Perusahaan .......................................................................... 7 

2.4 Visi Perusahaan ................................................................................. 7 

2.5 Misi Perusahaan ................................................................................ 8 

2.6 Struktur Organisasi ............................................................................ 8 

BAB III LANDASAN TEORI................................................................................. 9 

3.1 Bengkel.............................................................................................. 9 

3.2 Reservasi ........................................................................................... 9 



 

x 

 

3.3 Website ............................................................................................ 10 

3.4 Desain Antar Muka ......................................................................... 11 

3.5 Design Thinking .............................................................................. 14 

3.6 Usability Testing ............................................................................. 16 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ..................................................................... 19 

4.1 Tahap Empathize ............................................................................. 19 

4.2 Tahap Define ................................................................................... 20 

4.3 Tahap Ideate .................................................................................... 23 

4.4 Tahap Prototype .............................................................................. 27 

4.4.1 Wireframe ............................................................................ 27 

4.4.2 Prototype ............................................................................. 31 

4.5 Tahap Test ....................................................................................... 37 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 41 

5.1 Kesimpulan...................................................................................... 41 

5.2 Saran ................................................................................................ 41 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 43 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 45 

 

  



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 4.1 Point Of View Pelanggan Bengkel ........................................................ 23 

Tabel 4.2 Skenario Pelanggan Bengkel ................................................................. 37 

Tabel L7.1 Hasil Penyebaran Kuisioner SUS ........................................................ 50 

Tabel L7.2 Hasil Skor SUS Responden (sebelum dikali 2,5) ................................ 51 

Tabel L7.3 Hasil Skor SUS Responden (setelah dikali 2,5) .................................. 53 

 

 

 

 

 

  



 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Logo Bengkel Pilang Raya AC ........................................................... 6 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Bengkel Pilang Raya AC ................................................. 7 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bengkel Pilang Raya AC .................................... 8 

 
Gambar 3.1 Fase Design Thinking ........................................................................ 15 

 
Gambar 4.1 Emphatize Maps Pelanggan .............................................................. 20 

Gambar 4.2 User Persona Pelanggan Bengkel...................................................... 21 

Gambar 4.3 User Persona Kepala Bengkel ........................................................... 21 

Gambar 4.4 User Journey Map Pelanggan Bengkel ............................................. 22 

Gambar 4.5 Sitemaps Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil ................................. 24 

Gambar 4.6 Flowchart Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil ............................... 25 

Gambar 4.7 Moodboards Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil ........................... 26 

Gambar 4.8 Wireframe Halaman Masuk .............................................................. 27 

Gambar 4.9 Wireframe Halaman Pendaftaran ...................................................... 28 

Gambar 4.10 Wireframe Halaman Beranda .......................................................... 29 

Gambar 4.11 Wireframe Halaman Pemesanan ..................................................... 29 

Gambar 4.12 Wireframe Halaman Informasi Pemesanan ..................................... 30 

Gambar 4.13 Wireframe Halaman Notifikasi ....................................................... 31 

Gambar 4.14 Prototype Halaman Masuk .............................................................. 32 

Gambar 4.15 Prototype Halaman Pendaftaran ..................................................... 33 

Gambar 4.16 Prototype Halaman Beranda ........................................................... 34 

Gambar 4.17 Prototype Halaman Pemesanan....................................................... 35 

Gambar 4.18 Prototype Halaman Informasi Pemesanan ...................................... 36 

file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694533
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694534
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694535
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694536
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694754
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694755
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694756
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694757
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694758
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694759
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694760
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694761
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694762
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694763
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694764
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694765
file:///C:/Users/user/Downloads/REVISI_LAPORAN_KP_212_19410100108_NO.docx%23_Toc108694766


 

xiii 

 

Gambar 4.19 Prototype Halaman Notifikasi ......................................................... 36 

Gambar 4.20 Skenario Pelanggan Melakukan Pendaftaran Akun dan Masuk ke 

Halaman Beranda .................................................................................................. 38 

Gambar 4.21 Skenario Pelanggan Melakukan Reservasi Perbaikan Mobil dan 

Melihat Informasi Pemesanan yang Telah Dipesan .............................................. 39 

Gambar 4.22 Skenario Pelanggan Melihat Notifikasi .......................................... 40 

 

  



 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1. Form KP-3 Surat Balasan ................................................................. 45 

Lampiran 2. Form KP-5 Acuan Kerja ................................................................... 46 

Lampiran 3. Form KP-5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan .......................... 47 

Lampiran 4. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja ......... 48 

Lampiran 5. Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik ................................................ 49 

Lampiran 6. Hasil Penyebaran Kuesioner Aplikasi Reservasi Perbaikan  Mobil 

Bengkel Mobil Pilang Raya AC............................................................................ 50 

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Kerja Praktik ......................................................... 55 

Lampiran 8. Biodata Penulis ................................................................................. 56 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bengkel Mobil Pilang Raya AC merupakan perusahaan pribadi milik 

Bapak Ahmad Bintoro selaku kepala bengkel. Bengkel Mobil Pilang Raya AC 

melayani para pelanggannya dengan jasa jasa perbaikan yang ditawarkan. Salah 

satu jasa yang paling dicari di Bengkel Mobil Pilang Raya AC adalah perbaikan 

AC mobil dikarenakan Bengkel Mobil Pilang Raya AC merupakan spesialisnya 

perbaikan AC Mobil. Selain Perbaikan Mobil, Bengkel Pilang Raya AC menjual 

berbagai suku cadang dan aksesoris segala merk mobil.  

Dengan semakin pesatnya teknologi dan informasi di era ini, Bengkel 

Mobil Pilang Raya AC merintis usaha dengan mendaftarkan lokasi bengkel dan 

membuat business site agar para pelanggannya dapat mengetahui informasi terbaru 

yang diberikan oleh Bengkel Mobil Pilang Raya AC. Informasi tersebut meliputi 

profil bengkel, testimoni pelanggan, pemesanan perbaikan dan penjualan suku 

cadang dan aksesoris. Pembuatan business site dibuat melalui Google My Business 

dengan menambahkan konten konten yang akan dipublikasikan dengan link 

https://pilang-raya.business.site/. Setelah membuat business site, banyak pelanggan 

baru yang mengetahui lokasi dan informasi Bengkel Mobil Pilang Raya AC.  

Pelayanan Bengkel Mobil Pilang Raya AC telah terstruktur dengan baik 

yang dimulai dengan mobil datang ke lokasi bengkel, melakukan pengecekan mobil 

datang ke lokasi bengkel, melakukan pengecekan mobil melalui teknisi, berdiskusi
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dengan pelanggan tentang perbaikan yang akan dilakukan, perbaikan mobil, 

pengecekan kembali perbaikan lalu pembayaran. Namun terdapat masalah yang 

dihadapi pelanggan pada jadwal operasional bengkel. Hasil wawancara terhadap 

kepala bengkel yaitu ketika pelanggan sudah sampai dilokasi, terkadang bengkel 

tutup dan tidak sesuai dengan jadwal operasional bengkel serta terkadang sangat 

ramai sampai beberapa pelanggan ada yang pergi dan tidak jadi melakukan 

perbaikan mobilnya. Pihak kepala bengkel sudah mendapatkan keluh kesah dari 

beberapa pelanggan. Sedangkan hasil wawancara terhadap pelanggan yaitu 

ketidaknyamanan layanan bengkel atas jadwal perbaikan mobil yang dicantumkan 

pada website tidak secara benar, terkadang bengkel tutup secara tiba tiba dan dalam 

kondisi lain ketika ramai sangat lama untuk menunggu mobil diperbaiki. Selain 

wawancara yang dilakukan, terdapat penyebaran kuisioner menggunakan 

pertanyaan System Usability Scale (SUS) kepada para pengguna yang terlibat yaitu 

Kepala Bengkel dan Pelanggan dengan jumlah 30 (tiga puluh) responden. Hasil 

penyebaran kuisioner dan penghitungan skor pertanyaan SUS dapat disimpulkan 

nilai rata-rata yang didapat yaitu 11. Berdasarkan pengolahan data menurut SUS 

diperoleh rata-rata skor sebesar 11 yang berarti memiliki grade scale F. Jika 

dikonversikan (Sidik, 2018) , penilaian SUS masuk kedalam Not Acceptable. 

Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan jadwal pemesanan yang lebih 

jelas dan detail dengan melakukan perancangan ulang desain antar muka aplikasi 

reservasi perbaikan mobil pada bengkel mobil pilang raya ac dengan menerapkan 

Design Thinking. Design Thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia 

terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan 



3 

 

 

kebutuhan orang orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan 

bisnis (Lazuardi, 2019). 

Berdasarkan uraian masalah yang ada dan wawancara, maka solusi yang 

dapat ditawarkan dengan melakukan perancangan desain antar muka reservasi 

perbaikan mobil pada bengkel mobil pilang raya ac dengan menggunakan Design 

Thinking sehingga memudahkan pelanggan dalam menjalankan aplikasi berbasis 

website tersebut dan membuat aplikasi reservasi perbaikan mobil terlihat user-

friendly. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka 

dapat disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik adalah bagaimana 

merancang desain antar muka aplikasi reservasi perbaikan mobil pada Bengkel 

Pilang Raya AC dengan menggunakan Design Thinking. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Pengguna yang terlibat pada aplikasi ini yaitu Pelanggan dan Kepala Bengkel 

Pilang Raya AC. 

2. Perancangan desain antar muka menggunakan Design Thinking dengan dengan 

jumlah responden kuesioner diawal dan diakhir yaitu 30 responden yang 

mengacu pada tabel penilaian System Usability Scale (SUS) dengan responden 

pelanggan bengkel pilang raya ac. 

3. Pembuatan desain antar muka menggunakan Aplikasi Figma. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah melakukan perancangan 

desain antar muka aplikasi reservasi perbaikan mobil pada Bengkel Mobil Pilang 

Raya AC sehingga memudahkan para pelanggan dalam mengetahui informasi yang 

didapatkan dari Bengkel Mobil Pilang Raya AC. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk mitra 

perusahaan, antara lain: 

1. Membantu pengembangan aplikasi reservasi perbaikan mobil pada Bengkel 

Mobil Pilang Raya AC, 

2. Memudahkan pelanggan untuk mengetahui informasi yang didapatkan dari 

Bengkel Mobil Pilang Raya AC. 

3. Membantu kepala bengkel dan teknisi untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

pelanggan terkait jadwal operasional bengkel 

Sedangkan manfaat untuk penulis dala melakukan kerja praktek ini antara 

lain: 

1. Membantu penulis untuk menyelesaikan tugas semester 6 dengan mata kuliah 

kerja praktik. 

2. Membantu penulis dalam mengembangkan potensi dalam hal system analist. 

3. Mengedukasi penulis dalam pembelajaran analisis proses bisnis suatu 

perusahaan.



5 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Bengkel Mobil Pilang Raya AC merupakan perusahaan pribadi milik 

Bapak Ahmad Bintoro selaku kepala bengkel. Bengkel Mobil Pilang Raya AC 

didirikan pada tahun 2009 yang berlokasi di Jalan Raya Lebo, RT.24/RW.12, 

Rame, Pilang, Wonoayu, Rame, Pilang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa 

Timur. Bengkel Mobil Pilang Raya AC melayani berbagai macam perbaikan mobil, 

mulai dari ganti oli, pasang suku cadang, isi Freon dan spesialis perbaikan di 

Bengkel Mobil Pilang Raya AC adalah perbaikan AC mobil. Selain melayani 

berbagai macam perbaikan mobil, Bengkel Mobil Pilang Raya AC menjual 

berbagai macam suku cadang mulai dari spare parts, busi, suku cadang ac mobil, 

filter udara, aki mobil, dst.  

Awal berdirinya Bengkel Pilang Raya AC dari pihak kepala bengkel yang 

ingin merintis usaha sendiri. Sebelum merintis usaha Bengkel Pilang Raya AC, 

kepala bengkel bekerja di Bengkel Mas Agung, Surabaya sebagai teknisi. Setelah 

mengundurkan diri dari Bengkel Mas Agung, Surabaya, kepala bengkel merintis 

usaha sendiri dan membangun Bengkel Pilang Raya AC Adengan teknisi tetap 

berjumlah 2 orang. Sebelum berlokasi di Jl. Raya Lebo, RT.24/RW.12, Rame, 

Pilang, Wonoayu, Rame, Pilang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 

Bengkel Pilang Raya berlokasi di Jl. Pahlawan No.10 Komplek Stadion Gelora 

Delta, Sidoarjo dengan Delta AC sebagai nama bengkel sebelumya. Nama Bengkel 
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Pilang Raya AC berganti dikarenakan menyesuaikan nama lokasi bengkel agar 

mudah diingat oleh para pelanggan. 

 

 2.2 Profil Bengkel Pilang Raya AC 

Bengkel Pilang Raya AC merupakan tempat perbaikan mobil di sidoarjo, 

yang pada awal berdirinya bernama Bengkel Delta AC. Bengkel Pilang Raya  AC 

menyediakan berbagai layanan perbaikan mobil mulai dari pasang atau ganti suku 

cadang, ganti oli, ganti Freon, perbaikan ac mobil, dst. Bengkel Pilang Raya AC 

memiliki pelanggan tetap sejak belasan tahun yang selalu melakukan perbaikan 

mobil di bengkel ini. Bengkel Pilang Raya AC juga bengkel paling terkenal di 

sidoarjo dikarenakan sejak 2009 hanya Bengkel Pilang Raya AC yang dikenal 

banyak pelanggan dengan keluhan pada mobilnya. Gambar 2.1 adalah logo bengkel 

pilang raya ac. 

 

 

 

 

Bengkel Pilang Raya AC juga bengkel paling terkenal di sidoarjo 

dikarenakan sejak 2009 hanya Bengkel Pilang Raya AC yang dikenal banyak 

pelanggan dengan keluhan pada mobilnya. Gambar 2.2 adalah gambar lokasi 

Bengkel Pilang Raya AC. 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Bengkel Pilang Raya AC 
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2.3 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : Bengkel Pilang Raya AC 

Alamat   : Jl. Raya Lebo, RT.24/RW.12, Rame, Pilang, Wonoayu,  

  Rame, Pilang, Kec. Wonoayu,  Kabupaten Sidoarjo, Jawa   

  Timur  

No. Telepon  : 081332499910 

Website  : https://pilang-raya.business.site/ 

Email   : achmadbintoro7@gmail.com 

 

2.4 Visi Perusahaan 

Bengkel Pilang Raya AC memiliki visi yaitu untuk menjadi bengkel mobil 

terbaik di Sidoarjo yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan didukung 

dengan peralatan lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten dalam memberikan 

pelayanan jasa Bengkel kepada pelanggan, mitra usaha, pegawai, dan masyarakat. 

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Bengkel Pilang Raya AC 

https://pilang-raya.business.site/
mailto:achmadbintoro7@gmail.com
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2.5 Misi Perusahaan 

Dalam mewujudkan visi yang dituju, Bengkel Pilang Raya AC memiliki 3 

misi, antara lain: 

1. Memberikan jasa bengkel yg unggul berdasarkan nilai – nilai kejujuran, keadilan 

dan kehati – hatian. 

2. Memberikan layanan mobil sehat yang cepat dan berkualitas. 

3. Memberikan solusi tepat & cepat mulai dari saat pelanggan ingin memperbaiki 

mobil, proses menunggu s/d mobil selesai diperbaiki. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibuat bertujuan untuk mengatur dan menetapkan 

tugas serta tanggung jawab kepada perorangan juga dapat mempermudah untuk 

mengontrol pekerjaan yang dilakukan. Adapun struktur organisasi Bengkel Pilang 

Raya AC dapat dilihat pada gambar 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bengkel Pilang Raya AC 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Bengkel  

Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan tempat dan peralatan 

untuk melakukan perbaikan pada benda. Sedangkan perbengkelan adalah 

pengetahuan dan keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, 

membentuk, mengubah bentuk, ataupun memperbaiki suatu benda menjadi bentuk 

yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun bentuk. Sedangkan 

istilah bengkel dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia erat kaitannya dengan jasa 

perbaikan kendaraan bermotor. Bengkel kendaraan merupakan perusahaan yang 

melayani jasa pada bidang perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor.   Fungsi 

bengkel adalah sebagai tempat perbaikan, penggantian, dan perawatan kendaraan 

bermotor (Putra, 2021). 

 

3.2 Reservasi 

Reservasi adalah sebuah kata yang berawal dari bahasa Inggris yakni to 

reserve yang berarti menyiapkan atau menyediakan tempat saat sebelum kita 

menikmati apa yang yang kita pesan atau sedang kita perlukan (Afsheena, 2022). 

Reservasi merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna ketika memesan jasa atau 

layanan ke tempat yang hendak dikunjungi. Reservasi sendiri memiliki 2 jenis, 

yaitu offline reservation dan online reservation. Offline reservation adalah sistem 

reservasi yang melakukan reservasi langsung ke hotel dengan media reservasi 

seperti telephone, fax, e-mail, dan walk in. Online reservation adalah sistem 

reservasi yang melakukan reservasi secara tidak langsung dan bisa dijangkau dima- 
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na saja dengan bantuan media koneksi internet.

 

3.3 Website 

Website merupakan sebuah merupakan bagian dari suatu nama atau 

subdomain di World Wide Web (WWW) di internet (Harminingtyas, 2014). Website 

juga sebuah platform yang memberikan informasi yang ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Terdapat 3 elemen utama yang 

harus disiapkan, agar website dapat diakses dan menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh orang. Elemen yang dimaksud antara lain: 

1. Domain 

Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah 

alamat unik bagian dari internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 

website, dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk 

menemukan sebuah website pada halaman internet 

2. Hosting 

Hosting diartikan sebagai ruangan yang terdapat tempat menyimpan 

berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain 

sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang akan dimasukkan 

dan disimpan tergantung dari besarnya web hosting yang dipunya atau sewa. 

3. Desain Website 

Unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website 

menentukan kualitas dan estetika sebuah website. Desain sangat berpengaruh 
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kepada penilaian pengguna akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat 

website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website desainer. 

 

3.4 Desain Antar Muka 

Desain antar muka (user interface) adalah seperangkat alat/elemen yang 

digunakan untuk memanipulasi objek digital (Wandah & Rahina, 2018). Desain 

antar muka (user interface) dianggap bagus apabila dapat berfungsi dengan baik, 

tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika saja. Dengan kata lain, dalam 

menentukan bentuk desain antar muka (user interface), tidak hanya dibutuhkan 

aspek estetik visual, namun juga harus mempertimbangkan aspek fungsi. 

Pentingnya desain antar muka tentunya telah memberi gambaran bahwa desain 

antar muka memiliki fungsi terkait aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna 

(Raharja, 2021). Adapun 4 fungsi desain antar muka adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah akses dan interaksi terhadap produk 

Setiap sektor bisnis yang membuat sistem pemasaran atau penjualan 

produk maupun jasa berbasis aplikasi atau situs perlu mengembangkan desain antar 

muka aplikasin dengan baik. Hal ini dikarenakan desain antar muka berfungsi 

sebagai perantara akses antara produk bisnis dengan pengguna. Adanya akses dan 

interaksi ini membuat jarak penjualan konvensional menjadi lebih mudah tanpa 

tatap muka. Keberadaan desain antar muka memudahkan pengguna untuk semakin 

dekat dengan suatu produk hanya dengan menggunakan sentuhan layar atau 

beberapa klik pada situs produk terkait. 

2. Menunjang perkembangan bisnis 

Mudahnya akses dan interaksi dengan pelanggan, bisa dipastikan 

bahwa desain antar muka akan berperan besar dalam perkembangan dan 
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pertumbuhan bisnis. Setiap produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan akan 

mudah disebar lewat aplikasi smartphone maupun desktop dan tentunya jika 

aplikasi tersebut memiliki desain antar muka yang nyaman dan efisien maka 

pelanggan akan lebih tertarik pada layanan produk tersebut. Pembangunan desain 

antar muka aplikasi yang mencakup beberapa produk akan mengembangkan bisnis 

karena hal itu dapat mewadahi berbagai kepentingan pelanggan. 

3. Mendorong tingkat penjualan 

Produk dan layanan yang ditampilkan melalui aplikasi dengan desain antar 

muka akan lebih mudah diminati oleh pelanggan karena aksesnya. Dari akses yang 

mudah ini nantinya pelanggan akan bertambah seiring kualitas layanan aplikasi dan 

kualitas produk yang mereka nikmati. 

4. Memperkuat branding 

Dengan adanya desain antar muka yang berada dalam sebuah aplikasi 

produk, maka proses branding akan berjalan lebih cepat daripada berjualan produk 

secara konvensional. Adanya desain gambar, hingga tautan video promosi melalui 

pemesanan secara langsung dan akses transaksi dalam satu aplikasi akan 

meningkatkan pandangan konsumen terhadap brand suatu produk. Hal ini 

dilakukan untuk membentuk branding dengan cara mempermudah transaksi 

pengguna. 

Sebuah aplikasi perlu dibuat semenarik mungkin sehingga pelanggan 

tertarik untuk merasakan bagaimana kualitas desain antar muka dari aplikasi 

tersebut. Untuk membuat kualitas yang baik, desain antar muka suatu aplikasi perlu 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 
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a. Lugas 

Desain antar muka yang baik memiliki karakter lugas dan tidak membuat 

pengguna melakukan dua langkah atau lebih untuk mengakses sesuatu dalam 

aplikasi. Jika suatu aplikasi memiliki desain antar muka yang bertele-tele dengan 

langkah yang bertumpuk, pengguna akan merasa tidak nyaman dan menutup 

aplikasi atau situs. 

b. Ringkas 

Selain harus lugas dan tidak bertele-tele, desain antar menjamin pengguna 

dapat melakukan langkah-langkah dengan singkat, Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengganti sistem penjelasan berbasis kalimat menjadi sebuah bentuk gambar 

maupun symbol yang melambangkan fungsi dari fitur tersebut. 

c. Umum dikenal 

Karakter lain desain antar muka agar nyaman digunakan pengguna adalah 

umum dikenal atau familiar. Pengembang aplikasi mendesain desain antar muka 

semenarik mungkin, namun kembali lagi pada pengguna, apakah desain itu umum 

dikenal atau asing tak dikenal. Hal ini berpengaruh pada tingkat kegagalan 

penggunaan aplikasi oleh pengguna. 

d. Responsif 

Setiap aplikasi diharuskan untuk dapat digunakan dengan cepat dan lugas. 

Oleh karena itu, user interface harus responsif terhadap tindakan pengguna. 

Aplikasi dengan desain antar muka yang sering buffer, loading, atau lagging akan 

membuat pengguna merasa malas untuk menggunakannya. 
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e. Konsisten 

Desain antar muka diharapkan memiliki karakter konsistensi yang kuat. 

Setiap pengembangan aplikasi tentunya membawa pembaharuan, dan sebisa 

mungkin tidak membuat pengguna merasa asing karena perlu mempelajari ulang 

tombol navigasi, ikon, atau langkah-langkah penggunaan secara umum dari awal.  

f. User forgiving 

Desain antar muka yang baik harus peka terhadap kejadian-

kejadianketidak sengajaan pengguna. Karakter yang diharapkan ada dalam desain 

antar muka ini disebut user forgiving. User forgiving dapat berupa pertanyaan 

dengan pesan “Undo” atau “Batalkan” untuk memastikan sebuah kesalahan 

penggunaan aplikasi dari pengguna. Hal-hal semacam ini dapat membuat pengguna 

lebih waspada terhadap konfirmasi-konfirmasi penting yang mereka ambil dalam 

aplikasi. 

g. Menarik 

Semakin menarik tampilan desain antar muka maka bukan tidak mungkin 

pengguna juga akan suka menggunakannya. Desain antar muka yang menarik akan 

memberi keuntungan bagi bisnis berbasis digital. 

 

3.5 Design Thinking 

Design Thinking adalah serangkaian proses kognitif, strategis, dan praktis 

dalam desain suatu produk. Digunakan untuk memecahkan masalah dan 

menciptakan solusi inovatif dengan memahami pengguna dan kebutuhannya. 

Design thinking adalah kunci dalam desain suatu produk. Jika seorang desainer 

produk tidak berorientasi pada design thinking, maka produk yang dihasilkan akan 

cenderung buruk. 
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Design Thinking merupakan metodologi yang memberikan sebuah 

pendekatan berbasis solusi kreatif lintas disiplin yang menggabungkan pemikiran 

analitis, keterampilan praktis, dan kreatif dalam pemikiran (Wijayanto, Triayudi, & 

Rubhasy, 2021). 

Dalam Metode Desain Thinking, ada 5 fase yang harus dilalui secara 

iterasi. 

 

 
 

 

 

Keterangan gambar sebagai berikut: 

1. Emphatize 

Fase pertama dari proses design thinking adalah memahami permasalahan 

yang ada. Cara memahami permasalahan bisa melalui observasi (mengamati secara 

langsung) atau melalui wawancara secara one-on-one dengan user untuk 

memahami kesan mereka terhadap suatu produk. 

2. Define 

Setelah memperoleh data mengenai kesan dan kebutuhan user melalui 

observasi maupun wawancara, selanjutnya melakukan proses define (memilah data 

sehingga dapat dipetakan inti permasalahan). Pemetaan inti permasalahan harus 

dilakukan dari sudut pandang user. 

 

Gambar 3.1 Fase Design Thinking 
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3. Ideate 

Setelah masalah dipetakan dalam fase define, selanjutnya melakukan 

brainstorming, mindmapping, dan ideasi untuk menciptakan suatu produk yang 

mampu menjawab permasalahan user. Fase brainstorming ini disebut ideate. Pada 

fase ini, dituntut untuk berpikir out of the box, kreatif, dan inovatif. 

4. Prototype 

Setelah brainstorming dan ideasi selesai, selanjutnya produk mulai 

dirancang dalam fase prototype. Tim produksi bekerja sama untuk merancang 

produk sesuai hasil ideasi. 

5. Test 

Setelah produk selesai, selanjutnya akan diuji kelayakannya di internal tim 

atau pada tim lain. Proses pengujian ini disebut fase testing. Tujuannya, untuk 

mengetahui kelayakan dan kegunaan produk sebelum disebarluaskan pada user. 

 

3.6 Usability Testing 

Usability merupakan suatu atribut kualitas yang menilai betapa mudahnya 

suatu User Interface yang digunakan. Usability juga mengacu pada metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses desain 

(Purnomoa & Ardiansyaha, 2018). Usability Testing adalah metode yang 

digunakan untuk mengevaluasi user experience dari sebuah produk baik itu di 

website maupun aplikasi. Metode usability testing merupakan cara tepat untuk 

menentukan apakah produk dan website benar-benar sudah mudah digunakan oleh 

pengguna yang sebenarnya. Usability testing dilakukan secara berulang sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan produk. Dalam proses ini, pengguna yang 
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melakukan testing biasanya akan diwawancarai terkait pengalaman mereka 

menggunakan produk yang sedang melakukan ujicoba.  

Penilaian usability testing dilihat dari ujicoba dari pengguna secara 

langsung saat menggunakan produk. Setiap testing mendapatkan usability score 

untuk setiap layar di jalur yang diharapkan. Score mencerminkan betapa mudahnya 

bagi pengguna untuk melakukan task(misi) yang diberikan dengan prototype yang 

telah dibuat. Usability score yang tinggi menunjukkan desain akan mudah 

digunakan dan intuitif. 

Berikut prinsip yang digunakan untuk menghitung usability score agar 

tidak kehilangan poin usability: 

1. Klik pada hotspot lain dari yang diharapkan.  

Klik pada hotspot yang lain berarti pengguna keluar dari jalur yang 

diharapkan dalam menggunakan produk secara langsung, ini mengakibatkan 

frustrasi atau pengguna yang hilang. 

2. Menyerah pada misi 

Menyerah pada misi adalah indikasi yang jelas ada sesuatu yang tidak 

benar dan harus diperiksa. 

3. Salah klik  

Salah klik merupakan masalah umum bahwa dalam prototype tidak setiap 

area dapat diklik, tetapi salah klik dalam produk langsung akan membawa 

pengguna ke halaman "salah" yang mengarah ke poin (1) di atas. 

4. Menghabiskan terlalu banyak waktu di layar 

Dapat dimengerti, ada jenis halaman dalam produk langsung dimana 

pengguna menghabiskan banyak waktu, misalnya, di artikel blog atau di halaman 
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tentang kami. Tetapi dalam prototype, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di 

layar menunjukkan ada sesuatu yang salah dan perlu ditingkatkan. 

Setiap task (misi) memiliki nilai usability testing sendiri. Berikut rumus 

perhitungan usability testing pada setiap task(misi): 

MIUS = DSR + (IDSR / 2) - avg(MC_P) - avg(DU_P) 

Keterangan rumus sebagai berikut: 

 DSR   : Tingkat Keberhasilan Langsung 

 IDSR  : Tingkat Keberhasilan Tidak Langsung 

 Avg    : rata-rata 

 MC_P : penalti yang salah klik 

 DU_P : durasi penalti  

Untuk menilai rata rata pada usability testing keseluruhan, maka rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

MAUS = avg(MIUS) 

Keterangan rumus sebagai berikut: 

 Avg    : rata-rata 

 MIUS : usability score setiap task (misi) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil dari wawancara serta observasi langsung (tatap muka) 

dengan Kepala Bengkel dari Bengkel Pilang Raya yang bertujuan mendapatkan 

informasi mengenai alur bisnis dari aplikasi reservasi perbaikan mobil. Pada proyek 

yang sedang berlangsung ini, diperlukan desain sistem atau User Interface (UI) 

yang dapat membantu permasalahan pelanggan mereka terkait bengkel tutup dan 

tidak sesuai dengan jadwal operasional bengkel serta terkadang sangat ramai 

sampai beberapa pelanggan ada yang pergi dan tidak jadi melakukan perbaikan 

mobilnya.  

Dalam kerja praktik ini, penulis berusaha membantu dalam menyelesaikan 

proyek tersebut, sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Menganalisis sistem pada website Pilang Raya AC  

2. Merancang prototype pada website Pilang Raya AC  

3. Implementasi sistem 

 

4.1 Tahap Empathize 

Pada fase ini, penulis diajak untuk berempati pada permasalahan user. Fase 

ini berupa semua informasi mengenai user dikumpulkan untuk diolah dan 

digunakan pada pada fase-fase selanjutnya. Pada tahap empathize dilakukan riset 

dengan melakukan interview. Adapun hasil wawancara telah dirangkum seperti 

berikut ini 

a. Pelanggan ingin mendapatkan informasi jadwal operasional yang up to date. 

b. Pelanggan ingin melakukan reservasi terlebih dahulu. 
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Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara akan dipetakan dengan 

cara empathy maps. Empathy maps merupakan tools (cara) untuk menggabungkan 

dan memetakan informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Jadi, 

setelah melakukan wawancara, memetakan informasi melalui empathy maps. 

Melalui empathy maps, dapat menangkap apa yang user katakan, pikirkan, dan 

rasakan (Hidayati, 2020). 

 

 

 

 

4.2 Tahap Define 

Setelah melakukan tahap empathize, pada tahap define dilakukan untuk 

mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang user, ruang desain dan 

berdasarkan pemahaman. Berdasarkan hasil wawancara, kemudian dilakukan 

analisis karakteristik pengguna dengan menyusun user persona. User persona 

Gambar 4.1 Emphatize Maps Pelanggan 
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dibuat berdasarkan Pelanggan dan Kepala Bengkel Pilang Raya AC. Gambar 4.2 

adalah gambar user persona dari pelanggan bengkel. 

 

 

 
 

Selanjutnya user persona yang menggambarkan dari kepala bengkel. 

Kepala bengkel juga merupakan salah satu pengguna yang terlibat dalam aplikasi 

reservasi perbaikan mobil. Hasil user persona kepala bengkel dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

 

 

Gambar 4.2 User Persona Pelanggan Bengkel 

Gambar 4.3 User Persona Kepala Bengkel 
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Berdasarkan dari hasil user persona dan wawancara kemudian dirancang 

user journey map untuk memetakan tiap informasi. User journey map adalah 

berbagai skenario kemungkinan soal bagaimana pengguna berinteraksi dengan 

produk yang akan dibuat. Berikut adalah user journey map dari Pelanggan Bengkel 

Pilang Raya AC. 

 

 
 

 

 

Berdasarkan data yang sudah ditemukan melalui user persona, wawancara 

dan user journey maps maka dapat mengarahkan data tersebut pada suatu POV 

(Point of View). POV adalah pandangan yang memberikan panduan untuk berfokus 

pada karakter spesifik, temuan spesifik, dan kebutuhan user secara spesifik. POV 

berguna sebagai panduan utama selama proses desain. POV juga bisa membantu 

untuk lebih fokus melakukan ideasi dan menyelesaikan masalah user. POV dari 

Pelanggan Bengkel Pilang Raya AC adalah: 

 

 

Gambar 4.4 User Journey Map Pelanggan Bengkel 
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Tabel 4.1 Point Of View Pelanggan Bengkel 

 

4.3 Tahap Ideate 

Setelah melakukan tahap define, pada tahap ideate dilakukan untuk 

mengeksplorasi berbagai macam hal dan mencari inspirasi sebanyak-banyaknya 

untuk pengembangan aplikasi. Hasil inspirasi dan ide dalam pengembangan 

aplikasi reservasi perbaikan mobil dapat disajikan dalam Information Architecture. 

Information Architecture adalah gambaran suatu model atau konsep informasi yang 

digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu 

sistem yang kompleks (Anindyaputri & Irene, 2021). Struktur informasi dalam 

pengembangan aplikasi reservasi perbaikan mobil bisa dipetakan dalam peta 

khusus yang disebut sitemap. Sitemap adalah kerangka informasi terkait isi atau 

pilihan yang disediakan dalam produk atau layanan. Hal ini berfungsi untuk 

memetakan hierarki dari setiap informasi yang disediakan. Berikut ini merupakan 

sitemaps dari pengembangan aplikasi reservasi perbaikan mobil: 

 

 

 

User Needs Insight 

Pelanggan 

yang 

memiliki 

mobil 

Pemesanan layanan perbaikan 

mobil perlu adanya detail jadwal 

perbaikan dan informasi seputar 

jam operasional bengkel secara 

real time 

Pelanggan merasa, tidak 

membuang buang waktu 

mereka dan bisa melakukan 

reservasi secara terlebih 

dahulu 
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Untuk mengetahui alur yang akan dibuat, maka dibuatkan flowchart untuk 

memetakan alur yang akan digunakan pada pengembangan aplikasi Pilang Raya 

AC. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan 

untuk melakukan sebuah proses dari suatu program (Setiawan, 2021). Setiap 

langkah dari flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan 

dengan garis atau arah panah. Gambar flowchart aplikasi reservasi perbaikan mobil 

dapat dilihat pada gambar 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Sitemaps Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil 
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Gambar 4.6 Flowchart Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil 
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Setelah membuat flowchart dan sitemaps, maka tahap selanjutnya 

membuat moodboards. Moodboards merupakan bagian yang penting dalam desain, 

mood boards berisi panduan saat akan membuat desain. Fungsi pembuatan mood 

boards yaitu untuk mengetahui color scheme seperti apa, perasaan seperti apa yang 

harus dirasakan oleh pengguna saat menngunakan aplikasi tersebut, pemilihan font 

dan elemen dalam desain antar muka yang digunakan. Tidak seperti wireframe dan 

prototyping, secara umum moodboards bermaksud untuk mentransfer mood atau 

suasana hati yang tepat dan membawa emosi yang diharapkan dari suatu produk.  

Gambar 4.6 merupakan gambar dari moodboard aplikasi reservasi perbaikan mobil. 

 

 
 

 

 

Gambar 4.7 Moodboards Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil 
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4.4 Tahap Prototype 

Setelah tahap ideate dengan data dan berbagai solusi terkumpul, dapat 

melakukan proses prototype. Prototype dalam design thinking dapat diartikan 

menjadi pembuatan model sederhana dengan biaya yang rendah untuk berbagai 

solusi yang ada. Pembuatan prototype dilakukan dengan tools figma.  

 

4.4.1 Wireframe 

Wireframing adalah proses pembuatan wireframe, yang pada umumnya 

dilakukan sebelum pembuatan produk. Wireframe sendiri merupakan sebuah 

kerangka untuk menata suatu item di laman aplikasi reservasi perbaikan mobil 

dengan menggunakan tools figma. 

a. Wireframe Halaman Masuk  

Pada gambar 4.8 merupakan wireframe halaman masuk pada Website Aplikasi 

Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan Formulir identitas pengguna 

untuk memasuki aplikasi.  

 

 

 Gambar 4.8 Wireframe Halaman Masuk  
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b. Wireframe Halaman Pendaftaran  

Pada gambar 4.9 merupakan wireframe halaman pendaftaran pengguna pada 

Website Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan formulir 

biodata pengguna untuk melakukan proses pendaftaran. 

 

 

 

 

c. Wireframe Halaman Beranda  

Pada gambar 4.10 merupakan wireframe halaman beranda pada website Aplikasi 

Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan informasi terkini dan pengenalan 

pada Bengkel Mobil Pilang Raya AC. 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Wireframe Halaman Pendaftaran  
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d. Wireframe Halaman Pemesanan  

Pada gambar 4.10 merupakan wireframe halaman pemesanan pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan formulir pemesanan 

perbaikan mobil. 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Wireframe Halaman Pemesanan  

Gambar 4.10 Wireframe Halaman Beranda  
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e. Wireframe Informasi Pemesanan  

Pada gambar 4.11 merupakan wireframe halaman pemesanan pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan informasi pemesanan. 

Informasi pemesanan berisi informasi persetujuan perbaikan setelah mengisi 

formulir pemesanan. 

 

 

 

 

 

f. Wireframe Halaman Notifikasi  

Pada gambar 4.12 merupakan wireframe halaman Notifiikasi pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil menampilkan pemberitahuan untuk 

memberikan pengingat, komunikasi dari admin, atau informasi. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Wireframe Halaman Informasi Pemesanan  
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4.4.2 Prototype 

Berdasarkan wireframe yang telah dibuat sebelumnya, maka tahapan 

selanjutnya adalah membuat prototype. Hasil prototype ini, merupakan simulasi 

bagaimana pengguna yang terlibat dalam website aplikasi reservasi perbaikan 

mobil berinteraksi dengan UI secara nyata. 

a. Protoype  Halaman Masuk  

Pada gambar 4.14 merupakan protoype halaman masuk pada website Aplikasi 

Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan Formulir identitas pengguna 

untuk memasuki aplikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Wireframe Halaman Notifikasi  
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Gambar 4.14 Prototype Halaman Masuk  

 

b. Protoype Halaman Pendaftaran  

Pada gambar 4.15 merupakan protoype halaman masuk pada website Aplikasi 

Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan Formulir identitas pengguna 

untuk memasuki aplikasi. Sebelum memasuki aplikasi, pengguna diwajibkan 

melakukan pendaftaran akun yang berisikan kolom nama, email, nomer telepon 

dan kata sandi.  
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Gambar 4.15 Prototype Halaman Pendaftaran  

 

c. Prototype Halaman Beranda  

Pada gambar 4.16 merupakan protoype halaman beranda pada website Aplikasi 

Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan informasi terkini dan pengenalan 

pada Bengkel Mobil Pilang Raya AC. Pada halaman beranda ini, pengguna dapat 

melihat informasi bengkel, layanan bengkel dan pengenalan bengkel pilang raya 

ac. 
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Gambar 4.16 Prototype Halaman Beranda  

 

d. Prototype Halaman Pemesanan 

Pada gambar 4.17 merupakan prototype halaman pemesanan pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan formulir pemesanan 

perbaikan mobil. Formulir pemesanan berisi kolom nama, gmail, jenis perbaikan 

dan tanggal perbaikan.  
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Gambar 4.17 Prototype Halaman Pemesanan  

 

e. Prototype Halaman Informasi Pemesanan 

Pada gambar 4.18 merupakan wireframe halaman pemesanan pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil yang menampilkan informasi pemesanan. 

Informasi pemesanan berisi informasi persetujuan perbaikan setelah mengisi 

formulir pemesanan. 
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Gambar 4.18 Prototype Halaman Informasi Pemesanan  

 

f. Prototype Halaman Notifikasi  

Pada gambar 4.19 merupakan protoype halaman Notifiikasi pada website 

Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil menampilkan pemberitahuan untuk 

memberikan pengingat, komunikasi dari admin, atau informasi pemesanan berisi  

informasi persetujuan perbaikan setelah mengisi formulir pemesanan. 

 

 
 

Gambar 4.19 Prototype Halaman Notifikasi  
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4.5 Tahap Test 

Fase ini adalah tahap percobaan yang tujuannya untuk mengidentifikasi 

solusi terbaik dengan proses menguji produk lengkap menggunakan solusi terbaik 

yang ditemukan selama fase pembuatan prototipe. Pengujian Usability testing 

melibatkan 10 responden untuk setiap skenario. Responden berupa pelanggan 

bengkel yang sedang melakukan perbaikan mobil, tujuannya untuk mendapatkan 

hasil yang efektif dan valid sesuai permasalahan yang ada pada bengkel. 

Permasalahan yang sudah ditentukan dalam tahap Define dijadikan point skenario 

dalam pengujian Usability Testing. Responden akan menjalankan prototype tanpa 

diarahkan. Skenario pengujian ini akan dapat membuat mengetahui sejauh mana 

responden dapat menjalankan prototype untuk menyelesaikan task. Dalam 

melakukan usability testing desain antarmuka aplikasi reservasi perbaikan mobil 

menggunakan tools maze. 

 

Tabel 4.2 Skenario Pelanggan Bengkel 

Skenario Goals 

Pengguna melakukan pendaftaran 

akun dan masuk ke halaman beranda 

Dari halaman daftar akun pengguna dapat 

melakukan pendaftaran akun untuk 

memasuki halaman beranda 

Pengguna melakukan reservasi 

perbaikan mobil dan melihat 

informasi pemesanan yang telah 

dipesan 

Dari halaman pemesanan pengguna dapat 

melakukan reservasi pada formulir 

pemesanan untuk memesan jasa perbaikan 

lalu pengguna dapat melihat informasi 

pemesanan yang telah dipesan untuk 

mengetahui apakah pemesanan diterima 

atau ditolak 
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Skenario Goals 

Pengguna melihat notifikasi Dari halaman notifikasi pengguna dapat 

melihat notifikasi dari admin tenang 

kegiatan pemesanan yang telah dilakukan 

oleh pengguna 

 

 

1. Skenario Pelanggan Melakukan Pendaftaran Akun dan Masuk ke Halaman 

Beranda 

Gambar 4.20 menampilkan hasil pengujian usability dengan skenario 

pengguna melakukan pendaftaran akun dan masuk kehalaman beranda. Diperoleh 

hasil task bahwa terdapat 8 responden yang berhasil menjalankan tugas pada 

skenario dengan 87.5% keberhasilan menyelesaikan task dan 12.5% tidak berhasil 

menyelesaikan task. 

 

 

Gambar 4.20 Skenario Pelanggan Melakukan Pendaftaran Akun dan Masuk ke 

Halaman Beranda 
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2. Skenario Pelanggan Melakukan Reservasi Perbaikan Mobil dan Melihat 

Informasi Pemesanan yang Telah Dipesan 

Gambar 4.21 menampilkan hasil pengujian usability dengan skenario 

pengguna melakukan pendaftaran akun dan masuk kehalaman beranda. Diperoleh 

hasil bahwa terdapat 8 responden yang berhasil menjalankan tugas pada scenario 

dengan 35.7% keberhasilan menyelesaikan task, 57,1% keberhasilan 

menyelesaikan task tetapi tidak mengikuti skenario dan 7,1% tidak berhasil 

menyelesaikan task. 

 

 

Gambar 4.21 Skenario Pelanggan Melakukan Reservasi Perbaikan Mobil dan 

Melihat Informasi Pemesanan yang Telah Dipesan 

 

3. Skenario Pelanggan Melihat Notifikasi 

Gambar 4.22 menampilkan hasil pengujian usability dengan skenario 

pengguna melihat notifikasi. Diperoleh hasil bahwa terdapat 9 responden yang 

berhasil menjalankan tugas pada skenario dengan 92,9% keberhasilan 

menyelesaikan task dan 7,1% tidak berhasil menyelesaikan task. 
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Gambar 4.22 Skenario Pelanggan Melihat Notifikasi 

 

Setelah melakukan usability testing terhadap pelanggan bengkel, hasil 

pengujian usability testing akan dihitung untuk mendapatkan hasil akhir penilaian 

terhadap desain antar muka aplikasi reservasi perbaikan mobil. 

Dari hasil perhitungan diketahui untuk skenario pelanggan melakukan 

pendaftaran akun dan masuk ke halaman beranda didapatkan jumlah nilai usability 

testing sebesar 71. Untuk skenario pelanggan melakukan reservasi perbaikan mobil 

dan melihat informasi pemesanan yang telah dipesan didapatkan jumlah nilai 

usability testing sebesar 54.3. Untuk skenario pelanggan melihat notifikasi 

didapatkan jumlah nilai usability testing sebesar 66.4. Kemudian hasil nilai testing 

akan dirata rata untuk mendapatkan nilai akhir keseluruhan task. Dari hasil rata rata 

perhitungan nilai testing, nilai akhir testing yang didapatkan untuk semua task 

adalah sebesar 63,9. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan usability testing kepada 

Pelanggan Bengkel Pilang Raya AC, maka dapat ditarik kesimpulan atas 

pembuatan proyek pada Kerja Praktik ini yang berjudul “Perancangan Desain Antar 

Muka Aplikasi Reservasi Perbaikan Mobil Pada pada Bengkel Mobil Pilang Raya 

AC sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX) memuat solusi 

permasalahan yang ditemukan yaitu dengan membuat sistem pemesanan 

perbaikan secara reservasi. 

2. Dengan adanya perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX) 

memudahkan user yang terlibat dalam menjalankan aplikasi tersebut. 

3. Evaluasi awal dan akhir menggunakan usability testing dengan menggunakan 

skenario berupa task yang dapat dilakukan secara langsung oleh user. 

Berdasarkan hasil akhir usability testing mendapatkan rating “OK” dengan skor 

63.9 sehingga aplikasi reservasi perbaikan  mobil sudah baik dan dapat diterima 

oleh Pelanggan Bengkel Pilang Raya AC dan diterapkan oleh Kepala Bengkel. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Adapun beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya yaitu:
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1. Hasil prototype ini dapat dilanjutkan untuk digunakan dan diimplementasikan 

bersamaan dengan pengambangan front end dan back end Aplikasi Reservasi 

Perbaikan Mobil 

2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi Bengkel Pilang Raya 

AC untuk membuat inovasi yang terbaru dan mengikuti masa agar memudahkan 

pelanggan untuk melakukan perbaikan mobil.
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