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SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

Perkembangan yang terjadi saat ini, banyak orang pergi ke dokter gigi
tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk tujuan estetika dan kecantikan.
Umumnya dokter gigi berpraktik di rumah sakit atau poliklinik, namun kini banyak
dokter gigi yang mulai membuka praktik pribadi. Klinik Dokter Gigi drg. Sri
Kurniati adalah salah satu klinik dokter pribadi swasta yang berada di Surabaya,
Jawa Timur. Klinik ini berdiri pada bulan Januari 2022. Adapun kendala yang
dihadapi dalam membuka praktik pribadi adalah tidak tersampaikannya informasi
mengenai pelayanan yang tersedia, informasi terbaru dari dokter gigi, hingga
menyebabkan customer kesulitan dalam mencari informasi terkait kontak tempat
praktik yang dapat dihubungi. Oleh karena itu, maka dibuatlah sebuah company
profile yang terdiri dari user interface website yang hanya dapat dikelola oleh admin
IT dari klinik dokter gigi dan pemilik dari klinik dokter gigi.
Dari permasalahan diatas maka dilakukan analisis dan perancangan user
interface website pada company profile dengan menggunakan metode design sprint
berdasarkan hasil dari wawancara terhadap pasien dan pemilik klinik dokter drg.Sri
Kurniati. Ada 5 tahapan yang harus dilaksanakan yaitu Mapping, Sketching,
Decide, Prototype, dan Validate. Hasil dari kerja praktik yang telah dilakukan
kemudian menghasilkan user interface yang sudah diprototype. Dengan fitur yang
dibuat yaitu homepage, facilities, services, about, dan contact us. Dari hasil
prototype tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk implementasi pada website
klinik dokter gigi drg.Sri Kurniati.
Kata kunci: User Interface, Company Profile, Prototype
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan yang terjadi saat ini, banyak orang pergi ke dokter gigi
tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga untuk tujuan estetika dan kecantikan.
Umumnya dokter gigi berpraktik di rumah sakit atau poliklinik, namun kini banyak
dokter gigi yang mulai membuka praktik pribadi. Tentunya dalam praktik dokter
gigi, ada beberapa layanan dan informasi yang akan disampaikan kepada
pelanggan, yang dimana era sekarang serba menggunakan teknologi. Hampir setiap
orang kini memiliki akses mudah ke internet hanya melalui perangkat teknologi
mereka.
Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati adalah salah satu klinik dokter pribadi
swasta yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Klinik ini berdiri pada bulan Januari
2022. Klinik yang masih tergolong baru ini memiliki satu orang dokter gigi dan satu
orang asisten dokter gigi. Adapun kendala yang dihadapi dalam membuka praktik
pribadi adalah tidak tersampaikannya informasi mengenai pelayanan yang tersedia,
informasi terbaru dari dokter gigi, hingga menyebabkan customer kesulitan dalam
mencari informasi terkait kontak tempat praktik yang dapat dihubungi. Klinik ini
melayani 3 sampai 5 pasien dalam 1 minggu, sehingga klinik ini melayani 15
sampai 20 pasien perbulannya. Dengan beberapa masalah yang ditangani oleh
dokter gigi diantaranya pencabutan gigi, pembersihan karang gigi, dan penambalan
gigi.
Oleh karena itu, maka dibuatlah sebuah company profile dari user interface
website yang hanya dapat dikelola oleh admin IT dari klinik dokter gigi dan pemilik
1
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dari klinik dokter gigi. Dibuatnya user interface website ini yang bertujuan agar
pasien mengetahui informasi lebih mengenai klinik dokter gigi drg. Sri Kurniati
yang berisikan profil dokter gigi, layanan yang tersedia yaitu pencabutan gigi anak,
pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan gigi, perawatan gigi, dan
bleaching gigi; fasilitas yang disediakan yaitu ruang tunggu dan toilet; lokasi tempat
praktik, dan kontak yang dapat dihubungi oleh pasien untuk melakukan
pendaftaran.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan
masalah yaitu, bagaimana melakukan analisis dan perancangan user interface ke
front end website Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati sebagai sarana promosi
kepada masyarakat.

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa
batasan masalah pada company profile ini adalah sebagai berikut:
1. User Interface Website ini akan terdiri dari layanan yang tersedia dari klinik
dokter gigi, informasi terbaru dari dokter gigi, hingga kontak yang dapat
dihubungi oleh masyarakat.
2. Informasi terbaru di tampilan website hanya dapat dikelola oleh admin, pemilik
dari klinik dokter gigi.
3. Di metode design sprint terdiri dari 5 tahap yaitu, Mapping, Sketching, Decide,
Prototype, dan Testing. Tetapi pada Laporan Kerja Praktik ini hanya sampai di
tahap prototype.
4. Hanya melakukan analisis serta perancangan user interface ke front end website

3

5. User Interface Website ini hanya berisi tentang company profile sehingga tidak
adanya fitur pendaftaran pasien melalui website. Tetapi pasien hanya dapat
melakukan pendaftaran melalui kontak yang tersedia di website.

1.4 Tujuan
Berdasarkan batasan masalah yang telah disampaikan, diperoleh tujuan
yaitu melakukan analisis dan perancangan user interface serta implementasi front
end terhadap company profile berbasis website pada Klinik Dokter Gigi drg. Sri
Kurniati yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam mengetahui
layanan yang tersedia, informasi terbaru serta sebagai sarana promosi kepada
masyarakat.

1.5 Manfaat
Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, terdapat manfaat pada analisis
dan perancangan user interface serta implementasi front end berbasis website
terhadap company profile pada Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati adalah sebagai
berikut:
1. Dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui layanan yang tersedia dari
Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati.
2. Dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui kontak yang dapat
dihubungi.
3. Sebagai sarana promosi serta mengenalkan lebih terkait Klinik Dokter Gigi
drg. Sri Kurniati kepada masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Perusahaan
Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati merupakan tempat praktik yang
didirikan oleh drg. Sri Kurniati selaku pemilik guna menyediakan pelayanan
kesehatan berupa perawatan gigi. Sehingga berguna bagi masyarakat yang
melakukan pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan. Klinik Dokter Gigi ini
berlokasi di Jl. Kalijudan Elok No. 7. Surabaya. Praktik ini terbilang masih baru
karena berdiri kurang dari 1 tahun, dan dipimpin oleh drg. Sri Kurniati sebagai
dokter gigi dan memiliki beberapa asisten salah satunya ialah drg. Azimah Regita
dalam membantu menjalankan layanan kesehatan gigi.

2.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi di Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati terdiri dari 4
orang yaitu : drg. Sri Kurniati yang bertugas sebagai dokter utama serta pemilik dari
klinik, drg. Azimah regita yang bertugas sebagai asisten dokter 1, asisten dokter 2
sebagai cadangan dari asisten dokter 1, dan admin IT yang bertugas sebagai
pengelola website di klinik.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tempat Praktik
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2.3 Logo Perusahaan
Logo dari klinik praktik dokter gigi drg. Sri Kurniati mempunyai arti yaitu
: Icon “Gigi” artinya melambangkan layanan yang diberikan yaitu pencabutan gigi,
penambalan gigi, pencabutan gigi anak, pembersihan gigi, perawatan gigi,
bleaching gigi. Tulisan “Dental Care” melambangkan klinik dokter gigi, Tulisan
“drg. Sri Kurniati” melambangkan pemilik dari klinik dokter gigi.

Sumber : (Kurniati, 2022)
Gambar 2. 2 Logo Perusahaan

2.4 Visi Perusahaan
1. Mewujudkan pelayanan Klinik Dokter Gigi yang berkualitas, terpercaya, dan
bertanggung jawab.

2.5 Misi
1. Menciptakan pelayanan kesehatan gigi bagi keluarga yang berkualitas.
2. Menyediakan Dokter gigi yang professional serta alat yang modern dan fasilitas
nyaman.
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2.6 Identitas Perusahaan

Sumber : (Google Maps, 2022)
Gambar 2. 3 Alamat usaha

Berikut deskripsi lengkap mengenai beberapa informasi mengenai
identitas perusahaan.
Nama Instansi

: Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati

Alamat

: Jl. Kalijudan Elok No. 7. Surabaya.

No Telepon

: 081336214380

Website

:-

Email

:-

BAB III
LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang berisi tentang
pembahan pengertian Klinik, Klinik Gigi, User Interface, Company Profile,
Website, Front End, dan Design Sprint.

3.1 Klinik
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014, pengertian klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialistik, diselenggarakan oleh
lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis
(Rochman, 2019).
Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan
(perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter
spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis). Berdasarkan jenis pelayanannya,
klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. Kedua macam klinik ini
dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat
(Mukarramah, 2019).

3.1.1

Klinik Pratama
Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan

medis dasar baik umum maupun khusus (Mukarramah, 2019).
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3.1.2

Klinik Utama
Klinik Utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis

spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik (Mukarramah, 2019).

3.2 Klinik Gigi
Klinik adalah sarana atau tempat yang dibangun untuk melakukan
pelayanan perawatan kesehatan pada seluruh masyarakat. Klinik gigi adalah sarana
atau tempat yang dibangun untuk melakukan perawatan gigi pada seluruh
masyarakat yang meliputi usaha-usaha pencegahan, pengobatan dan pemulihan
(Muntihana, 2017).

3.2.1

Jenis – Jenis Klinik Gigi
Pada umumnya saat mengunjungi klinik atau praktik dokter gigi pribadi,

tidak disebutkan jenis/macam klinik gigi tersebut, karena klinik gigi yang
dikunjungi merupakan klinik gigi umum yang melayani semua macam perawatan
gigi dan mulut.Rumah sakit atau poliklinik gigi, ruang perawatan gigi dibagi atas
beberapa jenis sesuai jenis perawatan yang ditangani oleh dokter yang berada di
klinik tersebut. Di tiap macam klinik gigi biasanya ada seorang dokter gigi spesialis,
misalnya pada klinik gigi Orthodonti, disana ditangani oleh seorang Orthodontist
(Spesialis orthodonti) (Utoyo, 2008).
Berdasarkan dari penjelasan diatas terdapat beberapa nama – nama klinik gigi :
a) Klinik Gigi Umum
Dokter gigi umum pada dasarnya menyediakan pelayanan berupa
perawatan gigi untuk segala usia. Dokter gigi umum biasanya melakukan
pemeriksaan secara menyeluruh terhadap mulut meliputi gigi, gusi, dan struktur

9

lainnya serta melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya masalah pada gigi
dan mulut (Dr. drg. Eriska Riyanti., 2022).
b) Klinik Gigi Orthodonti
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani menangani pasien
dengan masalah pertumbuhan, perkembangan, variasi wajah, rahang dan gigi dan
abnormalitas dari hubungan gigi dan wajah serta perawatan perbaikannya. Secara
garis besar ada dua macam alat orhtodonti yang sering disebut dengan bracket atau
behel, yaitu alat orthodonti lepasan dan cekat Selain beda cara pemakaiannya, kedua
alat ini juga memiliki fungsi yang berbeda (Indriati, 2010).
c) Klinik Gigi Pedodonti
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani masalah pertumbuhan
dan perkembangan pada gigi dan mulut pasien anak. Hal tersebut dibedakan dengan
pasien dewasa karena pasien anak memiliki jenis gigi yang berbeda dengan gigi
orang dewasa, dimana pasien anak masih memiliki gigi susu sedangkan pasien
dewasa memiliki gigi tetap. Pada anak-anak, berada dalam masa pertumbuhan dan
perkembangan yang memerlukan perhatian khusus (Fajarrid, 2011).
d) Klinik Gigi Prosthodonti
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani penggantian satu atau
beberapa gigi asli dan jaringannya yang hilang dengan gigi tiruan. Secara umum
gigi tiruan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Gigi Tiruan Lepas dan Gigi Tiruan
Cekat (Fajarrid, 2011).
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e) Klinik Gigi Konservasi
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani perawatan restorasi gigi
(misalnya tambalan gigi, pembuatan mahkota buatan) tiap-tiap gigi. Terdapat
bagian Endodontik yaitu perawatan saluran akar gigi (Fajarrid, 2011).
f) Klinik Gigi Bedah Mulut
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani perawatan restorasi gigi
(misalnya tambalan gigi, pembuatan mahkota buatan) tiap-tiap gigi. Terdapat
bagian Endodontik yaitu perawatan saluran akar gigi. Segala upaya yang ditujukan
untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, yang salah satunya
dengan membuatkan restorasi pada tiap-tiap gigi yang membutuhkan (Fajarrid,
2011).
g) Klinik Gigi Periodonti
Klinik ini merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan perawatan
jaringan penyangga gigi, termasuk diantaranya gusi, tulang rahang, dll. Misalnya
bila gusi terlihat gelap dan mudah berdarah, ini merupakan salah satu tanda adanya
penyakit pada gusi tersebut. Dari pembersihan karang gigi (skalling) sampai operasi
Flap, kuret, dilakukan di klinik gigi ini (Fajarrid, 2011).
Dengan adanya berbagai macam nama – nama klinik, klinik yang
digunakan dalam kerja praktik ini yaitu klinik gigi umum, karena klinik ini
melayani pencabutan gigi anak, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi,
penambalan gigi, perawatan gigi, dan bleaching gigi yang dimana termasuk ke
dalam pelayanan klinik gigi umum.
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3.3 User Interface
Setiap teknologi informasi memiliki interface atau antarmuka yang
berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan teknologi itu sendiri.
Teknologi informasi yang satu dengan yang lain memiliki desain interface yang
berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Misalnya,
teknologi yang digunakan oleh seorang dokter dengan kebutuhannya untuk
memberikan diagnosa kepada pasien akan berbeda dengan teknologi informasi
yang digunakan oleh seorang manajer dalam menentukan strategi pada
perusahaannya (Nurlifa, 2014).
Pembuatan user interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi
tersebut mudah digunakan oleh pengguna atau disebut dengan istilah user friendly.
Istilah user friendly digunakan untuk menunjuk kepada kemampuan yang dimiliki
oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang mudah dioperasikan, dan
mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dalam
mengoperasikan program tersebut. Namun terkadang masih ada teknologi
informasi yang memliki user interface terlalu rumit sehingga sulit dipahami oleh
pengguna (Nurlifa, 2014).
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.

3.4 Company Profile
Company Profile adalah sebuah aset suatu lembaga atau perusahaan yang
dapat digunakan untuk meningkatkan suatu image atau citra dari perusahaan untuk
menjalin kerja sama dengan relasi perusahaan, lembaga dan instansi terkait lainnya.
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Company Profile tersebut sebagai aset perusahaan yang dipegang dan dimiliki oleh
setiap perusahaan atau lembaga. Dimana Company Profile, selain sebagai aset
perusahaan juga berfungsi sebagai tanda atau identitas dari perusahaan dalam
menjalin kerjasama atau relasi yang baik dengan perusahaan atau lembaga atau
instansi terkait lainnya. Secara umum Company Profile dibuat dalam bentuk buku
yang ditata secara baik dengan menggunakan unsur desain komunikasi visual
dengan menggunakan perpaduan unsur bentuk, warna, tipografi serta elemenelemen estetis pendukung lainnya yang tersusun dalam sebuah tatanan komposisi
yang dinamis (Maimunah, 2012).
Company Profile adalah asset yang berfungsi sebagai tanda/identitas dari
perusahaan, Lembaga atau instansi itu sendiri. Secara umum Company Profile dapat
berbentuk dalam sebuah buku yang menggunakan unsur desain ataupun sebuah
website.

3.5 Website
Website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang
terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik
berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui
jalur koneksi internet. Lebih jelasnya website merupakan halaman- halaman yang
berisi informasi yang ditampilkan oleh browser seperti Mozilla firefox, Google
Chrome atau yang lainnya, sedangkan internet adalah jaringan yang digunakan
untuk mengirim informasi pada website (Josi, 2017).
Dengan adanya website menjadikan sebagai media layanan yang cepat
bertumbuh. Sebuah website dapat memuat media seperti dokumen, text, hingga file
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suara. Website juga dapat saling menghubungkan dokumen satu sama lain dengan
sebuah browser yang terhubung dengan link ketika pengguna menekannya.

3.6 Front End
Front-End adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan
kepada user. Bagian ini dibangun menggunakan HTTP (HyperText Markup
Language), CSS (Cascading Style Sheets), dan JavaScript sehingga sebuah URL
(Uniform Resource Locator) bisa berfungsi dan menampilkan website yang baik.
Orang

yang

bekerja

di

baliknya

alias

Front-End

developer

bertugas

mengembangkan semua komponen visual pada situs website dan menjaga tampilan
antarmuka. Front-End developer juga bertugas mengerjakan layout tampilan muka
alias User Interface suatu website atau aplikasi untuk tampilan yang lebih menarik
(Putri, 2019).
Dalam kerja praktik front end digunakan sebagai bagian dari website yang
menampilkan hasil tampilan dari user interface ke website yang akan digunakan
oleh pengguna.

3.7 Design Sprint

Sumber : (Poder, 2021)
Gambar 3. 1 Tahapan Design Sprint
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Design Sprint merupakan metodologi desain yang dikembangkan oleh
Google untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pengguna melalui
perancangan, pembuatan prototype, dan pengujian ide dengan cepat. Design Sprint
juga dapat diartikan sebagai metode untuk membuat suatu produk yang baru
(Ramadan, 2019).
Secara umum ada 5 tahapan dalam metode design sprint yaitu (Mapping,
Sketching, Decide, Prototype, dan testing). Dengan menggunakan metode design
sprint sehingga dapat dikerjakan menciptakan produk yang terbaik. Nantinya hasil
dari mapping hingga testing ini didapatkan hasil produk yang sudah disetujui untuk
dilakukan eksekusi.

3.7.1

Tahap Mapping
Tahap pertama ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, tujuan

bisnis yang ingin dicapai, kapasitas teknologi, serta mendapatkan target masalah
yang sangat berpengaruh kepada sebuah produk dan yang mungkin dapat
diselesaikan dalam satu sprint ke depan. Tahap ini juga untuk memahami strategi
dan fokus utama dalam pengembangan produk (Pratama, 2019).

3.7.2

Tahap Sketching
Fase sketching adalah memberikan 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. Dalam fase ini
dapat menggunakan teknik desk research, brainstorming, dan solution sketch.
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3.7.3

Tahap 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.

3.7.4

Tahap Prototype
Sebelum menyusun prototype, perlu memilih tools yang akan digunakan

selama proses pembuatan desain. Lalu membuat wireframe dari solusi produk yang
sudah ditentukan di fase decide. Tujuannya adalah untuk memudahkan stakeholder
dalam memahami solusi dan desain yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut,
dan juga agar pekerjaan lebih efisien dan efektif.

3.7.5

Tahap Test
Pada fase terakhir akan dilakukan pengujian ide dan prototype yang telah

dibuat. Memerluka research plan mulai dari karakteristik tester atau responden,
task apa saja yang akan dilakukan responden, timeline, dan lain-lain. Di fase test ini
dapat menggunakan metode Usability Testing, Interview, Focus Group Discussion
(FGD), dan banyak metode lainnya.
Dari 5 tahap yang telah dijelaskan diatas, pengguanan metode design
system terhadap kerja praktik ini hanya sampai di tahap prototype.

BAB IV
DESKRIPSI KERJA PRAKTIK

Pada bab ini membahas hasil analisis dan perancangan user interface yang
dikerjakan saat Kerja Praktik yang dilaksanakan di Klinik Dokter Gigi drg. Sri
Kurniati. Tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proyek ini adalah
menggunakan metode design sprint.
Metode tersebut digunakan bertujuan untuk mendapatkan solusi terhadap
permasalahan yang ditemukan dan dapat mengeluarkan seluruh ide dan inspirasi
secara komunikatif.

4.1 Mapping
Tahap awal yang dilakukan dalam design sprint adalah tahap mapping.
Padas tahap ini dilakukan tahap untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh user.
Diawali dengan pencarian data karakteristik user. Pencarian dimulai dengan
mencari data untuk user persona dengan melakukan wawancara terhadap pasien
dan pemilik dari klinik dokter gigi drg.Sri Kurniati.

Tabel 4. 1 Tabel Hasil Wawancara
No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang kamu butuhkan

Perlunya wadah yang berisi dari

sebagai pasien untuk mencari

informasi klinik dokter gigi drg.Sri

tau informasi lebih terkait

Kurniati seperti profil dokter gigi,

klinik ini ?

lokasi tempat praktik, fasilitas, layanan,
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No.

Pertanyaan

Jawaban
dan kontak yang dapat dihubungi
pasien.

2.

Apa yang kamu harapkan

Berharap memiliki gigi yang tertata

setelah melakukan periksa gigi

rapi dan bersih. Menurut penilaian

dan konsultasi dengan dokter

pasien mempunyai dokter yang ramah

gigi secara langsung dan

dan pelayanan yang baik.

bagaimana penilaianmu
terhadap klinik ini ?
3.

Darimana mengetahui klinik

Pasien mendapatkan informasi klinik

dokter gigi ini ?

ini melalui pencarian di google pada
handphone miliknya.

Pada pelaksanaan tahap mapping bertujuan untuk memahami kebutuhan
pengguna dengan melakukan pembuatan user persona, sehingga mendapatkan
target masalah dari pengguna yang sangat berpengaruh kepada sebuah produk yang
dibuat dan yang mungkin dapat diselesaikan dalam satu sprint ke depan.
User persona dibuat sesuai dengan karakteristik user dari pasien klinik
dokter gigi drg.Sri Kurniati:
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Gambar 4. 1 User Persona dari user bernama Mawar Melati

Dalam user persona tersebut bernama Mawar Melati dengan usia 22 tahun
yang berdomisili di Surabaya dan ia adalah seorang mahasiswa yang memiliki hobi
desain grafis. Mawar berkeinginan untuk memiliki gigi yang tertata rapi dan bersih
sesuai dengan harapan yang diingikannya, namun ia bingung dan takut dalam
memilih tempat praktik dokter gigi karena masih ada tempat praktik dokter gigi
yang hasilnya kurang terjamin dari kualitas hingga ketelitian dalam melayani
pasien. Tujuannya adalah agar Mawar dapat melakukan konsultasi ke dokter gigi
secara rutin dengan dokter gigi yang memiliki kualitas, layanan hingga hasil yang
baik dalam melayani pasien.
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4.2 Sketching
Setelah dilakukan fase mapping dengan menghasilkan user persona, maka
fase selanjutnya yaitu sketching. Metode yang digunakan dalam fase ini adalah desk
research, dan brainstorming.

4.4.1

Desk Research
Desk research merupakan tahap yang dilakukan dengan mengumpulkan

data, dan informasi dari situs website. Desk research bertujuan untuk
mengumpulkan informasi terkait bidang yang dicari dan dikumpulkan. Berikut
merupakan hasil dari desk research :
User interface seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna ? Sehingga
pengguna dapat mudah dalam melihat, membaca, dan jelas dari isi user interface.

Gambar 4. 2 Hasil desk research terhadap user interface

4.4.2

Brainstorming
Brainstorming merupakan tahap yang digunakan untuk memecahkan

permasalahan dan menghasilkan berbagai ide baru yang dapat di implementasikan.
Tahap ini bertujuan untuk berpikir secara cepat, logis, dan kreatif. Dilakukannya
brainstorming bersama admin IT dari Klinik Dokter drg. Sri Kurniati yang
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mendiskusikan beberapa bagian yaitu (color, icon, dan font) setelah menyelesaikan
tahap desk research sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut :
1. Color : Dilakukan brainstorming terhadap color bertujuan agar tampilan
antarmuka mempunyai warna yang sesuai dari hasil brainstorming.

Gambar 4. 3 Hasil brainstorming dari color
2. Icon : Dilakukan brainstorming terhadap icon bertujuan agar menghasilkan
tampilan antarmuka yang konsisten dan selaras.

Gambar 4. 4 Hasil brainstorming dari icon
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3. Font : Dilakukan brainstorming terhadap font bertujuan agar menghasilkan
tampilan antarmuka dengan tulisan yang dapat dibaca dengan baik dan jelas.

Gambar 4. 5 Hasil brainstorming dari font

4.3 Decide
Tahap selanjutnya adalah menetapkan permasalahan beserta solusi yang
ditawarkan berdasarkan tahap yang sudah dilakukan di sketching.

4.3.1

Problem Statement
Problem statement adalah pernyataan masalah yang membutuhkan

penyelesaian. Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati membutuhkan website company
profile yang bertujuan agar customer dengan mudah mendapatkan informasi lebih
mengenai klinik dokter gigi drg. Sri Kurniati yang berisikan profil dokter gigi,
layanan yang tersedia yaitu (pencabutan gigi anak, pembersihan karang gigi,
pencabutan gigi, penambalan gigi, perawatan gigi, dan bleaching gigi), fasilitas
yang disediakan yaitu (ruang tunggu dan toilet), lokasi tempat praktik, dan kontak
yang dapat dihubungi oleh customer.
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4.3.2

Solusi yang Ditawarkan
Berdasarkan permasalahan diatas serta hasil dari brainstorming terdapat

beberapa solusi yang ditawarkan sebagai berikut :
1. Pemilihan warna utama dan kedua sebagai identitas dari tampilan antarmuka.
2. Section untuk layanan yang disediakan, fasilitas yang tersedia, dan lokasi
tempat praktik.
3. Foto kondisi tempat praktik saat ada pasien, dan fasilitas yang tersedia.
4. Navigation bar di heading sebagai bagian dari website.

4.4 Prototype
Setelah dilakukan fase decide dengan menghasilkan problem statement
serta solusi yang ditawarkan, maka fase selanjutnya yaitu prototype. Metode yang
digunakan dalam fase ini adalah pembuatan wireframe, design system, dan high
fidelity.

4.4.1

Wireframe
Wireframe yang dibuat berdasarkan hasil dari brainstorming dan problem

statement yang dibuat. Berikut merupakan hasil dari wireframe yang dibuat dari
beberapa halaman website.
a) Wireframe Homepage
Wireframe homepage ini merupakan kerangka yang akan dibuat untuk
high fidelity dari halaman homepage.
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Gambar 4. 6 Wireframe dari Homepage
b) Wireframe About
Wireframe about ini merupakan kerangka yang akan dibuat untuk high
fidelity dari halaman about.

Gambar 4. 7 Wireframe dari About

c) Wireframe Services
Wireframe services ini merupakan kerangka yang akan dibuat untuk high
fidelity dari halaman services.

24

Gambar 4. 8 Wireframe dari Services

d) Wireframe Facilities
Wireframe facilities ini merupakan kerangka yang akan dibuat untuk high
fidelity dari halaman facilities.

Gambar 4. 9 Wireframe dari Facilities

e) Wireframe Contact Us
Wireframe contact us ini merupakan kerangka yang akan dibuat untuk high
fidelity dari halaman contat us.
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Gambar 4. 10 Wireframe dari Contact Us

4.4.2

Design System
Design system dibuat bertujuan agar tampilan antarmuka mempunyai

komponen desain yang konsisten sehingga bisa digunakan oleh berbagai anggota
tim lainnya serta memudahkan tim developer dalam membuat website. Berikut
merupakan design system yang telah dibuat.
a) Design System Color
Pada high fidelity menggunakan warna primary yaitu biru dengan kode
warna #3993B7 dan warna secondary yaitu pink dengan kode warna #FD80A7

Gambar 4. 11 Design system dari Color
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b) Design System Font
Pada high fidelity menggunakan font bernama inter, Karena font inter
merupakan salah satu font yang populer, minimalis, mudah dibaca oleh user.

Gambar 4. 12 Design System dari Font

c) Design System Icon, Gambar, dan Logo
Pada high fidelity menggunakan icon dengan model ilustrasi dengan dua
warna. Gambar yang digunakan hasil dari dokumentasi langsung tempat praktik.
Logo yang digunakan disesuaikan dengan logo dari klinik dokter gigi drg. Sri
Kurniati.

Gambar 4. 13 Design system dari icon, gambar, dan logo
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4.4.3

High Fidelity
High Fidelity terdiri dari beberapa tampilan yaitu homepage, about,

services, facilities, dan contact us. Berikut tampilan high fidelity :
a) Halaman Homepage
Halaman homepage berisi carousel gambar, layanan dari tempat praktik
dokter gigi drg. Sri Kurniati, Fasilitas yang disediakan, dan lokasi tempat praktik.

Gambar 4. 14 High Fidelity dari Homepage
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b) Halaman About
Halaman about berisi mengenai informasi dari Klinik Dokter Gigi drg. Sri
Kurniati, sejak kapan didirikan, pemilik dari Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati.

Gambar 4. 15 High Fidelity dari About
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c) Halaman Services
Halaman services berisi mengenai layanan yang tersedia dari Klinik
Dokter Gigi drg. Sri Kurniati.

Gambar 4. 16 High Fidelity dari Services

d) Halaman Facilities
Halaman facilities berisi mengenai fasilitas yang disediakan dari Klinik
Dokter Gigi drg. Sri Kurniati.

Gambar 4. 17 High Fidelity dari Facilities
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e) Halaman Contact Us
Halaman contact us berisi mengenai beberapa informasi yaitu (alamat
klinik dokter gigi, jam operasional, nomor yang dapat dihubungi, media sosial
klinik seperti (instagram dan whatsapp), dan lokasi peta berasal dari google maps)
dari Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati.

Gambar 4. 18 High Fidelity dari Contact Us

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan
dari Analisis dan Perancangan User Interface dan Front-End Company Profile pada
Klinik Pribadi Dokter Gigi adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Analisis dan Perancangan User Interface pada Company Profile
Klinik Dokter Gigi drg. Sri Kurniati maka kesimpulan yang didapat adalah kerja
praktik

menghasilkan

prototype

user

interface

yang

menyelesaikan

permasalahan yaitu dibutuhkannya user interface website pada klinik dokter
gigi. Hasil analisis dan perancangan user interface pada klinik dokter gigi
membuat beberapa fitur yaitu profile, services, facilities, about, dan contact us.
Dengan harapan dapat menciptakan user interface yang baik bagi pengguna
dengan mudah dibaca, dilihat, dan jelas dari tampilan yang dibuat serta
menaikkan traffic website. selain itu dapat meningkatkan branding klinik dokter
gigi dengan memberikan struktur informsi yang jelas dan mumpuni bagi
user/pasien.
2. Keuntungan dari Analisis dan Perancangan User Interface dan Front-End
Company Profile pada Klinik Pribadi Dokter Gigi adalah klinik bisa melakukan
branding klinik melalui user interface website yang berasal dari hasil
wawancara pasien dan pemilik klinik. Sehingga memiliki konsep user interface
website yang berpengaruh pada user lainnya.
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5.2 Saran
Berdasarkan pada hasil kerja praktik yang telah dibuat, maka dapat
diberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Melakukan rancang bangun website sebagai implementasi dari hasil user
interface yang dibuat.
2. Mengembangangkan fitur berupa konten video dari klinik dokter gigi drg.Sri
Kurniati yang disertakan pada website untuk lebih menarik perhatian
masyarakat khususnya pasien saat sedang membuka website klinik dokter gigi
drg.Sri Kurniati.
3. Mengembangkan fitur apppoinment atau registrasi online sehingga pasien dapat
melakukan registrasi secara online melalui website.
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