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ABSTRAK 

 

 

PT. Disty Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang jasa pelayanan pembuatan teknologi yang berlokasi di Gedung Graha 

Pena Lantai 5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya. PT. Disty Teknologi mempunyai suatu 

proyek, untuk membuat suatu sistem informasi konsultasi gizi online. Dimana 

nantinya para pengguna konsultasi gizi dapat melakukan konsultasi yang 

dilakukan secara online. Agar sistem yang dibuat dapat digunakan oleh pengguna 

dengan nyaman perlu adanya alur sistem dan desain yang mudah dipahami dan 

juga mudah digunakan oleh pengguna. Berdasarkan permasalahan yang ada maka 

solusi yang dibuat yaitu melakukan sebuah analisi pengguna yang bertujuan dapat 

mengetahui bagaimana kenginan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat 

nantinya, mulai alur sistemnya hingga desain dari tampilan sistem. 

Hasil analisis target pengguna sendiri di berlatar belakang mengenai 

dunia gizi, sistem, dan desain dengan menggunakan 5 pengguna untuk mewakili 

tiap karakteristik. Karakteristik 5 pengguna akan dikelompokkan dan dilakukan 

perhitungan. Setelah itu, membuat persona foundation document dari salah satu 

persona. Persona foundation document yang telah selesai akan dijadikan sebagai 

persona primer. Terakhir, melakukan pembuatan prototipe dan proses penerapan 

pada sistem berdasarkan kebutuhan pengguna . 

 
 

Kata kunci : user persona, karakteristik, gizi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk 

memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu 

teknologi menjadi sangat penting di era sekarang. Kemajuan teknologi yang begitu 

pesat sudah memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi dunia bisnis. 

Sejak dikenalkannya sistem informasi kepada masyarakat luas, kini penggunaan 

sistem informasi menjadi hal yang lumrah untuk digunakan. Sistem informasi 

yang mudah dan nyaman untuk digunakan juga berperan penting dalam dalam 

meningkatkan kinerja dalam melakukan suatu pekerjaan disuatu perusahaan. 

PT. Disty Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang jasa pelayanan pembuatan teknologi yang berlokasi di Gedung Graha 

Pena Lantai 5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya. PT. Disty Teknologi mempunyai suatu 

proyek, untuk membuat suatu sistem informasi konsultasi gizi online. Dimana 

nantinya para pengguna konsultasi gizi dapat melakukan konsultasi yang 

dilakukan secara online, dan juga pengguna akan mendapatkan feedback 

bagaimana cara agar mereka dapat memperbaiki gizi mereka. Sehingga bagi 

beberapa orang yang kurang percaya diri untuk datang secara langsung ke dokter 

gizi, nantinya diharapkan sistem ini dapat membantu mereka dalam mengatasi 

masalah tersebut. 

Dalam pembuatan suatu aplikasi atau sebuah produk, perlu adanya 

pengetahuan mengenai karakteristik atau perliaku dari pengguna aplikasi atau 
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pengguna produk itu sendiri, yang nantinya akan dibuat. Untuk melakukan 

analisis karakteristik pengguna aplikasi itu sendiri dapat dibantu dengan 

menggunakan user persona. 

Persona merupan pola dugaan sementara dari pengguna menggambarkan 

tujuan, keterampilan, minat, dan perilaku dari pengguna itu sendiri terhadap suatu 

sistem dikembangkan. Dalam melakukan teknik persona itu sendiri perlu adanya 

pengumpulan data pengguna, sehingga dalam melakukan proses pembuatan mulai 

dari alur sistem, desain, dan bentuk codingan nantinya dapat menyesuaikan dengan 

karakteristik pengguna (Kusuma & Dirgantara, 2020). 

Dengan mengumpulkan berbagai macam informasi kebutuhan dari para 

pengguna, nantinya ini akan membantu dalam mengindentifikasi karakteristik 

pengguna. Untuk mendapatkan informasi yang lebih bervariasi dari pengguna 

dapat dilakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan kualitas 

informasi dan menggali lebih jauh kebutuhan mengenai kebutuhan, yang nanti 

akan membantu dalam melakukan pengembangan produk atau sistem yang di buat 

kedepannya. Hasil yang telah diperoleh dari para persona nantinya akan menjadi 

bahan pertimbangan yang mencakup karakteristik, serta bagaimana keinginan dan 

kebutuhan dari para pengguna itu sendiri. Jadi pada saat diimplementasikannya 

sistem informasi konsultasi gizi online diharapkan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh para pengguna. 

 
1.2 Rumusan Masalah. 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, masalah yang 

terdapat pada sistem informasi konsultasi gizi online adalah bagaimana 

menganalisis karakteristik dan kebutukan pengguna sistem informasi konsultasi 
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gizi online dengan menggunakan pendekatan user persona? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengguna yang akan menggunakan sistem ini adalah admin konsultasi gizi 

 

online, customer konsultasi gizi online, dan dokter konsultasi gizi online. 

 

2. Seluruh design sistem dibuat dalam bentuk website. 

 

3. Wawancara yang dilakukan bersifat kualitatif. 

 

4. Setiap persona yang ambil peran memiliki persona yang berbeda. 

 
 

1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah menganalisis karakteristik 

pengguna sistem informasi konsultasi gizi online dengan menggunakan 

pendekatan User Persona. 

 
1.5 Manfaat 

 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk perusahaan, 

antaralain : 

1. Sebagai bahan landasan dalam membuat desain dan alur sistem yang di buat. 

 

2. Mengetahui tingkah laku pengguna sistem yang akan dibuat 



 

 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 
 

 

(PT. Disty Teknologi Indonesia, 2022) 

Gambar 2.1 Logo PT. Disty Teknologi Indonesia 

 

PT. Disty Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

Layanan Teknologi, Jasa Konsultan IT (Information & Technology) , 

Telekomunikasi dan System Security (CCTV dan IP CAMERA) yang didirikan 

pada tahun 2015 oleh para praktisi yang berpengalaman dibidangnya masing- 

masing namun belum memiliki legalitas. Dengan jaringan yang luas, 

profesionalisme kerja serta komitmen atas setiap pelayanannya. Kami percaya 

mampu memberikan jasa yang berkualitas, konsisten dan memiliki nilai tambah 

demi tercapainya tujuan bersama. 

PT. Disty Teknologi Indonesia secara resmi berdiri sejak tahun 2018 

dengan legalitas CV Yang di dirikan di Kabupaten Jombang, kemudian pada tahun 

2020 telah berubah menjadi PT dan berpindah kantor di Gedung Graha Pena Lantai 

5 Jl. A.Yani No. 88 Surabaya pada gambar 2.2. Pada PT. Disty Teknologi Indonesia 

sendiri memiliki tim developer yang kuat dengan memiliki kualifikasi sesuai bidang 

keahlihan dan bersertifikat. Hal ini bertujuan agar mampu memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi client PT Disty Teknologi. Saat ini kami memliki 100 lebih client 
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yang telah memakai hasil inovasi teknologi kami baik berupa Website, Aplikasi 

android, Internet Of Things (IOT), Integrasi layanan API Pembayaran E-Wallet dan 

kerjasama pelatihan skill SDM perusahaan bidang IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Google, 2022) 

Gambar 2.2 Peta Lokasi PT. Disty Teknologi Indonesia 
 

 
 

2.2 Identitas Perusahaan 

 

Nama Instansi : PT. Disty Teknologi Indonesia 

 

Alamat : Gedung Graha Pena Lantai 5 Jl. A.Yani No. 88 

Surabaya 

No. Telepon : (031) 82519108 

 

Website : https://distyindonesia.com 
 

Email : info@distyindonesia.com 

 
 

2.3 Visi Perusahaan 

 

1. Menjadi sebuah perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang 

profesional yang memiliki integritas tinggi dan berkonsisten dalam 

menciptakan solusi yang tepat dan bermanfaat secara optimal . 

2. Untuk menjadi mitra terpercaya dalam pelayanan keamanan dengan 

https://distyindonesia/
mailto:info@distyindonesia.com


6 
 

 

 

 

 

menyediakan solusi terintegrasi. 

 

3. Memberikan total solusi untuk kebutuhan IT serta jasa dan perdagangan umum 

bagi dunia industri dan pemerintah ataupun personal. 

4. Menjadi perusahaan terdepan di bidang jasa konsultasi dan instalasi komputer 

dan jaringan yang mengutamakan kompatibilitas peralatan dengan teknologi 

masa depan. 

5. Menjadikan perusahaan IT serta jasa dan perdagangan umum yang berkualitas 

dan mampu bersaing dalam pasar global. 

 
2.4 Misi Perusahaan 

 

1. Mengembangkan minat berwirausaha. Dengan mendirikan usaha berarti 

memulai tantangan dalam memanajemen sebuah bisnis. Hal ini dapat 

meningkatkan kreatifitas, inovasi dan upaya-upaya dalam memanfaatkan 

peluang. 

2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sebuah usaha sekecil apapun pasti akan 

membuka kesempatan kerja. Usaha kecil meskipun tidak mampu merekrut 

banyak karyawan, namun setidak-tidaknya telah merekrut diri sendiri yang 

berarti angka pengangguran telah berkurang satu. 

3. Terus maju dan berkembang, belajar melalui setiap kegagalan dan pengalaman 

dalam rangka memperkaya referensi dan pengetahuan sebagai modal untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis. 

4. Kami mewujudkan lingkungan kerja yang menantang, apresiatif dan 

berlandaskan pengetahuan bagi karyawan. 

5. Memberikan layanan “One Stop Services” dan lengkap sehingga pelanggan 

akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk berkualitas, 
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dengan harga kompetitif 

 

6. Menjadi Mitra Usaha yang Handal dan Terpercaya. 

 

7. Melakukan pembinaan untuk membentuk karyawan yang profesional dan 

perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan. 

 
2.5 Struktur Organisasi 

 

Dalam melakukan proses operasional perusahaan, PT. Disty Teknologi 

Indonesia memiliki struktural organisasi untuk menjalakan seluruh oprasional ada 

pada PT. Disty Teknologi Indonesia. PT. Disty Teknologi Indonesia dikepalai oleh 

Ibu Wiwit Denny Fitriana, M.si. selaku Direktur Utama PT. Disty Teknologi 

Indonesia. Untuk bagan struktur organisasi PT. Disty Teknologi Indonesia, dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 

 

(PT. Disty Teknologi Indonesia, 2022) 

. Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Disty Teknologi Indonesia 
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2.6 Ruang Lingkup Perusahaan 

 

PT. Disty Teknologi Indonesia bergerak dibidang IT serta jasa dan 

perdagangan umum yang mencangkup : Penjualan Komputer, Laptop dan CCTV / 

IP CAM, perawatan/ service berkala komputer/laptop, instalasi jaringan baik itu 

LAN (Local Area Network) , WIFI (spot area) dan WAN (Wide Area Network), 

instalasi CCTV atau IP CAM, Membangun Jaringan Telepon (PABX) (setting 

pabx, konfigurasi jaringan pabx, instalasi telepon, PABX panasonic, PABX 

favorite, PABX votel), jasa pembuatan website perusahaan, CD Interaktif, 

personal, dan jasa pembuatan sistem program perusahaan, hotel, akademis dan lain- 

lain berdasarkan sistem web base ataupun desktop. Dengan dukungan tenaga ahli 

yang berkompeten dibidangnya, dan kualitas produk yang terjamin dalam 

pengaplikasiannya PT. Disty Teknologi Indonesia terus mengembangkan 

pelayanannya hingga ke luar daerah. 



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Website 

 

Pengertian dari website itu sendiri adalah “keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi” (Sun et al., 

2013). Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan 

terdapat file-file didalamnya saling terkait. Berikut merupakan kriteria dari situs 

website yang baik (Hayati, 2014): 

1. Usability 

 

Merupakan pengalaman dari pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi 

atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan 

cepat. Adapun syarat yang diperlukan untuk memenuhi tingkat usability: 

a. Mudah dipelajari 

 

b. Efisien dalam penggunaan 

 

c. Mudah untuk diingat 

 

d. Tingkat kesalahan rendah 

 

e. Kepuasan pengguna 

 

2. Sistem Navigasi (struktur) 

 

Kemudahan navigasi atau struktur dalam situs website, membantu 

pengguna saat pengguna mengunjungi situs website agar pengguna dapat 

menemukan apa yang sedang dicari dengan mudah dan cepat. 

3. Graphic Design 

 

Desain visual yang baik harus meliputi hal-hal berikut : 
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1. Penggunaan desain visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan, 

 

2. sesuaikan dengan tujuan situs web tersebut. 

 

3. Situs web yang orisinal dan professional. 

 

4. Clean and simple. 

 

5. Grafik berukuran kecil dan menggunakan fasilitas optimize untuk program 

 

6. pengolah grafik. 

 

7. Penggunaan format yang tepat. JPEG dan PNG 24 bit untuk foto. GIF dan 

 

8. ONG 8 bit untuk image berwarna sederhana. 

 

4. Content 

 

Sebaik apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang berguna 

dan bermanfaat maka akan kurang berguna dan berarti. Konten yang baik akan 

menarik, berguna dan pantas untuk target web tersebutgaya penulisan dan bahasa 

harus sesuai dengan web dan target audien. Konten harus relevan dengan tujuan 

situs. Situs web sebaiknya tetap memiliki konten dan data-data lama. Untuk 

objektifitas dan ketepatan informasi yang terdapat pada konten, lebih baik bila 

konten itu merupakan hasil kompilasi data yang diperkuat dengan pendapat pihak- 

pihak berwenang. Hasil penelitian Neilsen/NetRatings menunjukkan bahwa waktu 

rata-rata yang dihabiskan seseorang untuk melihat sebuah halaman web sekitar 60 

detik. Penunjung meng-scan halaman, langsung mencari hyperlink yang 

mengarahkan ke halaman lain dari tujuan mereka. Pada saat meng-scan tersebut, 

umumnya pengunjung lebih tertarik dengan frasa dan kata yang biasa dipergunakan 

dalam halaman web. 
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5. Compabiltiy 

 

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya 

(browser), harus memberikan alternative bagi browser yang tidak dapat melihat 

situsnya. 

6. Loading Time 

 

Situs website yang menampilkan tampilan dari situs website yang lebih 

cepat, kemungkinan besar pengguna akan kembali untuk mengunjungi situs website 

tersebut. 

7. Fungtionality 

 

Seberapa baik situs web bekerja dari aspek teknologinya, ini biasa 

melibatkan programmer dengan script. 

8. Accesibility 

 

Halaman web harus bisa digunakan oleh setiap orang. 

 

9. Interactivity 

 

Situs web melibatkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman pada 

situs web. Dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan situs web, 

pengunjung lain, dll. Terdapat interaktif yang dapat digunakan yaitu seperti 

hyperlinks dan feedback (Utami dan Hidayat, 2018). 

 
3.2 User Persona 

 

Persona adalah fiksi karakter yang dibuat untuk mewakili kelompok 

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

Persona merupakan karakter imajinasi yang representatif untuk menentukan dan 

memvisualisasikan kelompok target user. Dimana, pengguna menggambarkan 

tujuan, keterampilan, dan minat pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. 
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Deskripsi persona harus mencakup skenario yang paling mewakili model mental 

persona. Teknik User Persona adalah cara untuk mendukung pendekatan dalam 

karakteristik pengguna selama proses rekayasa kebutuhan. Teknik Persona 

memberikan pemahaman mengenai pengguna sistem terkait karateristik, 

kebutuhan, dan tujuan agar dapat merancang serta mengimplementasikan sistem 

yang digunakan (Wahyuni et al., 2019). Menurut (Kusuma & Dirgantara, 2020), 

berikut merupakan beberapa tahapan dalam menggunakan user persona, antara 

lain: 

1. Tahapan 1- State Hypothese 

 

Pada tahap awal atau pada tahap kesatu ini, penulis akan mendeskripsikan 

bagaimana masalah dasar yang telah ditemukan berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara. Setelah itu penulis akan membuat daftar hipotesis untuk persona, dan 

melakukan Analisa dan evaluasi serta wawancara dengan persona terkait. 

2. Tahapan 2- Identify Behavioral Variables 

 

Pada tahap kedua ini akan melibatkan pengguna dalam persyaratan untuk 

menghasilkan aplikasi dengan pengalaman penggunaan yang memiliki nilai positif. 

Dengan cara membuat range of behavior variable atau tingkatan kebiasaan yang 

dilakukan oleh pengguna dari berbagai aspek sudut pandang. Untuk mendukung hal 

itu perlu dilakukan metode wawancara yang bertujuan untuk menggali segala 

macam informasi secara mendalam dan merinci. 

3. Tahapan 3- Map Interview Subjects to Behavioral Variables 

 

Pada tahap ketiga ini subjek wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya 

bisa dengan lebih mudah untuk dilakukan pengelompokan jika range nya telah 

ditentukan sebelumnya. Pemetaan ini bertujuan untuk mengindentifikasi topik yang 
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berkaitan agar mendapat persamaan behavior dari user persona yang telah 

dilakukan proses wawancara. 

4. Tahapan 4- Identify Significant Behavior Patterns 

 

Pada tahap keempat ini penulis akan mengelompokkan beberapa subjek 

yang berbeda dan menghasilkan presentase. Untuk mengidentifikasi kelompok- 

kelompok yang berkepentingan, yaitu, orang-orang yang berinteraksi lebih sering, 

dengan menunjukkan hasil pengelompokan yang berdasarkan tanggapan dari 

responden. 

5. Tahapan 5- Synthesize Characteristics and Relevant Goals 

 

Pada tahap kelima ini penulis akan melakukan sintesis karakteristik dan 

tujuan. Teknik Personas mengumpulkan, menganalisa dan mensintesis informasi 

yang berkaitan dengan pengguna yang berinteraksi dengan sistem desain pada fitur 

pengguna akhir dan tujuan. 

6. Tahapan 6- Check for Redundancy and Completeness 

 

Pada tahap keenam ini penulis akan menganalisa kembali hasil dari 

mapping tersebut, memvalidasi keterangan dari subjek dengan cara 

mendokumentasikan (ditulis atau direkam) apabila terdapat data yang tidak 

konsisten. Memverifikasi dokumen yang dihasilkan untuk mengidentifikasi 

keberadaan redundansi atau kemungkinan adanya kesalahan dalam data. 

7. Tahapan 7- Expand the Description of Attributes and Behaviors 

 

Pada tahap ketujuh ini menjelaskan bagaimana deskripsi dari persona, 

dengan membuat narasi singkat dalam hal pekerjaan mereka. Struktur psikologis 

yang dipilih dalam Persona adalah: Identitas, status, tujuan, pengetahuan dan 

pengalaman, peran, sikap serta kebutuhan dari pengguna itu sendiri. 
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8. Tahapan 8- Design Persona Types 

 

Pada tahap kedelapan ini akan dilakukan pemilihan satu persona yang 

telah diwawancarai. Berdasarkan uraian dari masing-masing jenis persona dan 

semua analisis yang dilakukan selama proses pembuatan persona, penulis 

menentukan orang yang diperlukan untuk menggunakan teknik persona untuk 

membantu developer, sehingga menjadi lebih mudah dalam memahami kebutuhan 

dan karakteristik pengguna. 

9. Tahapan 9- Build Use Cases 

 

Pada tahap kesembilan akan membuat use case dimana use case tersebut 

harus disusun berdasarkan dokumen dan narasi dari persona dan pengetahuan 

pengguna yang telah dilakukan sebelumnya. 

10. Tahapan 10- Implement and Evaluate Prototypes 

 

Pada tahap kesepuluh ini, adalam melakukan proses implementasikan dan 

merancang prototipe yang dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna 

dan use case. Dimana prototipe tersebut akan dievaluasi dengan melibatkan 

persona yang terkait dengan sistem. 

 
3.3 User Experience 

 

Menurut definisi ISO 9241-210, yang dibahas dalam penelitian 

(Wiryawan, 2011), User Experience adalah pemahaman seseorang dan responnya 

dari penggunaan sebuah sistem, produk, atau jasa. User Experience (UX) menilai 

seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah sistem, produk, 

atau jasa. Terdapat sebuah prinsip dalam mendirikan UX adalah khalayak memiliki 

hak dalam menentukan tingkat kepuasanya sendiri (costumer rule). Kepuasan 

merupakan point utama dalam membuat suatu produk, karena dengan tingkat 
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kepuasan yang baik nantinya produk tersebut akan selalu digunakan oleh pengguna 

karena pengguna merasa nyaman dan suka saat menggunakan produk yang dibuat. 

Menurut Robert Rubinoff, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Farida, 

2016), menyebutkan bahwa terdapat empat elemen dalam UX yang saling 

tergantung, antara lain : 

1. Branding 

 

Meliputi semua aspek mengenai desain dan estetika yang tercakup dalam 

website. Beberapa statement yang dapat digunakan dalam pengukuran aspek ini 

adalah: 

a. Situs memberikan kesan terhadap setiap pengunjung website dengan 

pengalaman yang menarik dan tidak terlupakan 

b. Desain visual yang konsisten dengan identitas brand 

 

c. Grafis, multimedia, dan jaminan dapat menambah pengalaman pengguna 

 

d. Situs memberikan pengertian kepada pengunjung mengenai ikrar brand terkait 

 

e. Memanfaatkan kemampuan situs sebagai perantara untuk meningkatkan atau 

memperpanjang sebuah brand. 

2. Usability 

 

Mencakup syarat akan komponen dan fitur website yang mudah digunakan 

oleh user dalam sebuah situs, juga mencakup navigasi dan aksesbilitas. Beberapa 

statement yang dapat digunakan dalam pengukuran aspek ini adalah: 

a. Menyediakan pencegahan dalam kesalahan yang dibuat oleh user serta 

menyediakan tindakan perbaikan kesalahan. 

b. Keseluruhan halaman situs ditujukan pada pengunjung utama. 

 

c. Situs membantu pengunjung akan memenuhi tujuan dan tugas yang dimiliki 
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ketika mengakses sistem 

 

d. Situs memiliki konsistensi dan standarnya sendiri 

 

e. Situs menyediakan konten untuk pengguna penyandang disabilitas. 

 

3. Functionality 

 

Meliputi proses dan teknik yang melatarbelakangi aplikasi terkait. 

 

Beberapa statement yang dapat digunakan dalam pengukuran aspek ini adalah: 

 

a. Pengguna mendapatkan respon / feedback di waktu yang tepat saat berinteraksi 

melakukan inputan dengan sistem 

b. Perkembangan pada setiap task yang dilakukan disampaikan dengan jelas. 

(Contoh : pemberitahuan keberhasilan suatu proses, atau update email) 

c. Website / aplikasi memenuhi standar keamanan dan privasi umum 

 

d. Fungsi online yang terintegrasi dengan proses bisnis offline 

 

e. Situs menyediakan tools administrator guna meningkatkan efisiensi 

 

administrator 

 

4. Content 

 

Berisi sebuah konten yang sebenarnya yang mengacu pada situs 

(multimedia, gambar, teks) termasuk struktur informasinya. Beberapa statement 

yang dapat digunakan dalam pengukuran aspek ini adalah: 

a. Link jelas serta navigasi mudah dipahami 

 

b. Berisi konten yang terstruktur sehingga memudahkan user untuk mencapai 

tujuanya 

c. Konten bersifat up-to-date dan akurat 

 

d. Konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis 

 

e. Konten yang memiliki bahasa yang dapat dimengerti. 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

Pada proses analisis karakteristik pengguna pada penelitian ini, metode 

yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode User Persona dengan 

bantuan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu secara wawancara. 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 

Dalam melakukan pengambilan data, penulis melakukannya secara 

wawancara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. Proses wawancara bertujuan untuk mendapatkan data secara 

langsung dari hasil percakapan yang dilakukan oleh penulis dan narasumber. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dari 

narasumber nantinya informasi tersebuat akan menjadi pertimbangan yang 

mencakup karakteristik dari pengguna itu sendiri dalam melakukan proses analisis 

pengguna. 

 

4.2 Teknik User Persona 

 

Teknik user persona merupakan sebuah teknik yang dibutuhkan oleh 

desainer sebab akan membantu dalam memahami keinginan, masalah, dan 

kebutuhan dari pengguna. Selain itu, user persona juga berguna sebagai landasan 

awal dalam mengetahui jenis pengguna. Berikut merupakan teknik dalam 

menggunakan user persona: 
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4.2.1 State Hypotheses 

Pada tahapan State Hypotheses ini penulis harus menemukan masalah atau 

permasalahan yang ada sebelum melakukan wawancara dengan narasumber 

(Kusuma et al., 2020). Apabila mendapatkan banyak sumber data, maka keakuratan 

yang diperoleh dari data tersebut akan semakin tinggi. Dari hasil yang diperoleh 

nantinya akan dijadikan sebagai pondasi dalam membuat sistem informasi gizi 

online. 

Hasil yang diperoleh dari hasil analisis dugaan sementara terhadap user 

 

sistem informasi gizi online itu sendiri terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini. 

 
 

Tabel 4.1 Hipotesa Pengguna Sistem Konsultasi Informasi Gizi Online 

 

Hypotesis Persona Explanation 

H1 Pengguna Sistem Informasi 

Konsultasi Gizi Online 

Pengguna kesulitan dalam 

mengoprasikan sistem 

yang digunakan, karena 
                                                                              tidak user friendly  

 

 
 

4.2.2 Ranges of Behavioural Variables 

 

Pada tahap Range of Behavioral Variable ini penulis melakukan proses 

mengidentifikasi dengan membuat tabel variabel perilaku yang isinya berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang terjadi, dan memberikan range nilai yang 

mungkin cocok diberikan dari setiap variabelnya. Tahap ini sendiri bertujuan untuk 

mengukur skala perilaku dari user sistem informasi gizi online, agar dapat 

mengetahui dan dapat mengklasifikasikan rentang perilaku dari user sistem 

informasi gizi online. 
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Pada Tabel 4.2 merupakan hasil dari identifikasi variabel perilaku dari user 

 

sistem informasi gizi online yang berkedudukan sebagai user atau pengguna sistem. 

 
 

Tabel 4.2 Behavioural Variables 

 

No. Observed Behavioral Variabel Scale 

1. Mudah mendapatkan informasi 

seputar gizi 
Mudah  Sulit 

2. Pemahaman terhadap alur sistem Mudah  Sulit 

3. Tampilan User Friendly Nyaman  tidak nyaman 

 

 
4.2.3 Mapping of Interview Subject 

 

Mapping of Interview Subject dilakukan untuk mengumpulkan berbagai 

variabel subjek wawancara agar menghasilkan rentang variabel berdasarkan 

sifatnya. Dengan melakukan pemetaan, proses pemetaan ini didasarkan pada skala 

variabel dari prilaku pada hasil wawancara yang sudah dilakukan pada gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Responden Card 
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4.2.4 Identify Significant Behavior Pattern 

 

Pada tahap identify significant behavior pattern pada tabel 4.3 ini penulis 

akan melakukan pengelompokkan variable yang dibuat berupa presentase persen 

(%) agar lebih mudah dalam penetapannya. Tingkah laku atau karakteristik pada 

tahap sebelumnya untuk akan membantu dalam bagaimana banyak subjek akan 

dikelompokkan. Seseorang tidak dapat mengharapkan untuk semua narasumber 

persona identic atau harus sama persis untuk hasilnya, jadi bila terjadi kesamaan 

yang paling signifikan harus menjadi fokus dalam variabel yang dihasilkan. Karena 

menunjukan bahwa narasumber memiliki ketertarikan yang sama pada point yang 

sama, sehingga hal ini perlu untuk adanya fokus atau perhatian lebih untuk 

dilakukan peningkatan ataupun perbaikan didalamnya. 

 

Tabel 4.3 Identify Significant Behaviour Pengguna 

 

No. 
Observed Behavioral 

Variabel 
Scale Precentage (%) 

 

1. 
Mudah mendapatkan 

informasi seputar gizi 

Mudah 

 
Sulit 

40 % 

 
60 % 

 

2. 
Pemahaman terhadap alur 

sistem 

Mudah 

 
Sulit 

60 % 

 
40 % 

 

3. 

 

Tampilan User Friendly 

Nyaman 

 
tidak nyaman 

0 % 

 
100 % 

 

 

4.2.5 Synthesize Characteristic and Relevant Goal 

 

Pada tahapan Synthesize Characteristic and Relevant Goal bertujuan 

untuk menjelaskan dan mengetahui pola dari keperibadian pengguna yang 

menggunakan sistem informasi konsultasi gizi online Hasil atau pola yang dibentuk 
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sendiri berdasarkan pada hasil dari peresentasi sebelumnya, yaitu pada tabel 4.3 . 

Dan pada gambar 4.2 merupakan pola dari keperibadian personal pengguna yang 

memiliki presentasi angka percentage tinggi. 

 

 

Gambar 4.2 Synthesize Characteristic 

 
 

4.2.6 Check for Redudancy and Completeness 

 

Pada tahapan Check for Redudancy and Completeness akan dilakukan 

pengecekan terhadap semua persona yang ada agar tidak tejadi kesamaan data yang 

sama persis. Hal ini bertujuan agar setiap persona mewakili setiap karakteristiknya 

masing-masing (Rohimah et al., 2021). Pada fase ini juga dilakukan validasi 

responden, dengan fase-fase sebagai berikut: 

a. Validasi terhadap data pengguna Sistem Informasi Gizi Online 

 

b. Validasi dengan menggunakan responden lain 
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c. Validasi variabel yaitu dengan mengetahui hasil yang dapatkan dari seluruh 

variabel yang sudah ada pada responden card. Sehingga persona yang akan 

ditampilkan sudah tepat dan memiliki perbedaan yang lumayan signifikan 

tergantung kebutuhan setiap persona dan karakteristik masing - masing 

persona. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan pembuatan persona baru, 

karena sudah memenuhi kebutuhan dari stakeholder. 

 
4.2.7 Expand the Description of Attribute and Behaviours 

 

Pada tahapan Expand The Description of Attribute and Behavior akan 

dilakukan pembuatan deskripsi persona yang dari narasumber yang di wawancarai 

agar menghasilkan persona foundation document yang akan menjelaskan gambaran 

dari karateristik persona yang rinci dari setiap persona yang ada seperti nama, 

gambar, pekerjaan, usia, jenis kelamin, tugas hidup, pendidikan, status sosial dan 

tugas. 

Pada gambar 4.3 persona dari narasumber yang mendeskripsikan 

karakteristik dari persona itu sendiri, mulai dari bagaimana gambaran kepribadian 

tiap persona (seperti identitas, status, tujuan, pengalaman, dan pekerjaan). 
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Gambar 4.3 Persona Foundation Document 
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4.2.8 Designate Persona Types 

 

Pada tahapan Designate Persona Types akan dilakukan penentuan 

personal utama, untuk menetukan salah satu persona yang nantinya akan menjadi 

personal utama yang kebutuhannya serta tujuannya dijelaskan sepenuhnya. Dan 

juga menetukan persona sekunder yang bertujuan untuk memperkaya system 

sebagai pelengkap dari kebutuhan tambahan yang tidak dimiliki oleh persona 

utama. Untuk Designate Persona Types yang sudah dibuat dapat dilihat pada 

gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Designate Persona Type 
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4.2.9 Build Use Case 

 

Pada tahap Build Use Case ini akan dilakukan pembuatan dan perancangan 

use case diagram bernotasi dan juga membuat spesifikasi use case. Pembuatan use 

case diagram pada gambar 4.5 ini bertujuan untuk menjelaskan fitur-fitur yang 

terdapat pada sistem, serta penjelasan dari para aktor dan alur sistem yang dibuat. 

 

 

Gambar 4.5 Use Case Diagram 
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4.2.10 Implement and Evaluate Prototypes 

 

Berdasarkan keseluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pembuatan desain antarmuka dan 

prototype dari Sistem Informasi Gizi Online. Dimana pada sistem ini akan 

digunakan oleh 3 user yaitu dokter, customer/pasien, dan user admin. Dimana 

dokter sebagai tempat untuk melakukan konsultasi dan customer/pasien sebagai 

user yang ingin melakukan konsultasi gizi serta ingin mengetahui seputar gizi. 

Sedangkan admin bertujuan untuk memantau dan bisa menambahkan jadwal dari 

konsultasi dokter. 

A. Post Pertanyaan Pengguna 

 

Pada halaman ini user dapat melakukan konsultasi menggunakan pesan 

untuk bertanya kepada dokter untuk keluhan atau permasalahan yang sedang 

dihadapi, hal itu dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut. 

 

 

Gambar 4.6 Post Pertanyaan Pengguna 
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B. Portal Awal 

 

Pada bagian portal awal ini merupakan halaman paling awal ketika 

mengunjungi website sebelum user melakukan kegiatan login, dan menuju 

dashboard pada aplikasi nantinya. Pada bagian porta awal ini pengguna dapat 

memilih melakukan Konsultasi Gizi Online atau melakukan Pendaftaran Online, 

seperti pada gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Halaman Portal Awal 
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C. Halaman Login 

 

Halaman login merupakan halaman dimana pengguna harus memasukan 

email dan password agar dapat memasuki bagian dashboard atau halaman utama 

pada aplikasi, seperti pada gambar 4.8 berikut. 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Login 
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D. Halaman Registrasi 

 

Pada halaman registrasi di gambar 4.9 ini pengguna diminta untuk 

membuat akun terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan untuk login. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Resgistrasi 
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E. Halaman Melihat Daftar Konsultasi 

 

Pada bagian halaman daftar konsultasi admin dapat melihat seluruh 

aktivitas dari data konsultasi yang sedang terjadi pada sistem yang digunakan, 

seperti pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Halaman Daftar Konsultasi 

 
 

F. Halaman Dashboard 

 

Halaman dashboard sendiri merupakan halaman utama yang terdapat pada 

sistem ini, pada halaman ini akan menampilkan menu pilihan utama pada sistem ini 

seperti pada gambar 4.11 berikut. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Dashboard 
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G. Halaman Post Pertanyaan Dokter 

 

Pada halaman ini akan menampilkan semua pertanyaan yang sudah 

diajukan atau ditanyakan oleh pasien, dan dokter dapat melakukan kegiatan atau 

proses untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti dapat dilihat pada gamabar 

4.12. 

 

 

Gambar 4. 12 Halaman Post Pertanyaan Dokter 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada hasil analisis pengguna Sistem Informasi Konsultasi Gizi Online 

dengan melakukan pendekatan menggunakan User Persona. Untuk membantu 

dalam hal itu dibantu dengan wawancara menggunakan metode deskriptif dan 

kualitatif untuk memecahkan masalah yang ada dengan menggambarkan subyek 

atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang ada. 

Oleh karena itu, dari hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkan 

hasil dari keinginan pengguna terkait desain yang cocok untuk Sistem Informasi 

Konsultasi Gizi Online. Dari hasil yang sudah didapatkan untuk desain Sistem 

Informasi Konsultasi Gizi Online maka akan dilakukan diimplementasikan pada 

prototipe. Dengan melakukan analisis kebutuhan pengguna ini juga dapat 

memudahkan dalam melakukan kegiatan pembuatan sistem hingga melakukan 

pengembangan sistem yang sudah dibuat. 

 
5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil implementasi prototipe yang sudah dibuat untuk 

menentukan desain berdasarkan keinginan dari pengguna, tentunya terdapat 

kekurangan didalamnya, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran untuk 

kemajuan kedepannya dalam melakukan analisis berikutnya, sebagai berikut: 

1. Desain untuk Sistem Informasi Konsultasi Gizi Online dapat dibuat lebih 

simple lagi dan lebih user friendly agar pengguna dapat lebih mudah 

menggunakan sistem yang ada, dan pengguna menjadi lebih nyaman dalam 
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mengoprasiskan sistem yang sudah dibuat. 

 

2. Menambahkan fitur lainnya pada sistem, seperti menambahkan fitur untuk 

menyediakan makanan yang bergizi, sehingga pengguna yang memiliki gizi 

kurang baik dapat terbantu. Dengan ini, harapannya pengguna akan semakin 

terbantu dengan sistem yang ada. 
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