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Abstrak
Kemajuan teknologi mobile berimbas pada banyaknyaaplikasi berbasis web beralih keaplikasi mobile.
Perubahan ini tentu mempengaruhi antarmuka suatua plikasi, karena aplikasi berbasis mobile memiliki layar
yang lebih kecil serta tombol yang terbatas, sehingga diperlukannya penyesuaian untuk penerapan berbasis
mobile. Antarmuka sebuaha plikasi menentukan tingkat user-friendly suatu aplikasi tersebut. User-friendly
berarti suatu aplikasi harus mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik serta pengguna akan merasa
nyaman saat menggunakannya. Aplikasi mobile Ez-Event merupakan aplikasi yang berfungsi untuk
mempermudah seseorang membuat sebuah event yang melakukan transaksi pemesanan hingga pembayaran
kepada Event Organizer melalui smartphone. Ez-Event juga bertindak sebagai media social untuk
menyebarluaskan event yang hendak diadakan. Teori Gestalt mengungkapkan bahwa keseluruhan perilaku tidak
ditentukan oleh elemen individu, tetapi disana bagian proses adalah penentu mereka sendiri dengan dasar
keseluruhan alami. Gestalt memberikan sebelas hukum yang mengimplikasikan desain (Balance/Symmetry,
Continous, Closure, Figure-Ground, Focal Point, Isomorphic, Pragnanz, Proximity, Similarity, Simplicity,
danUnity/Harmony) dengan sebelas tersebutlah aturan yang nantinya akan dijadikan dasar dalam perancangan
user-friendly antarmu kaaplikasi Ez-Event. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan tampilan antarmuka
aplikasi Ez-Event yang telah dikaji usabilitasnya yang mencakup aspek Effective, Efficient, Engaging, Error
tolerant, Easy to learn (5E ).
Kata Kunci:Ez-Event, KajianUsabilitas, RancanganAntarmuka, Gestalt
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1.

Pendahuluan

Maraknya
penggunaan
smartphone
mengakibatkan berubahnya cara bertransaksi
berbagai kegiatan jual/beli barang maupun jasa.
Smartphone telah berkembang sebagai media
transaksi yang praktis, bisa dibawa kemana saja dan
mempermudah untuk melakukan transaksi tanpa
harus bertatap muka secara langsung antar penjual
maupun pembeli.
Ez-Event (dibaca:easy-event) merupakan
aplikasi
mobile
yang
bertujuan
untuk
mempermudah pembuatan sebuah acara, yang
mana semua transaksi baik pemesanan maupun
pembayaran dilakukan secara online melalui
aplikasi Ez-Event. Ez-Event juga memiliki peran
sebagai media sosial yang bisa dihubungkan
dengan media sosial lain (seperti: twitter, facebook)
untuk mempermudah penyebaran undangan acara
secara non-formal (online).
Ez-Event memiliki paket acara sebagai
berikut: Pernikahan, Konser, Ulang Tahun, serta
Rapat. Segmentasi ini dilakukan agar setiap acara
yang dijalankan dapat dimaksimalkan sesuai
fasilitas yang dimiliki.
Untuk membuat pengguna tertarik, tentunya
dalam perancangan antarmuka Ez-Event harus
memiliki suatu pembeda dengan aplikasi penyedia
event yang memiliki tujuan yang sama seperti :
Eventbrite, maupun event planner. Ez-Event
bertindak sebagai tangan pertama atau Event
Organizer yang bersangkutan, sehingga segala
bisnis rule langsung diatur oleh Event Organizer.
Salah satu cara untuk menarik pengguna ialah,
dengan menerapkan gamifikasi pada aplikasi ini.
Gamifikasi adalah konteks non game yang bisa
diterapkan untuk menarik minat pelanggan, misal :
penggunaan lencana yang ditukarkan dengan
hadiah, hinggan penerapan kupon diskon dengan
melakukan
transaksi-transaksi
yang
telah
ditentukan.
Dari berbagai cara untuk menarik pelanggan
tersebut, rancangan antarmuka berperan sebagai
eksekusioner, artinya rancangan antarmuka
merupakan bentuk nyata yang nantinya digunakan
pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi.
Tingkat kenyamanan pengguna dalam berinteraksi
dengan aplikasi bergantung pada tingkat
userfriendly yang diterapkan dalam perancangan
antarmuka aplikasi Ez-Event ini.
Untuk memaksimalkan user-friendly pada
perancangan
antarmuka
Ez-Event,
peneliti
menggunakan teori Gestalt sebagai teori psikologis
manusia ketika berinteraksi dengan sesuatu.
TeoriGestalt mengungkap kanbahwa keseluruhan
perilaku tidak ditentukan oleh elemen individu,
tetapi disana bagian proses adalah penentu mereka
sendiri dengan dasar keseluruhan alami [1]. Gestalt
memberikan
sebelas
hukum
yang
mengimplikasikan desain (Balance/Symmetry,
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Continous, Closure, Figure-Ground, Focal Point,
Isomorphic, Pragnanz, Proximity, Similarity,
Simplicity, danUnity/Harmony). Dengan sebelas
tersebutlah aturan yang nantinya akan dijadikan
dasar dalam perancangan user-friendly antarmuka
aplikasiEz-Event [2].
Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang
ditemukan oleh peneliti yaitu, bagaimana hasil
kajian usabilitas perancangan antarmuka Ez-Event
menggunakan teori Gestalt.
Batasan penelitian tulisan ini antara lain :
a. Analisis perancangan antar muka dilakukan
berdasarkan teori Gestalt.
b. Metode pengujian usabilitas dilakukan dengan
metode prototyping.
c. Pengumpulan data hasil pengujian usabilitas
dilakukan
dengan
metode
pembagian
kuesioner.
d. Penilaian hasil uji usabilitas dilakukan dengan
aspek 5E (Effective, Efficient, Engaging,
Error tolerant, Easy to learn)
e. Hasil akhir hanya sebatas rancangan antar
muka pengguna.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk
merancang serta mengkaji usbilitas rancangan
antarmuka aplikasi mobile Ez-Event berdasarkan
teori
Gestalt
serta
mengkaji
usabilitasnya.Sedangkan sasaran dari penelitian ini
adalah
tersedianya
sebuah
rancangan
antarmukaaplikasi mobile yang telah memenuhi
aspek teori Gestalt, serta telah dievaluasi melalui
kajian usabilitas yang sesuai dengan proses bisnis
Event Organizer.
Kajian Usabilitas
Kajian tentang
usability
(kegunaan)
merupakan bagian dari bidang ilmu multi disiplin
Human Computer Interaction (HCI). Disampaikan
oleh Nugroho (2009:2) Human Computer
Interaction
merupakan bidang ilmu yang
berkembang sejak tahun 1970 yang mempelajari
bagaimana mendesain tampilan layar komputer
dalam suatu aplikasi sistem
informasi agar nyaman dipergunakan oleh
pengguna. Usability berasal dari kata Usableyang
secara umum berarti dapat digunakan dengan baik.
Sesuatu dapat dikatakan bergunadengan baik
apalagi kegagalan dalam penggunaanya dapat
dihilangkan atau diminimalkan serta memberi
manfaat dan kepuasan kepada pengguna (Rubin
dan Chisnell, 2008) dalam Joana (2010). [3]
Menurut Joseph Dumas dan Janice Redish
(1999) usability mengacu kepada bagaimana
pengguna bisa mempelajari dan menggunakan
produk untuk memperoleh tujuannya dan seberapa
puaskah mereka terhadap penggunannya.
Definisi usability menurut ISO 9241:11
(1998) adalah sejauh mana suatu produk dapat
digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai
target yang ditetapkan dengan efektivitas, efesiensi
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dan mencapai kepuasan penggunaan dalam konteks
tertentu. Konteks penggunaan terdiri dari pengguna,
tugas, peralatan (hardware, software dan material).
Berdasarkan definisi tersebut usability diukur
berdasarkan komponen [3] :
a. Kemudahan
(learnability)
didefinisikan
seberapa cepat pengguna mahir dalam
menggunakan sistem.
b. Efisiensi (efficiency) didefenisikan sebagai
sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai
ketepatan dan kelengkapan tujuan.
c. Mudah diingat (memorability) didefinisikan
bagaimana
kemapuan
pengguna
mempertahankan pengetahuannya setelah
jangka waktu tertentu, kemampuan mengngat
didapatkan dari peletakkan menu yang selalu
tetap.
d. Kesalahan
dan
keamanan
(errors)
didefinisikan berapa banyak kesalahankesalahan apa saja yang dibuat pengguna,
kesalahan yang dibuat pengguna mencangkup
ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan
dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh
sistem.
e. Kepuasan
(satisfaction)
didefinisikan
kebebasan dari ketidaknyamanan, dan sikap
positif terhadap penggunaan produk atau
ukuran subjektif sebagaimana pengguna
merasa tentang penggunaan sistem.
Teori Gestalt
Adapun pemilihan teori Gestalt sebagai aspek
yang dijadikan pertimbangan awal perancangan
aplikasi Ez-Event ini didasari pada kelengkapan
aspek hukum psikologis yang dimiliki oleh teori
Gestalt ini, aspek hukum dimaksud antara lain [4]:
a. Law of Balance/Symmetri.
b. Law of Continuation. Continuation
c. Law of Closure. .
d. Law of Figure-Ground.
e. Law of Focal Point.
f. Law of Isomorphic Correspondence.
g. Law of Pragnanz.
h. Law of Proximity.
i. Law of Similarity.
j. Law of Simplicity.
k. Law of Unity/ Harmony.
2.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
d. Metode wawancara / Interview.
Penulis mengumpulkan informasi dan data
dengan wawancara secara langasung dengan
pihak Event Organizer. Data yang diperlukan
pada tahap ini adalah kebutuhan fungsional
aplikasi yang akan dibangun.
e. Metode Kearsipan / Documentation.

f.

Penulis mengumpulkan dara dengan cara
membaca serta mempelajari data dan arsip
terdahulu. Data berupa aspek-aspek teoritis
bisa digali pada tahap ini.
Metode Kepustakaan / Library.
Penulis melakukan pengumpulan data dengan
cara membaca dan mempelajari buku-buku
pustaka yang ada untuk referensi bahan
referensi.

Alur Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis
melakukan urutan penelitian seperti yang
dijabarkan pada bagan berikut :

Gambar 1. Alur Penelitian
Keterangan alur penelitian adalah sebagai berikut :
a. Wawancara
Mewawancarai Event Organizer untuk
mengetahui data apa saja, dan bagaimana alur
bisnisnya.
b. Analisis Kebutuhan
Menganalisis fitur yang dibutuhkan untuk
memproses input data.
c. Perancangan Struktur Data
Perancangan alur data hingga relasi tabel pada
database.
d. Pemilihan ragam dialog
Memilih media interaksi manusia (input data)
dengan aplikasi.
e. Draft wireframe
Membuat wireframe sementara pada kertas.
f. Merancang appmap
Membuat hirarki antar halaman
g. Membuat prototype
Membuat rancangan aplikasi sementara yang
sudah bisa digunakan oleh tester/
h. Ujicoba prototype
Menguji prototype apakah sudah sesuai
dengan kebutuhan fitur.
i. Penerapan teori gasalt
Teori gasalt digunakan untuk penempatan
ragam dialog, baik teks, form, gambar,
maupun button.
j. Kajian usabilitas
Kajian usabilitas dilakukan dengan metode
penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan
tertutup dari 10 responden praktisi IT, 10
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k.

l.
3.

responden non IT. Adapun pertanyaan
menyangkut aspek 5E
Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi merupakan hasil perhitungan
kuesioner.
Kesimpulan dan Saran
Pembahasan
Pembahasan dilakukan sesuai dengan alur
penelitian yang telah dibuat.

3.1

Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui
kebutuhan fitur apa saya yang diperlukan pada
aplikasi Ez-Event, adapun kebutuhan fitur aplikasi
Ez-Event dibahas pada sub-bab setelah ini. Peneliti
juga memberikan saran agar aplikasi yang dibuat
tetap layak dengan beberapa aspek kelayakan yang
ada.
3.2

Kebutuhan Fitur
Aplikasi ini mempunyai tiga aplikasi yang
terpisah, yaitu :aplikasi mobile admin yang hanya
dimiliki oleh admin, aplikasi web admin, dan
bagian aplikasi client yang bisa di akses oleh semua
calon pemesan.
1) Menu yang terdapat pada Aplikasi Web Admin
Bisa mengelola seluruh data master.
2) Menu yaang terdapat pada Aplikasi Admin
Mobile
a) Bagikan Berita
Pada
menu
Bagikanberita
admin
dapatmelakukan:
● BagikanBerita
o Create,
Read,
Update,
Delete
(selanjutnya
disingkat
CRUD)
kontenBerita
● BagikanFasilitas
o CRUD kontenFasilitas
● BagikanHadiah
o CRUDkontenHadiah
● BagikanLencana
o CRUDkontenLencana
b) Menu Notifikasi / Konfirmasi
Pada menu List Pemesanan admin dapat
melakukan:
● Pemesanan Pending
o Verifikasipemesanan
o Batalkanpemesanan
● PemesananTerverifikasi
● ReturPemesanan
● ReturPemesanan
c) Kalender Event
Pada menu Kalender Event admin bisa :
● Melihatjadwalpemesananberdasarkantangg
al
● Mengonfirmasikan,
atapunmembatalkanpesanan
d) Menu Pesan
Pada Menu Pesan Admin bisa:
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●
●
●

MelihatKritikdan saran
MembalasKritikdan Saran
Menjadikankritik
yang
baikmenjadi
testimonial
e) Menu Pengaturan
Pada Menu Pengaturan Admin bisa:
● Mengubah Password
● Logout
f) Menu Edit Profil
Pada Menu Pengaturan Admin bisa:
● Menggantifotosampul
● MenggantiFotoProfil
3) Menu yang terdapat pada Aplikasi Klien :
● Menu Bagikan Event
o Membuat Event Baru
o Membagikan Event yang sudah di
konfirmasi
● Menu Event Saya
o Melihat status pemesanan event
o Edit detail event
o Batalkan event
● Menu Galeri
o Unggahfoto event
● Menu Lencanaku
o MelihatLencana
● Menu Hadiahku
o MelihatHadiah
● Menu Pengaturan
o PengaturanPrivasiPostingan
o PengaturanSosial
Media
yang
terhubung
● Menu KonfirmasiPembayaran
o Input data form konfirmasipembayaran
● Menu Edit Profil
o Edit data profil
o Menggantifotoprofil
o Menggantifotosampul
o Permintaanpenghapusanakun
● Menu HubungiSaya
o Mengirimkritik& saran
o Membacabalasankritik& saran
● SyaratdanKetentuan
● Menu F.A.Q
3.3

Perancangan Struktur Data
Dari kebutuhan fitur yang telah dianalisis
maka dapat dianalisis Struktur data yang berupa
ERD beserta relasi antar tabelnya seperti yang
terdapat pada gambar 2.
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data dalam tabel tertentu), hingga penginputan data
digital saat ini.
d.

Radio Button
Radio button berfungsi untuk memilih satu
pilihan yang pasti dari beberapa pilihan.
e.

Gambar 2. ERD Ez-Event
3.4

Pemilihan Ragam Dialog
Adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikanberbagai tehnik dialog [5].Pada
tampilan rancangan antar muka ragam dialog
berarti media input data seperti apa yang digunakan
oleh manusia untuk berinteraksi dengan aplikasi.
Pada aplikasi Ez-Event, ragam dialog yang
digunakan ialah :
a. Tombol
Seiring dengan kemajuan teknologi touch
screen fungsi tombol secara fisik telah digantikan
dengan menyentuh button(gambar 3), walaupun
pada sebagian perangkat, tombol secara fisik masih
digunakan(gambar 4)

Gambar 3. Tombol dengan touch screen

Combo Box
Combo box sendiri memiliki kegunaan yang
hampir sama dengan Radio Button, namun combo
box bisa digunakan untuk memilih lebih dari satu
pilihan.
3.5

Draft Wireframe

Gambar9.Rancangan Wireframe
Merupakan adalah kerangka atau coretan
kasar untuk penataan item-item pada website
sebelum merancang tema. Biasanya ini tugas
seorang UI Designer. Untuk merancang wireframe
Anda bisa menggunakan coretan sementara pada
kertas.
3.6
Membuat Appmap

Gambar 4. Tombol fisik
b.

Icon

Gambar 5. Icon
Icon, adalah gambar yang mewakili fungsi
teks. Pemilihan icon harus sesuai dengan teks yang
dimaksud agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam
penggunaan aplikasi.
c.

Form

Gambar5. Form Input
Form adalah bentuk masukan yang telah lama
digunakan secara konvensional (menulis tangan

Gambar10.Rancangan App Map
Appmap dibuat untuk mengetahui hirarki alur
aplikasi yang akan dibuat.
3.7
Membuat Prototype
Prototype dibuat dengan menggunakan
hyperlink pada powerpoint, hyperlink diposisikan
pada tiap-tiap button, dan setiap button mengarah
pada halaman sesuai appmap yang telah dianalisis.
3.8
Menguji Prototype
Prototype diuji, apakah terdapat navigasi yang
membingungkan, yang tidek tepat lokasi maupun
halaman tertentu yang membutuhkan tombol
navigasi baru.
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Penerapan Teori Gestalt Pada
perancangan antarmuka
a. Law of Balance / Simetry
Posisi simetris membuat keseimbangan,
sehingga konten tidak terlihat penuh pada satu sisi.

Tampilan yang tidak terlalu berdempetan,
sehingga pandangan bisa memisahkan satu objek
dengan objek lainnya.

Gambar11.Desain simetris Ez-Event

Gambar13.Desain Vocal Point Ez-Event

b. Law of Continuation
Tampilan yang berkelanjutan membuat
pandangan mata pengguna akan mengikuti arah
tampilan.

Fokal poin menarik perhatian yang melihat
dan memaksa yang melihat untuk mengukuti
pesan tampilan lebih lanjut.

3.9

h. Law of Focal Point

i.

Gambar12.Desain Continuation Ez-Event
c. Law of Closure
Tampilan terbuka / tidak lengkap, secara tidak
langsung meminta pengguna untuk melengkapi
sesuatu.

Law of Isomorphic Correspondence.

Gambar14.Desain Isomorphic Correspondence
Ez-Event
Semua gambar tidak memiliki arti yang sama
bagi setiap individu, kerena interpretasi setiap
orang berbasis pada pengalaman. Maka selain
diwakili dengan icon, tetap terdapat teks keterangan
icon tersebut.
j. Law of Pragnanz

Gambar13.Desain Closure Ez-Event
g.

Law of figure ground

Gambar 15. Desain Pragnanz Ez-Event
Gambar13.Desain Figure Ground Ez-Event
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Sebuah stimulus akan diorganisasikan dalam
gambar yang bagus. Form yang bagus adalah yang
sederhana atau layout yang simeteris.
k. Law of Proximity and simmiliarity

Gambar 16. Desain Proximity dan Simmiliarity
Ez-Event
Kedekatan titik adalah item ditempatkan
disekitar sebuah objek menjadi kelompok.
Mengelompukkan funsionalitas fitur pada menu
tertentu.Kesamaan objek akan dihitung seperti grup
yang sama dan teknik ini digunakan untuk
menggambarkan perhatian yang melihat
l.

Law of Simplicity
Ketika yang mempelajari presentasi dengan
visual, disana ada usaha yang tidak sadar untuk
menyederhanakan apa dirasakan dalam apa yang
dapat dipahami oleh yang melihat. Desain form
yang simple dan terbatas membuat pengguna tidak
bingung karena hanya ada beberapa pilihan.

Gambar14.Desain Simplicity Ez-Event
m. Law of Unity/ Harmony
Persatuan menyiratkan bahwa harmoni atau
pengaturan ada di antara unsur-unsur dalam desain.
Mereka terlihat seperti milik bersama, seolah -olah
ada beberapa koneksi visual melampaui
kemungkinan yang menyebabkan mereka datang
bersama-sama. Ez-Event menggunakan warna flat
untuk menyelaraskan unsur desain.
3.10

Evaluasi Usabilitas Antarmuka EzEvent
Dalam mengevaluasi aplikasi, peneliti
membagikan 20 kuesioner kepada 20 responden.
Adapun pertanyaan kuesioner yang dibagikan
melingkupi aspek usabilitas Effective, Efficient,
Engaging, Error tolerant, Easy to learn (5E).

4.

Hasil
Dari kuesioner didapatkan data yang kemudian
diolah menggunakan skala Likert. Skala
Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum
digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala
yang paling banyak digunakan. Nama skala ini
diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan
suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya
[5]Olehkarenatipepernyataannyabersifatpositifdans
ayasengaja
menghilangkan
pilihan
jawaban Netralagar jawaban yang didapat tidak
bias.
Tabel 1 Evaluasi Usabilitas
Easy to Learn
No Pertanyaan
1 2 3 4
1
Apakah navigasi aplikasi ini
0 2 4 14
mudah dipahami?
2
Apakah aplikasi ini mudah
0 1 6 13
digunakan?
Effective
Apakah pemilihan form dan
detail informasi pada aplikasi
3
1 3 4 12
ini membantu anda dalam
mengoprasikannya?
Apakah pemilihan warna pada
4 aplikasi ini membantu anda
0 3 5 12
dalam mengoprasikannya?
Apakah fitur diaplikasi ini
5 sudah berjalan sesuai
0 1 9 10
fungsionalnya ?
Efficient
Seberapa cepat anda
6 mengakses fitur dalam
1 2 5 12
aplikasi ini?
Apakah tampilan antarmuka
membantu anda mengurangi
7
0 3 4 13
kesalahan pada pengaksesan
link maupun pembacaan ?
Seberapa banyak manfaat
8 yang anda rasakan dari
0 0 6 14
aplikasi ini?
Error Tollerant
Apakah penanggulangan
9 kesalahan eksekusi sudah
0 4 4 12
baik?
Apakah terdapat konfirmasi
10
0 0 6 14
eksekusi suatu perintah?
Apakah tampilan antarmuka
membantu anda mengurangi
11
0 2 7 11
kesalahan pada pengaksesan
link maupun pembacaan ?
Engaging
Menurut anda, apakah tulisan
pada aplikasi ini mudah
12
0 1 9 10
dibaca?

13

Apakah pemilihan icon antar
muka aplikasi ini menarik?

1 3 4 12
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14

Seberapa besar kelebihan
yang ditawarkan dari
aplikasi ini jika dibandingkan
dengan aplikasi lain yang
sejenis?

10
0 2 5 13

Angka 1 Mewakili Tidak setuju / tidak baik.
Sedangkan angka maksimal 4 mewakili kondisi
sangat setuju / baik. Perhitungan dilakukan per tiap
soal. Dengan menggunakan rumus (Panovski :
2002) maka didapat rumus berikut :
(Skala) : (skala maks x jml responden ) x 100%
(1)
Contoh untuk soal no 1 :
(1x0)+(2x2)+(3x4)(4x14) / 4x20 x 100%
(0 + 4 + 12 + 56) / 80 x 100%
72 /80 x 100% = 90 %
Sehingga didapatkan nilai evaluasi usabilitas
untuk pertanyaan no 1 adalah 90% . Sedangkan
konversi persentasi ke bahasa adalah sebagai
berikut:
0%-20 % : sangat tidak setuju
21%-40% : lemah
41%-60% : cukup
61%-80% : kuat
81%-100% :sangatsetuju

No
1
2

3

4

5

6

7

8

9
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Tabel 3 Hasil Evaluasi Usabilitas
Easy to Learn
Pertanyaan
1 2 3 4
Apakah navigasi aplikasi ini
Sangat
mudah dipahami?
Setuju
Apakah aplikasi ini mudah
Sangat
digunakan?
Setuju
Effective
Apakah pemilihan form dan
detail informasi pada aplikasi
Sangat
ini membantu anda dalam
Setuju
mengoprasikannya?
Apakah pemilihan warna pada
Sangat
aplikasi ini membantu anda
Setuju
dalam mengoprasikannya?
Apakah fitur diaplikasi ini
sudah berjalan sesuai
Setuju
fungsionalnya ?
Efficient
Seberapa cepat anda
Sangat
mengakses fitur dalam
Setuju
aplikasi ini?
Apakah tampilan antarmuka
membantu anda mengurangi
Sangat
kesalahan pada pengaksesan
Setuju
link maupun pembacaan ?
Seberapa banyak manfaat
Sangat
yang anda rasakan dari
Setuju
aplikasi ini?
Error Tollerant
Apakah penanggulangan
Sangat
kesalahan eksekusi sudah
Setuju
baik?
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Apakah terdapat konfirmasi
eksekusi suatu perintah?
Apakah tampilan antarmuka
membantu anda mengurangi
kesalahan pada pengaksesan
link maupun pembacaan ?
Engaging
Menurut anda, apakah tulisan
pada aplikasi ini mudah
dibaca?
Apakah pemilihan icon antar
muka aplikasi ini menarik?
Seberapa besar kelebihan
yang ditawarkan dari
aplikasi ini jika dibandingkan
dengan aplikasi lain
yang sejenis?

Sangat
Setuju
Sangat
Setuju

Sangat
Setuju
Sangat
Setuju
Sangat
Setuju

5.

Kesimpulan
Dalam merancang serta mengavaluasi
usabilitas antar muka peneliti melalui tahap-tahap
berikut : Wawancara, Analisis Kebutuhan,
Perancangan Struktur Data, Pemilihan ragam
dialog, Draft wireframe, Merancang appmap,
Membuat prototype, Ujicoba prototype, Penerapan
teori gasalt, Kajian usabilitas, dan menyimpulkan
Hasil Evaluasi.
Sedangkan untuk mengavaluasi sendiri,
menggunakan kuesioner yang telah dibagikan
kepada 20 responden, dengan aspek usabilitas
Effective, Efficient, Engaging, Error tolerant, Easy
to learn (5E), hasil respon yang didapat rata-rata
baik, dan sangat baik.
6.

Saran
Dalam perancangan antar muka ini bisa
menggunakan metode perancangan user-friendly
lain selain teori Gesalt, serta metode evaluasi
usabilitas bisa menggunkan metode lain.
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