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ABSTRAK 
 

Brosispku.com merupakan website yang menampilkan informasi seputar 

Pekanbaru. Brosispku memiliki social media yang diakses oleh ratusan ribu 

pengguna yang berbanding terbalik dengan websitenya yang diakses kurang dari 

50.000 pengunjung. Pada penelitian ini dilakukan analisa dan perancangan 

prototype website brosispku.com berdasarkan metode design thinking. Dilakukan 

evaluasi dengan melakukan wawancara terhadap 30 orang responden menggunakan 

User Experience Questionnaire (UEQ), pada website brosispku.com untuk melihat 

kepuasaan, kemudahan, dan kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna, dengan 

hasil rendahnya nilai pada skala penilaian dependability. Setelah melakukan 

tahapan design thinking, dilakukan pengukuran untuk menguji interaksi pengguna 

dengan aplikasi dapat berjalan dengan baik menggunakan metode usability testing 

menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil dari penilaian System Usabilility 

Scale (SUS) menunjukan bahwa rancangan mendapatkan skor akhir 73,5 dan 

masuk adjective rating baik dan dapat diterima. 

 

Kata kunci : Brosispku.com, Design thinking, User Experience Questionnaire 

(UEQ), System Usability Scale (SUS). 
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ABSTRACT 

Brosispku.com is a website that displays information about Pekanbaru. Brosispku 

has a social media who accessed by the hundred thousands user that inversely with 

it website who was accessed less than 50.000 visitors. In this study, the analysis 

and design of the brosispku.com website prototype was carried out based on the 

design thinking method. Evaluation was carried out by conducting interviews with 

30 respondents using the User Experience Questionnaire (UEQ), on the 

brosispku.com website to see the satisfaction, convenience, and comfort felt by 

users, with low results on the dependability rating scale. After passing through the 

design thinking stages, measurements were taken to test user interaction with the 

application to run properly using the usability testing method using the System 

Usability Scale (SUS). The results of the System Usability Scale (SUS) assessment 

show that the design gets a final score is 73.5 and considered a good and acceptable 

adjective rating. 

 

Keyword : Brosispku.com, Design thinking, User Experience Questionnaire 

(UEQ), System Usability Scale (SUS).
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan internet yang telah merambah ke berbagai 

elemen masyarakat telah merubah gaya hidup masyarakat ke era digital. Berbagai 

kegiatan seperti pendidikan, perbankan, pelayanan kesehatan, perdagangan dan 

promosi, serta lainnya dituntut untuk serba cepat dan efisien dengan menggunakan 

teknologi. Meluasnya penggunaan teknologi dalam berbagai bidang, tentu saja 

mengharuskan product digital dapat digunakan oleh semua kalangan dari berbagai 

latar belakang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Imaginovation (lembaga 

penelitian berbasis di Amerika) pada tahun 2017, menyebutkan bahwa sebanyak 

79% pengunjung akan keluar dari website apabila konten pada website tidak 

dioptimalkan dengan baik, dan mencari konten atau produk yang lainnya. 

Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset MindTouch 

menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebesar 35% ketika website  

ESPN.com mendengar keluhan pengguna, dan melakukan desain ulang pada 

homepage  mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa product digital seperti 

website tidak hanya dituntut untuk dapat memudahkan, namun juga dituntut untuk 

dapat digunakan dengan nyaman dan mudah dimengerti oleh pengguna sehingga 

dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang baik.  

Salah satu product digital yang sering diakses oleh masyarakat Pekanbaru 

ialah website brosispku. Website brosispku dengan URL www.brosispku.com 

merupakan sebuah situs yang menyajikan informasi seputar kota Pekanbaru, seperti 

informasi tempat wisata, kuliner, komunitas, event, dan lowongan pekerjaan. 

Berdasarkan pengamatan, brosispku.com  seringkali tampil pada halaman pertama 

di mesin pencari dengan kata kunci terkait kota Pekanbaru. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa website brosispku.com juga turut menjadi tujuan utama 

bagi masyarakat lokal atau wisatawan untuk mencari informasi terkait kota 

Pekanbaru, baik informasi seputar wisata maupun kuliner di Pekanbaru. Selain itu 

http://www.brosispku.com/
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karena website brosispku juga telah menyajikan informasi lainnya seperti lowongan 

pekerjaan, event, dan sebagainya,  membuat pengunjung website brosispku juga 

semakin meningkat dan semakin beragam pula latar belakangnya. 

 Pengalaman pengguna atau User Experience merupakan sikap, tingkah 

laku, dan emosi pengguna saat menggunakan suatu produk, sistem, atau jasa. 

Pengalaman tersebut melibatkan persepsi individu berkaitan dengan kemudahan 

dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Serta dinamis karena hal tersebut dapat 

berubah seiring dengan berubahnya lingkungan, kebiasaan, dan nilai-nilai. Dapat 

disimpulkan bahwa inti dari UX adalah pengguna dapat mengerti nilai apa yang 

ingin disampaikan kepada mereka.  

Kepuasan pengguna terhadap sistem juga tidak mungkin terlepas dari 

analisis terhadap perancangan aspek interaksi manusia-komputer yang baik dengan 

memperhatikan faktor-faktor pendukung perancangan user interface melalui aspek 

User Experience atau pengalaman pengguna. Pada prakteknya, seringkali terjadi 

tampilan yang bertolak belakang dengan pengalaman penggunanya. Maka dari 

itulah tercetus User Experience Design, agar dapat menciptakan pengalaman 

pengguna yang baik. User Experience Design secara sederhana merupakan proses 

membuat website menjadi mudah digunakan dan tidak membingungkan ketika 

digunakan oleh pengguna. Kunci dari design UX adalah bagaimana membuat 

pengguna menerima pengalaman tersebut sebaik mungkin. Tiga faktor yang harus 

diperhatikan oleh perancang UX  adalah yakni, usability, look, dan feel.  

Permasalahan yang umum pada user experience, yakni penggunaan warna, 

icon, atau gambar yang tidak konsisten, alur yang berbelit, fitur yang tidak 

berfungsi dan permasalahan lainnya yang membingungkan serta menyebabkan 

kekeliruan. Berdasarkan wawancara kepada beberapa pengguna, permasalahan 

yang dirasakan pengguna ketika mengakses website brosispku.com yakni adanya 

penggunaan warna yang sama untuk button dengan aksi berbeda, penggunaan 

bahasa yang tidak konsisten sehingga dirasa target pengguna perlu diperjelas, 

susunan menu yang dirasa berantakan, penggunaan icon yang tidak konsisten, 

penggunaan font yang kurang nyaman, serta penggunaan warna yang tidak 
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konsisten dan terlalu ramai. Permasalahan tersebut tidak begitu berpengaruh secara 

signifikan, namun tetap mengurangi kenyamanan saat website diakses oleh 

pengguna. Masalah tersebut seringkali pengguna membuat pengguna bersikap 

mengabaikannya, atau memilih mencari sumber informasi yang lain. Untuk 

mengevaluasi permasalahan yang dihadapi pengguna berdasarkan user experience 

maka pengujian UX menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) dan 

pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS) perlu dilakukan. 

Penelitian sebelumnya oleh Edi, Danang dan Rudy (2018) yang berjudul  

Perancangan dan Evaluasi User Interface Aplikasi Smart Grid Berbasis Mobile 

Application, penelitian menggunakan kuesioner SUS untuk menguji usability, serta 

menggunakan kuesioner UEQ untuk menguji UX, hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa SUS dapat melakukan pengujian dengan tepat, dengan hasil 

bahwa prototype yang dirancang termasuk kategori design yang bagus. 

Penelitian lainnya oleh Shafira, Ismiarta, dan Hannifah (2018) yang 

berjudul Evaluasi dan Perbaikan User Experience Menggunakan User Experience 

Questionnaire (UEQ) dan Focus Group Discussion (FGD) pada Situs Web 

FILKOM Apps Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, 

mendapatkan kesimpulan bahwa UEQ dapat dengan baik menjadi acuan untuk 

mengevaluasi user experience lama dan user experience baru, dengan hasil yang 

cukup signifikan namun menghasilkan user experience ke arah yang lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada 

tugas akhir ini penulis akan mengangkat sebuat judul yakni “Perancangan dan 

Evaluasi User Experience menggunakan Design thinking pada website 

BrosisPku.com”  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, didapatkan perumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana menemukan aspek-aspek yang dapat menjadi penyebab ketidak-

nyamanan bagi pengguna ketika mengakses suatu website. 
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2. Bagaimana mendesain user experience yang baik berdasarkan analisa yang 

dilakukan sebelumnya.  

1.3   Batasan Masalah 

Agar perencanaan penelitian ini jelas dan terarah kedepannya maka penulis 

ingin memberikan batasan masalah. Pada perencanaan penelitian ini penulis 

sajikan: 

1. Penelitian ini menganalisa permasalahan yang dihadapi pengguna saat 

mengakses website brosispku.com melalui desktop. 

2. Responden merupakan pengguna yang pernah mengakses website 

BroSisPku.com.  

1.4    Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:  

1. Membuat rekomendasi perancangan tampilan yang sesuai dengan hasil 

analisa User Experience. 

2. Melihat hasil uji usability testing menggunakan SUS (System Usability Scale) 

1.5     Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang di 

uraikan menjadi beberapa bagian subbab diantaranya : 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari isi tugas akhir yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 

Bab berikut ini membahas tentang teori-teori umum yang berhubungan 

dari tugas akhir ini. 

Bab III  Metodologi Penelitian 
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Bab ini membahas tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian. Metodologi penelitian terdiri atas 5 tahapan yang 

mengadaptasi dari konsep design thinking yakni understand (pahami), 

define (defenisi), ideate (ide), prototype (perancangan), dan validate 

(validasi). 

Bab IV  Analisa dan Perancangan User Experience 

Bab ini menguraikan analisa hasil user experience dari website yang telah 

ditentukan. Membuat prototype website berdasarkan hasil analisa user 

experience sebelumnya. Dilakukan uji usability terhadap prototype yang 

telah dibuat dan menyimpulkan apakah kebergunaan sistem telah sesuai 

dengan analisa user experience sebelumnya. 

BAB V     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan pengimplementasian dari rekomendasi desain 

prototype yang telah dibuat sebelumnya, serta hasil pengujian dari hasil 

implementasi tersebut.  

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran pengembangan untuk untuk dapat diterapkan oleh 

peneliti selanjutnya.     
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1     Website 

Website merupakan kumpulan dari berbagai halaman yang mengandung 

konten atau isi, dan  homepage  merupakan  halaman  utama  dimana  setiap  konten 

saling terhubung. Suatu website tidak dapat terlepas dari desain. Design web 

merupakan hal pertama  yang dirasakan  oleh  pengguna  saat  mengunjungi  suatu 

website. Tampilan website seharusnya dapat menaikkan branding suatu produk, 

perusahaan atau informasi lainnya yang ingin ditampilkan.  

 Design web memiliki beberapa elemen penting. Yang pada dasarnya elemen 

tersebut bertujuan agar web tidak hanya memiliki tampilan yang indah, namun juga 

agar memudahkan pembaca google crawler ketika menjelajahi web untuk 

meningkatkan user experience. 

Elemen-elemen tersebut adalah : 

1. Layout 

Layout dari sebuah situs web hendaklah mempertimbangkan letak penyusunan 

elemen-elemen desain agar memudahkan pembaca mencerna aliran informasi.  

2. White Space 

White space berfungsi untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. 

White space juga bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara 

satu elemen dengan elemen lainnya.  

3. Jenis Huruf 

Prinsip dari memilih huruf untuk web (web fonts) sedikit berbeda dengan ketika 

memilih huruf untuk membuat materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau 

materi  cetak yang lainnya.  

4. Pilihan Warna 
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Warna dapat memengaruhi psikologi pembaca, menciptakan mood, dan 

menyelusup ke alam bawah sadar. 

5. Navigasi 

Navigasi berupa denah atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk 

mencari kategori konten ataupun produk yang ingin dicari.  

6. Tombol “Search” 

Navigasi, kategori, dan label merupakan opsi yang dapat diberikan, sedangkan 

tombol search merupakan kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang 

cukup untuk mencari satu kategori ke kategori lain atau dari satu konten ke 

konten lainnya. 

7. Laman “About Me/Us” 

Laman About Me/Us memiliki beberapa fungsi, yakni : 

a. Memperkenalkan diri/perusahaan. 

b. Memperkenalkan jasa/produk yang dimiliki. 

c. Menjelaskan secara spesifik bidang yang digeluti. 

d. Membangun engagement dengan pembaca.  

8. Laman Kontak 

Laman kontak berpengaruh terhadap autoritas. Pembaca atau klien tentu harus 

tahu apakah situs yang dikunjungi benar-benar dikelola oleh perusahaan 

bahkan orang asli dan bukan fiktif. 

9. Footer yang informatif 

Footer bisa juga berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi yang 

memang krusial. Bisa juga seperti tambahan informasi berupa sitemaps, 
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copyright, privacy policy, atau informasi-informasi yang memudahkan 

pembaca. 

10. Kualitas Image 

Kualitas foto memiliki fungsi agar memperbudah pembaca serta melengkapi 

konten. 

2.2     Usability 

Usability merupakan konsep dari penerapan interaksi manusia dan 

komputer, pada jurnal internasional yang ditulis oleh H. Sharp, Y. Rogers, and J. 

Preece (2003), menyimpulkan bahwa Usability merupakan faktor yang 

mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer. Usability merupakan ukuran 

kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem 

apakah situs web, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-

peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna.(Jacob Nielsen, 2003). Usability 

merupakan tingkat produk yang dapat digunakan dan telah ditetapkan oleh 

pengguna,  untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dan memuaskan dalam 

menggunakannya (ISO,1998).  

Secara umum, usability adalah tingkat kualitas dari sistem (perangkat lunak) 

yang mudah dipelajari, mudah digunakan dan mendorong pengguna untuk 

menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan tugas, hal ini 

berpengaruh besar terhadap user experience (UX). 

Menurut Jacob Nielsen yang ada di bukunya Usability Engineering, ada  5  

syarat  yang  harus dipenuhi  supaya suatu  website  mencapai  tingkat usability 

yang ideal, yaitu:  

1. Learnability (kemudahan dipelajari), yakni seberapa mudah bagi pengguna 

untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka 

berhadapan/berinteraksi dengan desain ? 

2. Efficiency (Efisiensi), yakni setelah pengguna mempelajari desainnya, 

seberapa cepat mereka dapat melakukan tugasnya ? 
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3. Memorability  (Kemudahan dalam mengingat), yakni saat pengguna kembali 

menggunakan desain setelah beberapa waktu tidak menggunakannya, seberapa 

mudah pengguna dapat mahir menggunakannya kembali ? 

4. Errors (Pencegahan kesalahan), yakni berapa banyak kesalahan yang 

dilakukan pengguna, seberapa parah kesalahan tersebut, serta seberapa mudah 

mereka dapat memulihkan kesalahan tersbut ? 

5. Satisfaction (Kepuasan pengguna), seberapa menyenangkan untuk 

menggunakan desain tersebut ? 

Usability bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada penguji tentang 

sejauh mana efektivitas dan efisiensi sebuah website ketika digunakan. Apakah 

setiap aspeknya dapat dinilai dengan baik. Sebuah sistem yang memiliki usability 

yang rendah dapat dapat mengakibatkan pemborosan waktu, penurunan 

produktifitas, meningkatkan frustasi dan kecenderungan tidak ingin kembali 

mengunjungi atau menggunakan sistem yang ada. 

Untuk mengetahui tingkat usability sebuah sistem perlu dilakukan evaluasi 

terhadap sistem tersebut. 

2.2.1    Evaluasi 

Evaluasi merupakan tes untuk mengetahui tingkat kegunaan dan 

fungsionalitas suatu sistem yang dapat dilakukan dilaboratorium, lapangan, atau 

dalam kerjasama dengan user. Evaluasi memiliki tujuan, yakni : 

1. Melihat seberapa jauh sistem berfungsi mencakup kesesuaian penggunaan 

sistem terhadap harapan user pada tugas tertentu. 

2. Melihat efek dari interface bagi pengguna mencakup aspek berupa kemudahan 

sistem yang dipelajari, daya guna dan perilaku user. 

3. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. 

2.3     User Experience (UX) 

Dalam Creative Bussiness Jakarta, disebutkan bahwa user experience (UX) 

merupakan salah satu strategi  mendesain produk yang berfungsi pada perspektif 

pengguna .Menurut ISO 9241-210 (2010), dikatakan bahwa user experience 
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merupakan persepsi dan respon seseorang yang dihasilkan dari penggunaan dan 

prediksi dari suatu produk, sistem, atau layanan. Sedangkan definisi lain user 

experience adalah seluruh aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, 

layanannya, dan produknya (Norman, 2016). 

Jesse James Garrett dalam bukunya The Elements of User Experience : User 

- Centered Design for the Web, menyebutkan dan menciptakan sebuah model yang 

dapat menjelaskan elemen yang terdapat pada user experience. 

2.3.1    User Experience Design 

User Experience Design (UX Design) adalah proses meningkatkan 

kepuasan pengguna website atau aplikasi tertentu melalui kegunaan dan kesenangan 

yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. UX Design membuat 

suatu website bisa digunakan dengan mudah sehingga tidak membingungkan 

pengguna.  

Dapat dikatakan bahwa UX mencakup keseluruhan elemen dari suatu 

website: apakah website tersebut sudah tersusun dan terstruktur secara baik atau 

belum, bagaimana tingkat kemudahan untuk pindah dari satu halaman ke halaman 

lain, dan sebagainya. 

2.4    User Experience Quistionneire (UEQ) 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX yang dikembangkan pada tahun 2005 oleh tiga orang pakar IT 

Jerman yakni Bettina Laugwitz, Martin Schrepp, dan Theo Held. Metode ini 

menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan feedback atau umpan balik dari 

pengguna ketika menggunakan sebuah produk. UEQ disusun agar dapat 

menghasilkan sebuah hasil penelitian atau pengujian secara efektif dan tidak 

memakan banyak waktu. Dengan UEQ pengguna dibuat menjawab pertanyaan 

dengan segera dan spontan, sehingga pembuatan pertanyaan dengan materi yang 

mendalam dan menimbulkan pernyataan yang abstrak tentang produk harus 

dihindari. Pemilihan pertanyaan UEQ sangat sederhana dan dapat dijawab sesegera 

mungkin oleh pengguna. UEQ menggunakan komponen yang relevan untuk 

pengukuran UX.  

https://www.researchgate.net/profile/Bettina_Laugwitz
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Schrepp
https://www.researchgate.net/profile/Theo_Held
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UEQ banyak dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu untuk 

membandingkan level user experience antara dua produk, menguji user experience 

suatu produk, dan menentukan area perbaikan (Schrepp, 2015). Terdapat 6 skala 

dengan total 26 elemen yang dikategorikan berdasarkan skala-skala pengukuran 

yang terdapat pada UEQ (Rauschenberger, 2013). Skala-skala User Experience 

dalam kuesioner, yaitu:  

1. Attractiveness (Daya Tarik) 

Kesan pengguna terhadap produk, seberapa menarik suatu produk secara 

persepsi keseluruhan, apakah pengguna suka atau tidak menyukai produk 

tersebut. 

2. Perspicuity (Kejelasan) 

Seberapa mudah suatu produk digunakan oleh pengguna. 

3. Efficiency (Efisiensi) 

Seberapa cepat dan efisien produk saat digunakan oleh pengguna, serta, apakah 

antarmuka pengguna terlihat terorganisir.  

4. Dependability (Ketepatan) 

Apakah interaksinya dapat dikendalikan oleh pengguna ? 

5. Stimulation (Stimulasi) 

Apakah produk tersebut menarik dan menyenangkan saat digunakan ? Apakah 

pengguna merasa termotivasi untuk terus menggunakan produk?. 

6. Novelty (Kebaruan) 

Seberapa inovatif suatu produk. Apakah produk memiliki desain yang inovatif 

dan kreatif? Apakah produk mampu mendapatkan perhatian pengguna? 

Konsep struktur skala UEQ yang dipetakan untuk mengukur skala UX terdapat 

pada gambar 2.1. 



 

II-7 

 

Attractiveness
-Annoying / Enjoyable

- Bad / Good
- Unlikeable / Pleasing
- Unpleasant / Pleasant

- Unattractive / Attractive

- Unfriendly / Friendly

Efficiency
-Slow / Fast

- Ineffincient/ Efficient
- Impractical / Practical

-Cluttered / Organize

Hedonic QualityPragmatic Quality

Perspicuity
- Not Understandable / Understandable

- Difficult to learn / Easy to learn
- Confusing / Clear

- Complicated / Easy  

Dependability
- Unpredictable / Predictable

- Obstructive / Supportive
-Not Secure – Secure

- Not meet expetations / Meets expectations

Stimulation
-Inferior / Valueable

- Boring / Exiting
-Not Interesting / Interesting
- Demotivating / Motivating

Novelty
-Dull / Creative

-Conventional / Inventive
Usual / Leading Edge

-Conservative / Innovative 

 
Gambar 2. 1 Struktur UEQ 

UEQ memiliki 26 item (atribut) yang dijadikan sebagai kuesioner dengan 

jawaban berupa skala mulai dari 1 sampai dengan 7. Kuesioner tersebut pada 

awalnya menggunakan bahasa inggris, namun berikut adalah kuesioner UEQ yang 

sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Harry B. Santoso. 

Tabel 2. 1 Kuesioner UEQ dalam bahasa Indonesia 

No. Atribut 1 2 3 4 5 6 7 Atribut 

1 Menyusahkan O O O O O O O Menyenangkan  

2 Tak dapat dipahami O O O O O O O Dapat dipahami 

3 Kreatif O O O O O O O Monoton 

4 Mudah dipelajari O O O O O O O Sulit dipelajari 

5 Bermanfaat O O O O O O O Kurang bermanfaat 

6 Membosankan O O O O O O O Mengasyikan 

7 Tidak menarik O O O O O O O Menarik 

8 Tidak dapat diprediksi O O O O O O O Dapat diprediksi 
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9 Cepat  O O O O O O O Lambat 

10 Berdaya cipta O O O O O O O Konvensional 

11 Menghalangi  O O O O O O O Mendukung 

12 Baik O O O O O O O Buruk 

13 Rumit O O O O O O O Sederhana 

14 Tidak disukai O O O O O O O Menggembirakan 

15 Lazim O O O O O O O Terdepan 

16 Tidak nyaman O O O O O O O Nyaman 

17 Aman O O O O O O O Tidak aman 

18 Memotivasi O O O O O O O Tidak memotivasi 

19 Memenuhi ekspetasi 
O O O O O O O 

Tidak memenuhi 

ekspetasi 

20 Tidak efesien O O O O O O O Efesien 

21 Jelas O O O O O O O Membingungkan 

22 Tidak praktis O O O O O O O Praktis 

23 Terorganisasi O O O O O O O Berantakan 

24 Atraktif  O O O O O O O Tidak atraktif 

25 Ramah pengguna O O O O O O O Tidak ramah pengguna 

26 Konservatif  O O O O O O O Inovatif 

  Pengolahan data UEQ dilakukan secara otomatis apabila data tersebut 

dimasukkan kedalam alat hitung (tools) UEQ. Alat hitung UEQ dibuat 

menggunakan perangkat Microsoft Excel. Data yang dimasukkan akan mengalami 

proses transformasi data, perhitungan nilai rataan, perhitungan varians dan standar 

deviasi, serta perhitungan confidence interval dan perbandingan dengan set data 

benchmark (Laugwitz et al, 2008) 

2.5     System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale (SUS) merupakan kuesioner yang paling sederhana 

dan dapat diandalkan. SUS terdiri atas 10 komponen pertanyaan dengan 5 opsi 
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jawaban, dimulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. SUS yang 

dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986, merupakan skala kegunaan yang 

andal, populer, efektif, dan murah, yang dapat digunakan untuk penilaian global 

terhadap sistem. SUS dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa inggris, namun 

pada saat ini SUS sudah banyak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Berikut 

pertanyaan SUS dalam bahasa Indonesia. Penilaian kuesioner System Usability 

Scale (SUS) menggunakan lima buah skala Likert dengan keterangan jika, 1: 

Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Netral, 4: Setuju, dan 5: Sangat Setuju. 

Berikut Bentuk pertanyaan kuesioner SUS untuk menilai usability : 

Tabel 2. 2 Komponen SUS 

No. Komponen 
STS 

1 
TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

1 
Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi.  
     

2 
Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan.  
     

3  Saya merasa sistem ini mudah digunakan.       

4  
Saya membutuhkan bantuan orang lain 

dalam menggunakan sistem ini 
     

5  
Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya.  
     

6  
Saya merasa ada banyak yang tidak cocok 

dengan sistem ini 
     

7  

Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat.  

     

8  Saya merasa sistem ini membingungkan.       

9  
Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini.  
     

10  
Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini.  
     

1. Analisis Data 

Langkah analisis data pada tahap ini dilakukan untuk mengolah data kuantitatif 

dari kuesioner SUS adalah sebagai berikut : 
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a. Langkah awal dalam melakukan perhitungan kuesioner SUS yakni dengan 

menghitung nilai skor tiap pertanyaan. Nilai skor tersebut berkisar pada 

rentang 0-4. Untuk menghitung nilai skor maka perlu diperhatikan urutan 

angka ganjil atau genap pada tiap pernyataan. Pernyataan dengan bernomor  

ganjil, dapat dihitung dengan rumus (xi - 1). Sedangkan pada urutan 

pernyataan genap, dihitung dengan rumus (5 - xi), dengan xi merupakan 

angka pada skala Likert yang dipilih oleh responden.  

b. Nilai SUS didapatkan dengan menjumlahkan total skor untuk setiap 

pernyataan, dan dikalikan dengan 2,5. Jumlah skor untuk masing-masing 

responden berkisar diantara 0-100. 

c. Interprestasi dari skor SUS adalah jika nilai skor SUS >68, maka pengguna 

dapat dikatakan telah puas menggunakan website, sebaliknya jika SUS<68 

maka dapat dikatakan pengguna tidak puas menggunakan website. Namun 

hasil penilaian akhir juga dapat ditentukan menggukan penilaian seperti 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 2. 2 Rentang Nilai SUS 

2.5.1 Keuntungan SUS 

Keuntungan menggunakan SUS yakni 

1. Memiliki skala yang sangat mudah untuk diberikan kepada peserta. 

2. Dapat digunakan dengan pada jumlah sampel kecil, dengan hasil yang dapat 

diandalkan. 

3. Memiliki hasil yang valid, yang dapat membedakan sistem yang dapat 

digunakan dan tidak dapat digunakan. 
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2.6     Website BrosisPKU.com 

Website brosispku.com merupakan platform digital lokal yang dimulai pada 

tanggal 5 Oktober 2014 melalui jejaring sosial Instagram. Menyajikan informasi 

mengenai tempat wisata, kuliner, direktori bisnis dan cerita warga di Kota 

Pekanbaru, Riau. Informasi yang disajikan di Brosispku.com seluruhnya berasal 

dari warga lokal dengan tujuan untuk mengenalkan Pekanbaru. Dengan tagline 

“menjadi platform nomor satu Pekanbaru”, website BroSisPku berharap agar dapat 

menjadi sumber informasi utama bagi warga Pekanbaru. Pada saat ini BroSisPKU 

sudah mempunyai lebih dari 132.000 followers.  

Website BroSisPku.com memiliki layanan business directory, yang dapat 

dimanfaatkan bagi pelaku bisnis atau pengusaha di Pekanbaru untuk menampilkan 

bisnis/usaha-nya di website. Pengusaha yang bergabung nantinya disebut merchant.  

Setelah mereka mendaftarkan usahanya (sign up), maka mereka dapat masuk (sign 

in) pada bagian bisnis manager untuk mengelola sendiri informasi yang akan 

mereka tampilkan. Layanan ini dapat menjadi sarana agar pengusaha dapat 

mengenalkan bisnisnya, dan informasi bisnis yang tertera pada website tersebut 

juga nantinya dapat berperan dan membantu agar bidang pariwisata Pekanbaru 

semakin dikenal. 

 Situs similarweb.com yang merupakan platform analisa dan perbandingan 

website, menunjukkan bahwa website BroSisPku.com mengalami lonjakan 

kunjungan yang paling signifikan pada bulan Desember 2018, yakni sekitar 60%. 

Serta penurunan sekitar 30% pada bulan-bulan selanjutnya, yakni Januari, dan 

Februari 2019. BroSisPku.com juga memiliki nilai bounce rate yang cukup tinggi, 

yakni sebesar 70.62%, dengan rata-rata waktu kunjungan hanya 1 menit 32 detik. 

Sehinggga dapat disimpulkan bahwa penggunjung tidak betah berlama-lama pada 

website tersebut. Berikut gambar traffic overview website BroSisPku.com yang 

didapat dari similarweb.com. 
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Gambar 2. 3 Traffic Overview Website BroSisPku.com 

 Similarweb.com juga menunjukkan bahwa BroSisPku.com memiliki 

pengunjung organik yang cukup tinggi, yakni sebesar 99.43%. dengan kata kunci 

“brosispku” sebagai kata kunci yang paling sering digunakan pada mesin pencari, 

dengan persentasi ±10,33%.  

 

Gambar 2. 4 Kata Kunci Pencarian dan Gambaran Pengunjung BroSisPku.com 
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2.7 Penelitian Terkait 

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait 

Tahun Judul Nama Peneliti Metode Kesimpulan 

2015 Evaluasi User Experiences 

Produk iDigital Museum 

dengan Menggunakan UEQ. 

Studi Kasus Aplikasi Interaktif 

Bandung Purba. 

(Jurnal Teknologi Informasi 

Vol. 2, No. 2, Mei 2015, 

ISSN 2087-2429.) 

1. Anang 

Sularsa 

2. Ary Setijadi 

Prihatmanto.  

3. Eko Nugroho 

User Experience 

Questionnaire 

(UEQ) 

“Pada penelitian ini, UEQ digunakan untuk mengevaluasi dan 

menguji aplikasi interaktif Danau Bandung Purba yang 

diadaptasi dari fakta Geologis Bandung Purba.  Hasil pengujian 

menggunakan  UEQ cenderung memiliki impresi positif pada 

keenam aspek pengujian (attractiveness, perspiculty, efficiency, 

dependability, stimulation dan novelty). 

Berdasarkan pengujian menggunakan UEQ tersebut, didapatkan 

kesimpulan lainnya bahwa fakta geologis Bandung Purba dapat 

diimplementasikan ke dalam  aplikasi interaktif.” 

2015 Kajian Evaluasi Usability dan 

Utility pada situs Web. 

(Seminar Nasional Sistem 

Informasi Indonesai, 2-3 

November 2015) 

1. Wildan 

Usama 

Martoyo 

2. Falahah 

Usability Penelitian ini mengenai evaluasi usability dan utility pada 

sistem blog untuk mahasiswa di Universitas Widyatama. 

Disebutkan bahwa usability terkait pada kemudahan 

penggunaan serta pemanfaatan sistem dalam pemenuhan tugas 

dan kebutuhan pengguna, sedangkan utility terkait pada 

motivasi pengguna dan kebutuhan untuk menggunakan sistem. 

Evaluasi dari penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh 
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mana pemanfaatan sistem oleh pengguna, serta sejauh mana 

sistem dapat memenuhi ekspetasi pengguna. Hasil evaluasi 

usability dan utility pada penelitian ini menunjukan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi usability dan utility, 

dimana suatu sistem yang memiliki usability yang cukup baik, 

tetapi belum tentu dirasakan optimal oleh penggunanya (utility).  

2015 Pengembangan User Experience 

dan User Interface Aplikasi 

Igometer Taksi. 

(Jurnal Sarjana Teknik 

Informatika Vol.1 No.1 Agustus 

2015, 

e-ISSN : 2338-5197) 

1. Rofid Hilmi 

2. Ardiansyah 

Single Ease 

Question (SEQ) 

dan System 

Usability Scale 

(SUS) 

Pada penelitian ini, pengembangan aplikasi dilakukan melalui 

tiga tahapan yakni ; pengumpulan data, analis data, dan terakhir 

perandangan desain. Aplikasi yang telah dikembangkan 

kemudian dilakukan pengujian Usability Post Task 

mengunakan SEQ dan Post Study menggunakan SUS terhadap 

168 responden (78 penumpang, dan 90 pengemudi).  Hasil 

pengujian ini digunakan untuk melihat apakah desain dapat 

diterima oleh pengguna, sehingga nantinya dapat dikembangkan 

menjadi sebuah aplikasi yang real. 

2016 Pengembangan Sistem 

Informasi Website KPU Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

1. Argo Wibowo 

2. Budi Susanto 

User Experience 

Questionnaire 

(UEQ) 

Pada penelitian ini, UEQ digunakan untuk mengevaluasi 

website KPU DIY yang lama serta yang baru. Dari hasil 

evaluasi menggunakan kuesioner UEQ, didapatkan hasil bahwa 

pengguna lebih tertarik (Attractive), lebih memiliki kesamaan 
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(Jurnal Teknik Informatika dan 

Sistem Informasi 

Vol. 2, No. 2, Agustus 2016, 

e-ISSN : 2443-2229) 

sudut pandang (Perspicuity), serta lebih termotivasi 

(Stimulation) ketika menggunakan website yang baru. Website 

baru juga dianggap lebih efisien (Efficiency), lebih baru 

(Novelty), dan pengguna dapat menggunakan sistem dengan 

baik (Dependability). Pengembangan juga memungkinkan 

pihak KPU DIY dapat mengatur content mereka sendiri dengan 

lebih mandiri. 

2016 Analisis User Interface dan 

User Experience pada Website 

Sekolah Tinggi Teknologi 

Adisutjipto Yogyakarta 

(Seminar Nasional Teknologi 

Informasi dan Kedirgantaraan 

(SENATIK) 

Vol.II, 26 November 2016,  

ISSN: 2528-1666) 

1. Dwi 

Nugraheny 

- 

 

Pada penelitian ini menggunakan 6 variabel yang terkait dengan 

user experience dan user interface pada website STTA. Enam 

variabel tersebut yakni ; usability, content, pleasure, classic 

aesthetic, expressive aesthetic, serta quality of information. 

Penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach untuk 

menguji instumen pengujian yang digunakan, dan didapatkan 

hasil bahwa instrumen pengujian “valid” dan “reliabel” karena 

memenuhi metode uji statistik cronbach  tersebut. Berdasarkan 

penelitian tersebut juga didapat kesimpulan bahwa untuk 

menghasilkan user experience yang baik diperlukan user 

interface yang baik. Namun, user interface yang baik tidak 

menjamin akan menciptakan user experience yang baik pula. 
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2016 Analisis Usability dalam User 

Experience pada Sistem KRS 

Online UMM menggunakan 

USE Questionnaire  

(JNTETI, Vol.5, No. 4, 

November 2016, 

ISSN 2301-4156) 

1. Wahyu 

Andhyka 

Kusuma 

2. Vebrian 

Noviasari 

3. Gita Indah 

Marthasari 

USE 

Questionnaire 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat usabiliy 

system,  dan dianalisis hubungan antara variabel bebas, yaitu 

usefulness (kebergunaan), ease of use(kemudahan penggunaan), 

dan ease ofe learning (kemudahan mempelajari) terhadap 

variabel terikat, yaitu satisfaction (kepuasan) secara simultan 

maupun parsial. Pengukuran usability menggunakan kuesioner 

USE yang memuat variabel-variabel tersebut diatas. User 

experience berperan penting dalam pembangunan sebuah sistem 

karena user experience dapat memperlihatkan kemudahan yang 

dirasakan oleh pengguna dan efisiensi melalui pengalaman 

pengguna saat menggunakan sistem tersebut. Dari pengukuran 

usability didapatkan hasil bahwa sistem KRS Online memiliki 

nilai “layak”. Dan didapatkn pula kesimpulan bahwa variabel 

usefullness  dan variabel ease of use berpengaruh signifikam 

terhadap variabel satisfaction, namun variabel ease of learning 

tidak berpengaruh terhadap variabel satisfaction. 

2018 Perancangan dan Evaluasi User 

Interface Aplikasi Smart Grid 

Berbasis Mobile Application 

1. Edi Susilo 

2. F. Danang 

Wijaya 

User Experience 

Questionnaire 

(UEQ) dan 

Dalam penelitian ini, kuesioner SUS yang digunakan untuk 

menguji usability menunjukkan hasil bahwa SUS dapat 

melakukan pengujian dengan tepat, serta menggunakan 

kuesioner UEQ untuk menguji UX dengan hasil keseluruhan 
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(Jurnal Nasional Teknik Elektro 

dan Teknologi Informasi 

(JNTETI) 

Vol. 7, No. 2,  

ISSN 2301 – 4156) 

3. Rudy 

Hartanto 

System Usability 

Scale (SUS) 

pengujian mendapatkan penilaian yang masuk ke dalam 

kategori “sangat bagus” dan kesimpulan  prototype yang 

dirancang masuk ke dalam kategori design yang bagus. 

Kesimpulan lainnya yakni penggabungan MDfA dengan CES 

merupakan metode yang terbaik untuk melakukan perancangan 

UI aplikasi mobile. 

2018 Evaluasi dan Perbaikan User 

Experience Menggunakan User 

Experience Questionnaire 

(UEQ) dan Focus Group 

Discussion (FGD) pada Situs 

Web FILKOM Apps Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Brawijaya 

(Jurnal Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer, 

e-ISSN: 2548-964X) 

1. Shafira Viski 

Izabal 

2. Ismiarta 

Aknuranda 

3. Hannifah 

Muslimah 

Az-Zahra 

User Experience 

Questionnaire 

(UEQ) 

Dari penelitian ini, penggunaan User Experience Questionnaire 

(UEQ) untuk evaluasi setiap versi desainnya. Pada desain baru 

terjadi peningkatan rata-rata pada tiap skala UEQ yaitu untuk 

skala Attractiveness dengan peningkatan sebesar 1.50, 

Perspicuity sebesar 1.93, Efficiency 1.66, Dependability 1.18, 

Stimulation 1.33, dan Novelty 1.08, serta dapat disimpulkan 

pula bahwa UEQ dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan 

untuk mengevaluasi user experience lama dan user experience 

baru, dengan hasil yang cukup signifikan namun menghasilkan 

user experience ke arah yang lebih baik. 
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2018 Analisa User Experience pada 

Sistem Informasi Akademik 

Universitas Pendidikan Ganesha 

ditinjau dari pengguna 

mahasiswa. 

(Jurnal Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan Vol. 15, No. 1, 

Januari 2018. 

P-ISSN:0216-3241 ; e-

ISSN:2541-0652) 

1. Ardwi 

Pradnyana 

Persona Penelitian ini melakukan analisa user experience ditinjau dari 

pengguna mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pengguna, terkait rasa dan pengalaman yang dirasakan 

pengguna terhadap produk yang digunakan. Hasil akhir yang 

didapat berupa tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem, 

serta beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna, efektifitas, dan efisiensi sistem. 

 

 

2019  
 

Desain interaksi aplikasi 

platform traveler menggunakan 

pendekatan design thinking. 

 

1. Fitra Arie 

Budiawan 

Design thinking Penelitian ini dilakukan pendekatan design thinking,. Proses 

yang berulang pada design thiking ini membantu proses 

perancangan solusi yang sesuai dengan pengguna. Perancangan 

aplikasi ini mempermudah traveler dalam menyelesaikan 

tujuannya dalam melaksanakan traveling baik mempermudah 

dalam mencari teman dalam traveling ataupun menemukan 

orang sekitar yang ada di sekitar traveler 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan tahapan untuk merincikan teknik dalam  

melakukan  penelitian, serta sebagai acuan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. 

Metodologi penelitian berisi kerangka kerja penelitian terstruktur mulai dari tahap 

awal penelitian hingga mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan tidak 

menyimpang dari tujuan. Penelitian ini menerapkan konsep design thinking sebagai 

medologi penilitian yang akan dilakukan. Design thinking merupakan metode 

penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau user, yang dipopulerkan 

oleh David Kelley dan Tim Brown (President and CEO, IDEO). 

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang 

menerapkan konsep design thinking : 

 
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 

3.1     Understand (Pahami) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan keterlibatan langsung 

kepada pengguna. Peneliti melakukan wawancara dengan admin BroSisPku.com 

dan beberapa pengguna agar dapat memahami pengalaman dan motivasi mereka 

terkait website tersebut. Selanjutnya peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

responden yang telah ditentukan. Pada tahap ini peneliti juga membangun empati 



 

 

III-2 

 

dan mengesampingkan asumsi pribadi agar mendapatkan wawasan tentang 

pengguna dan kebutuhan mereka. 

Terdapat 6 parameter untuk mendapatkan penilaian pengalaman pengguna 

secara menyeluruh, dimana 6 parameter tersebut telah memenuhi indikator 

penilaian user experience yaitu seberapa cepat pengguna menggunakan dan terbiasa 

dengan interface. oleh Larasati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi user 

experience yakni:  

1. Bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan/tujuan awal 

2. Kemampuan dan keterbatasan situs 

3. Isi dan Tampilan situs 

4. Fungsionalitas situs 

Proses penilaian pengalaman pengguna dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 2 Proses Penilaian User Experience 

Untuk mendapatkan persepsi pengalaman pengguna, peneliti 

mengumpulkan informasi kuantitatif berdasarkan wawancara yang dilakukan 

dengan pengalaman yang dirasakan pengguna ketika dan atau setelah pengguna 

berinteraksi dengan website tersebut sesuai dengan faktor yang telah disebutkan. 

Peneliti juga menilai sikap pengguna ketika berinteraksi dengan website, serta 

kuesioner UEQ yang nilainya ditentukan langsung oleh pengguna sesaat setelah 

berinteraksi dengan website sebagai data penilaian kualitatif.  

3.1.1 Pengamatan pada Website Brosispku 

Pengamatan pada website dilakukan agar pengguna dapat mengetahui 

tampilan serta mengerti fungsi dari setiap elemen-elemen yang ada pada website 
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tersbut. Proses ini dilakukan dengan mengamati setiap halaman yang ada pada 

website, seta mempelajari alur yang dilalui oleh pengguna setiap mengakses 

website. Hal tersebut agar penulis dapat mengerti website secara keseluruhan dan 

dapat menjadi dasar peulis untuk melakukan wawancara pada pengguna nantinya.   

3.1.2 Wawacara terhadap pengguna 

Pada proses wawancara pengguna penulis merancang sebuah research 

project plan bertujuan agar tujuan wawancara menjadi pasti dan hasil wawancara 

lebih berguna dalam proses perancangan solusi dari masalah yang ada. Berikut 

adalah rancangan research project plan yang penulis gunakan saat wawancara 

terhadap pengguna. 

Tujuan wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman 

pengguna serta apa yang dirasakan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan suatu 

website. Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pengguna, serta apa 

kendala dan kepuasan yang pengguna rasakan ketika mengunjungi suatu website. 

Proses wawancara perlu dimahami untuk mengetahui fitur dan rancangan seperti 

apa yang nantinya dapat memberikan peningkatan pengalaman pengguna. 

Melakukan wawancara tidak terarah terhadap para responden yakni 

pengguna website dan meminta para responden menceritakan pengalaman yang 

mereka rasakan saat berinteraksi dengan website. Responden berasal dari berbagai 

jenis latar belakang pekerjaan maupun pendidikan dari range umur 18-35 tahun 

yang berjumlah 30 responden yang sering berinteraksi dengan social media dan 

sering berinteraksi dengan website. Hal tersebut karena pada website yang sedang 

diteliti tidak ada kecenderungan konten yang hanya ditujukan kepada suatu gender. 

Untuk waktu serta tempat wawancara ditentukan oleh narasumber agar 

narasumber merasa lebih nyaman. Waktu wawancara disesuaikan dengan waktu 

luang yang dimiliki oleh narasumber wawancara dan sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati. Hasil dari wawancara dapat berupa Emphaty map. 
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3.1.3 Membuat dan menyebarkan kuesioner  

Sejalan dengan wawancara pengguna, disebarkan pula kuesioner  UEQ 

(User Experience Questionnaire) sebagai sarana mendapatkan data yang akan 

peneliti olah. Kuesioner UEQ (User Experience Questionnaire) dirancang dengan 

pertanyaan yang mudah dimengerti oleh responden yang dapat menghasilkan 

sebuah hasil penelitian atau pengujian secara efektif dan tidak memakan banyak 

waktu.  

Data responden yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian dan 

untuk mendapatkan data yang akan diolah maka dibutuhkan responden yang akan 

mengisi data tersebut. Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 30 orang. Hal 

tersebut mengacu kepada penyataan Schrepp (2015) yang menyatakan bahwa 

produk sejenis yang pernah dievaluasi sejauh ini menggunakan UEQ (User 

Experience Questionnaire), 20 - 30 responden sudah memberikan hasil yang cukup 

stabil sehingga sudah memenuhi syarat jumlah responden UEQ (User Experience 

Questionnaire)  yang seharusnya.  

3.2    Define (Defenisi) 

Di tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi dari data kuantitatif yang 

didapat saat  mewawancarai admin dan pengguna website. Juga mengumpulkan 

informasi dari data kualitatif berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan. Dari 

informasi tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan kondisi-kondisi 

yang dialami pengguna yang nantinya akan didapati pula aspek yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna. Selanjutnya ditentukan fokus permasalahan 

yang akan diselesaikan. Di tahap ini juga akan digunakan pola pikir konvergen 

untuk mengerucutkan data-data atau hasil dari kuesioner yang kita punya, untuk 

ditarik ke dalam sebuah kesimpulan yang akan digunakan pada langkah selanjutnya 

yakni ideation. 

3.3     Ideate (Ide) 

Ditahap ini, digunakan pola pikir divergen untuk memunculkan ide sebagai 

pemecahan masalah bagi permasalahan yang telah didapat ditahap sebelumnya, lalu 
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digunakan pola pikir konvergen untuk melakukan klasifikasi dan pemilihan ide 

yang akan dikembangkan. 

3.4     Prototyping (Perancangan Tampilan) 

Dari ide yang telah di dipilih, selanjutnya akan dibuat prototype atau 

rancangan tampilan sebagai solusi dari permasalahan. Rancangan prototype boleh 

menggambarkan ide tersebut secara sederhana, namun tetap dapat diuji-cobakan. 

Prototype nantinya akan diujicobakan kepada responden yang sama pada tahap 

selanjutnya.  

3.5     Validate (Validasi) 

Pada tahap ini, prototype  yang telah dibuat akan diperlihatkan dan diuji 

cobakan kepada responden. Selanjutnya dilakukan penilaian usability sebagai 

umpan balik atas pengalaman dan pendapat mereka menggunakan prototype 

tersebut. Penilaian usability pada tahap ini menggunakan System Usability Scale 

(SUS) yang sering digunakan untuk mengukur usability suatu produk. Penilaian 

dilakukan kepada 5 orang responden sesuai dengan penelitian Jacob Nielsen dan 

Tom Landauer bahwa hasil yang terbaik dari tes usability adalah dengan 

menggunakan tidak lebih dari 5 orang user.  Berdasarkan penilaian ini nantinya 

akan diketahui apakah solusi yang diharapkan sudah tercapai, atau perlu dilakukan 

pembenahan kembali terhadap website tersebut. Ditahap ini pula akan dilakukan 

penulisan laporan sebagai  dokumentasi hasil penelitian. 

3.5.1    Kesimpulan dan Saran 

Setelah didapatkan hasil dari penelitian maka akan didefinisikan 

kesimpulan dari penelitian yang sudah dijalani sebelumnya. Serta pengumpulan 

saran yang dapat membantu peneliti untuk mengembangkan penelitian ini lebih 

lanjut.
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BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil rekomendasi perancangan tampilan User Experience telah berhasil di 

rancang dengan menggunakan Konsep Design thinking. 

2. Berdasarkan pengujian UEQ didapatkan hasil bahwa website brosisku.com 

memiliki penilaian terendah pada skala dependability. 

3. Hasil uji usability testing pada tampilan yang telah dirancang menggunakan 

SUS (System Usability Scale), telah sukses dilakukan dengan nilai 73 (Good). 

6.2 Saran 

Terdapat kekurangan pada penelitian ini yang dapat dilakukan 

pengembangannya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa permasalahan user 

experience tidak hanya dari sisi pengguna sebagai pengunjung website, 

namun juga dari sisi admin serta business partner yang terdaftar pada website 

brosispku.com 

2. Penelitian ini prototype yang dihasilkan berfokus pada user experience dalam 

tampilan desktop, pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan 

membuat rancangan prototype untuk segala ukuran device, sehingga dapat 

menghasilkan prototype yang lebih baik.  
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LAMPIRAN A 

USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (UEQ) 
 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 1 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

  

Responden 

(Ade Devita Rezky) 

User Experience Quistionneire (UEQ) 
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No : 2 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ade Septiani Putri) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 3 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Adhitya Resky) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 4 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Agung Surya Lesmana) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 5 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Amelia Ferissa) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 6 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Andri Prayoga) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 7 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ardiyas Robi Saputra) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 8 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Bayu Anggara Saputra) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 9 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Chanie Prastanya) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 10 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Fadhilah Pratama) 

  



 

A-11 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 11 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ferdy Riyadi) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 12 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Hilman Arasiy) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 13 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ikka Puspa Andina) 

  



 

A-14 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 14 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ilham Syahputra) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 15 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Indria Putri Nur Arfi)  

 

  



 

A-16 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 16 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Innayah Alfathunnisa) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 17 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Karissa Yolanda) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 18 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Maydi Abdullah) 
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User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 19 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Meyla Suhendra) 

 



 

A-20 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 20 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Miftha Fathi) 

 

  



 

A-21 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 21 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Miftahul Rizky Fakhrid) 

 



 

A-22 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 22 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Muthea Trisdeaty) 

 

  



 

A-23 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 23 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ory Wardhana) 

  



 

A-24 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 24 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Raudah Ayu) 

  



 

A-25 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 25 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Rendy Kusuma) 

  



 

A-26 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 26 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Roby Parman) 

  



 

A-27 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 27 / L 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Ahmad Rizky Ramadhan) 

  



 

A-28 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 28 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Siti Fatimah Tarudin ) 

  



 

A-29 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 29 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Widie Kumala Hapsari) 

  



 

A-30 

 

User Experience Quistionneire (UEQ) 

No : 30 / P 

User Experience Quistionneire (UEQ) merupakan sebuah metode 

pengukuran UX. Metode ini menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuisioner ini menyajikan 26 butir pertanyaan yang dengan skala 7 (1 sampai 

7) dengan pertanyaan-pernyataan yang tidak selalu angka 1 mewakili 

pertanyaan/pernyataan negatif dan juga angka 7 mewakili pertanyaan/pernyataan 

bermakna positif.  

Produk : Website BroSisPku.com 

 

Responden 

(Yuanita Desri) 
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LAMPIRAN B 

EMPHATY MAPS 
 

   

   



 

B-2 
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LAMPIRAN C 

USER PERSONAS 
 

 

 



 

C-2 
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C-6 
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D-1 

 

LAMPIRAN D 

SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) 
 

Lembar Kuesioner : Perancangan dan evaluasi user experience menggunakan 

UEQ dan SUS pada website brosispku.com. 

Isilah biodata singkat berikut: 

 

 

 

 

 

Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√) pada 

setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 

ST : Setuju   SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG ST SS 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi. 
   √  

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan. 
√     

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan.     √ 

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 

sistem ini. 

 √    

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya. 
   √  

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini). 
  √   

7 Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat. 

   √  

8 Saya merasa sistem ini membingungkan.  √    

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini. 
   √  

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 
 √    

Responden : 1 

Nama : Indria Putri Nur Arfi 

Umur : 20 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mahasiswa 

No Telp      : 086274776243 

 



 

D-2 

 

Lembar Kuesioner : Perancangan dan evaluasi user experience menggunakan 

UEQ dan SUS pada website brosispku.com. 

Isilah biodata singkat berikut: 

 

 

 

 

 

Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√) pada 

setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 

ST : Setuju   SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG ST SS 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi. 
  √   

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan. 
 √    

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan.    √  

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 

sistem ini. 

 √    

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya. 
  √   

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini). 
√     

7 Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat. 

   √  

8 Saya merasa sistem ini membingungkan.  √    

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini. 
    √ 

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 
  √   

 

  

Responden : 2 

Nama : Ikka Puspa Andina 

Umur : 25 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Guru 

No Telp      : 086274776243 

 



 

D-3 

 

Lembar Kuesioner : Perancangan dan evaluasi user experience menggunakan 

UEQ dan SUS pada website brosispku.com. 

Isilah biodata singkat berikut: 

 

 

 

 

 

Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√) pada 

setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 

ST : Setuju   SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG ST SS 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi. 
  √   

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan. 
√     

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan.    √  

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 

sistem ini. 

√     

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya. 
   √  

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini). 
 √    

7 Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat. 

  √   

8 Saya merasa sistem ini membingungkan.   √   

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini. 
   √  

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 
  √   

 

  

Responden : 3 

Nama : Fajar Resky Hidayat 

Umur : 25 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Programmer 

No Telp      : 086274776243 

 



 

D-4 

 

Lembar Kuesioner : Perancangan dan evaluasi user experience menggunakan 

UEQ dan SUS pada website brosispku.com. 

Isilah biodata singkat berikut: 

 

 

 

 

 

Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√) pada 

setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 

ST : Setuju   SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG ST SS 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi. 
  √   

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan. 
 √    

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan.    √  

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 

sistem ini. 

  √   

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya. 
   √  

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini). 
 √    

7 Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat. 

    √ 

8 Saya merasa sistem ini membingungkan.  √    

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini. 
  √   

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 
  √   

 

  

Responden : 4 

Nama : Surya Darma 

Umur : 25 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : UI/UX Designer 

No Telp      : 086274776243 

 



 

D-5 

 

Lembar Kuesioner : Perancangan dan evaluasi user experience menggunakan 

UEQ dan SUS pada website brosispku.com. 

Isilah biodata singkat berikut: 

 

 

 

 

 

Jawabanlah pertanyaan berikut dengan memberi satu tanda centang (√) pada 

setiap pertanyaan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju RG : Ragu-ragu 

ST : Setuju   SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG ST SS 

1 Saya berpikir akan menggunakan sistem 

ini lagi. 
   √  

2 Saya merasa sistem ini rumit untuk 

digunakan. 
 √    

3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan.   √   

4 Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 

sistem ini. 

√     

5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan 

dengan semestinya. 
   √  

6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini). 
√     

7 Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan sistem ini dengan 

cepat. 

    √ 

8 Saya merasa sistem ini membingungkan.  √    

9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan sistem ini. 
  √   

10 Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 
√     

 

  

Responden : 5 

Nama : Ade Septiani Putri 

Umur : 25 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Estimator Sipil 

No Telp      : 086274776243 
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