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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan user experience 

berdasarkan solusi yang akan dibuat berdasarkan konsep design thinking yang 

dimulai dari understand terhadap pengguna, dilanjutkan dengan memahami 

kebutuhan pengguna (define), dan dilanjuttkan tahap mencari solusi dan ide dari 

masalah yang telah didapatkan sebelumnya (ideate). Dari ide yang telah didapat, 

dibangun rancangan (prototype), dan terakhir validasi (validate) sebagai pengujian 

dari rancangan yang telah dibangun sebelumnya. 

4.1 Understand 

Pada tahapan awal berupa understand, dilakukan pengamatan terhadap 

website, wawancara kepada responden terkait pengalaman yang dirasakan ketika 

mengakses website, serta pengisian kuesioner UEQ oleh responden setelah 

mengakses website. Proses wawancara dilakukan sejalan dengan pengisian 

kuesioner UEQ sebagai alat ukur user experience. Hasil dari wawancara dan UEQ 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar perbaikan pada website. Pada tahap ini akan 

dikumpulkan data kualitatif melalui wawancara dan pengumpulan data kuantitatif 

melalui penyebaran kuesioner UEQ yang disebarkan kepada responden yang telah 

ditentukan, terkait pengalaman mereka ketika menggunakan website tersebut.  

4.1.1 Pengamatan Website 

Analisa dan pembahasan dilakukan pada website BroSisPku.com. dan 

peneliti membagi berdasarkan tampilan-tampilan sebagai berikut:  

1. Tampilan Header  

2. Tampilan Footer  

3. Tampilan Home  

4. Tampilan Sign up  

5. Tampilan Sign in  

6. Tampilan Lupa Password 
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7. Tampilan Akun Pengguna  

8. Tampilan Navbar  

Semua tampilan tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan 

sebuah proses. Terdapat 7 kategori utama yang berada didalam website 

BroSisPku.com, yaitu: 

1. For travelers, berisi informasi tentang Kota Pekanbaru yang ditujukan untuk 

wisatawan. 

2. What to eat and drink, berisi informasi seputar makanan yang berada di 

Pekanbaru. 

3. Where to stay, berisi informasi penginapan yang berada di Pekanbaru. 

4. What to see and do, berisi informasi tempat menarik yang berada di Pekanbaru. 

5. News, berisi info dan peristiwa terkini di kota Pekanbaru. 

6. Event, berisi informasi event dan kegiatan yang di selenggarakan di Pekanbaru. 

Pada kategori event terdapat sub kategori yaitu talkshow, workshop, seminar, 

party, competition, festival, expo, dan lainnya.  

7. Business directory, berisi layanan pendaftaran usaha di website 

BroSisPku.com bagi pemilik usaha di Pekanbaru. Terdiri atas dua sub kategori, 

yaitu form pendaftaran usaha, dan form login bagi pemilik usaha.  

A. Pengamatan Tampilan Header 

Tampilan ini menyediakan menu-menu untuk mengakses halaman tertentu 

yaitu pencarian, navbar, login, Bahasa, dan informasi website, cuaca. 

 

Gambar 4. 1 Gambar Tampilan Header 
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Tampilan header ini akan selalu tampil pada setiap halaman website yang 

akan kita kunjungi sehingga interaksi terhadap tampilan header ini sangat sering 

dilakukan oleh pengunjung website. 

Tampilan ini terdiri dari logo yang terhubung dengan alamat website, 

pencarian berfungsi untuk mencari informasi yang kita butuhkan dengan keyword 

yang benar sesuai informasi terkait, untuk mencari informasi pengguna harus 

memilih salah satu jenis dari kategori informasi yang tersedia pada navbar, yaitu 

local business, articles, event, berita. Menu cuaca menampilkan prakiraan cuaca di 

Pekanbaru, yang di update secara berkala. Selain itu terdapat navbar berupa 

kategori informasi, serta business directory berupa layanan bagi pelaku bisnis. 

Terdapat pula tompol bahasa yang terdiri atas 2 pilihan bahasa yakni Bahasa Inggris 

dan Bahasa Indonesia, serta tombol sign up untuk berpindah ke halaman 

pendaftaran, serta sign in untuk berpindah ke halaman sign in. Berikut adalah 

kerangka menu yang terdapat pada navbar website : 

 

Gambar 4. 2 Kerangka menu navbar 
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Keterangan Gambar : 

1. Home 

2. For travellers 

3. What to eat and drink 

4. Where to stay 

5. News 

6. Event 

a. Talkshow 

b. Workshop 

c. Party 

d. Competition 

e. Festival 

f. Expo 

g. Other 

7. Business Directory 

a. Daftarkan usaha 

b. Business manager 

8. Bahasa 

a. Bahasa Indonesia 

b. Bahasa Inggris 

Pada header terdapat logo yang menghantarkan pengguna ke halaman home 

sama halnya dengan tombol home pada navbar.  

B. Pengamatan Tampilan Footer  

Pada bagian footer terdapat informasi link ke media sosial facebook, twitter, 

instagram dan youtube dan informasi kontak admin. Selain itu terdapat pula link ke 

sub website BroSisPku.com yakni brosisdeal serta brosiscard.  
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Gambar 4. 3 Screenshot tampilan footer 

C. Pengamatan Tampilan Home  

Tampilan ini merupakan form awal ketika ingin mengakses website. 

Struktur form ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu header, body dan footer dan pada 

setiap bagian terdapat informasi dan menu tertentu 

 

Gambar 4. 4 Screenshot tampilan home 
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Halaman ini terdapat beberapa judul utama, dan untuk setiap judul utama 

akan ditampilkan beberapa artikel terbaru sesuai dengan judul tersebut. Judul utama 

pertama yakni “Ada apa di Pekanbaru”, pada judul ini, terdapat enam button 

kategori dengan berbagai warna sebagai pembeda untuk setiap pengkategorian 

artikel tersebut. 

D. Pengamatan Tampilan Sign up 

Tampilan ini berfungsi sebagai pengisian data diri bagi pengunjung yang 

ingin mendaftar menjadi member website.  

 

Gambar 4. 5 Screenshot tampilan sign up 

Tampilan ini terdiri dari empat button, dimana tiga button merupakan 

pilihan pendaftaran menggunakan social media bagi pengguna yakni menggunakan 

facebook, google, dan email., dan satu button untuk kembali ke home. 

a. Sign up menggunakan Facebook. 

Tampilan pendaftaran menggunakan facebook menyimpan data dari 

pengguna berupa email dan password. Juga terdapat button untuk login untuk 

menghubungkan facebook pengguna dengan website dan menyimpan data ke dalam 

database. Bagi pengguna yang tidak memiliki akun facebook, terdapat pula button 

untuk membuat akun facebook baru. 
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Gambar 4. 6 Screenshot tampilan sign up menggunakan facebook 

b. Sign up menggunakan google 

Tampilan pendaftaran menggunakan google, pengguna dapat mendaftar 

dengan memilih akun google yang telah terhubung dengan browser, atau 

menggunakan akun google yang lain dengan memasukkan email dan password. 

 

Gambar 4. 7 Screenshot tampilan sign up menggunakan google 1 

Selanjutnya halaman pendaftaran menggunakan akun google membawa 

pengguna kepada halaman yang sama dengan pendaftaran menggunakan email, 

namun dengan lebih sedikit data yang harus diisi.  
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Gambar 4. 8 Screenshot tampilan sign up menggunakan google 2 

c. Sign up menggunakan email 

Tampilan pendaftaran menggunakan email, website menyimpan data berupa 

nama, email, handphone, jenis kelamin, golongan darah, username, serta password.  

Juga terdapat button untuk menyimpan data ke dalam database, button untuk 

mendaftarkan pendaftaran, serta button  untuk kembali ke home.  

 

Gambar 4. 9 Screenshot tampilan sign up menggunakan email 

E. Pengamatan Tampilan Sign in 

Tampilan sign in berfungsi sebagai gerbang akses bagi pengguna untuk 

masuk ke dalam akun pribadi. Halaman ini terdiri dari 2 input text yaitu email 

address yang dijadikan sebagai username dan password. Terdapat juga alternatif 
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lain untuk sign in  yakni menggunakan sms, facebook, serta google. Pada halaman 

ini juga tersedia link text untuk menampilkan tampilan “lupa password” dan button 

untuk kembali ke home.  

 

Gambar 4. 10 Screenshot tampilan sign in 

 Pada halaman sign in, apabila pengguna memasukkan username dan/atau 

password yang salah, maka website akan menampilkan peringatan pada bagian atas 

website berupa “username/password you entered is not valid or your account being 

blocked”. Pada peringatan ini terjadi inkonsistensi bahasa, karena website diakses 

menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada peringatan 

adalah bahasa inggris. 

 
Gambar 4. 11 Screenshot tampilan apabila username/password tidak sesuai 
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F. Pengamatan Tampilan Lupa Password 

Tampilan lupa password berfungsi untuk memberikan link reset password 

akun pengguna dengan cara memasukkan alamat email, selanjutnya link tersebut 

dikirim ke email pengguna. Halaman ini terdiri dari satu input text untuk 

memasukkan alamat email pengguna yang aktif, dan satu button untuk kembali ke 

home.  

 
Gambar 4. 12 Screenshot tampilan lupa password 

G. Pengamatan Tampilan Akun Pengguna  

Tampilan ini merupakan tampilan yang kita dapatkan ketika kita sudah 

mendaftar dan menjadi member di website.  

 

Gambar 4. 13 Screenshot tampilan utama saat pengguna sign in 

Pada home, menu yang sebelumnya sign up berubah menjadi my account, 

dan pada my account tersebut terdapat dropdown menu yang berisikan informasi 

member. Dropdown menu terdiri atas enam menu yakni dashboard, brosis event, 
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ubah profil, ubah password, ubah email, dan ubah hp. Terdapat pula link text “sign 

out” untuk menutup akun pengguna. 

 

Gambar 4. 14 Screenshot tampilan dashboard 

 Tampilan dashboard berfungsi untuk menampilkan informasi akun, yang 

terdiri  atas data member berupa username, golongan darah, nomor handphone, 

brosis cashback dan brosis coin, serta e-brosiscard. Pada tampilan ini juga terdapat 

breadcrumb sebagai navigasi bagi pengguna saat berada dalam website. 

 

Gambar 4. 15 Screenshot tampilan brosis event 
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Tampilan BroSis Event menampilkan informasi akun, yang terdiri  atas data 

member berupa username, golongan darah, nomor handphone, brosis cashback dan 

brosis coin, serta daftar event yang pernah diikuti oleh pengguna dengan mendaftar 

melalui website. Pada brosis event tersebut ditampilkan empat informasi yakni 

nomor, resend tiket, kode tiket, dan nama event. Seperti sebelumnya, pada tampilan 

ini juga terdapat breadcrumb sebagai navigasi bagi pengguna saat berada dalam 

website. 

 

Gambar 4. 16 Screenshot tampilan ubah profil 

Halaman ini berisi elemen button dan input text yang berfungsi untuk 

menampung informasi dari profil pengguna ke dalam database. Informasi yang di 

butuhkan yaitu nama, email utama, email lainnya, nomor hp, jenis kelamin, 

golongan darah, tempat lahir, tangga lahir, alamat, kode pos, kota/kecamatan, 

facebook, instagram, twitter, youtube. Terdapat pula button “ubah email” untuk 

mengubah email utama, button “ubah hp” untuk mengubah  nomor hp, button “ganti 

foto” untuk mengupload foto pengguna, button “edit profil” untuk menyimpan 

semua perubahan data, dan button “kembali” untuk membatalkan semua perubahan 

dan kembali ke home. Juga terdapat breadcrumb sebagai navigasi bagi pengguna 

saat berada dalam website. 
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Gambar 4. 17 Screenshot tampilan pada ubah password 

Halaman ini berisi elemen button dan input text yang berfungsi untuk 

menampung informasi baru dari pengguna ke dalam database. Informasi yang di 

butuhkan yaitu password sekarang, password baru, dan ulangi password baru. 

Terdapat button update untuk melakukan proses update data dari pengguna ke 

dalam database, dan button reset untuk menghapus semua data yang telah di 

inputkan. Juga terdapat breadcrumb sebagai navigasi bagi pengguna saat berada 

dalam website 

 

Gambar 4. 18 Screenshot tampilan ubah email 

Halaman ini berisi elemen button dan input text yang berfungsi untuk 

menampung informasi baru dari pengguna ke dalam database. Informasi yang di 

butuhkan yaitu email baru dan password. Terdapat button update untuk melakukan 

proses update data dari pengguna ke dalam database, dan button reset untuk 



 

 

IV-14 

 

menghapus semua data yang telah di inputkan. Juga terdapat breadcrumb sebagai 

navigasi bagi pengguna saat berada dalam website. 

 

Gambar 4. 19 Screenshot tampilan ubah hp 

Halaman ini berisi elemen button dan input text yang berfungsi untuk 

menampung informasi baru dari pengguna ke dalam database. Informasi yang di 

butuhkan yaitu email baru dan password. Terdapat button update untuk melakukan 

proses update data dari pengguna ke dalam database, dan button reset untuk 

menghapus semua data yang telah di inputkan. Juga terdapat breadcrumb sebagai 

navigasi bagi pengguna saat berada dalam website. 

Pada halaman ubah profil, ubah password, ubah email, dan ubah hp, 

terdapat sidebar menu di bagian kiri yang terdiri atas kolom pencarian dan kategori 

menu yang terdapat dalam website. 

 

Gambar 4. 20 Screenshot tampilan pada side bar 
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Kolom pencarian tersebut dapat menjadi jalan pintas bagi pengguna untuk 

mencari informasi, namun kolom pencarian tersebut belum berfungsi dengan 

sempurna karena hasil yang ditampilkan tidak relevan dengan kata kunci yang di 

input-kan. Terdapat pula kategori menu yang ada dalam website, yang akan 

menampilkan informasi tempat atau usaha yang dipilih pengguna, informasi yang 

ditampilkan ini berasal dari kategori business directory yang ada pada website. 

4.1.2 Wawancara terhadap Pengguna 

Hasil Wawancara yang telah dilakukan terhadap 30 Responden, dapat 

dijabarkan dalam bentuk Emphaty map berikut ini: 

A. Emphaty map 

Emphaty map adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna yang 

fokusnya memahami individu lain dengan melihat dunia melalui pengguna 

(Bratsberg, 2012). Emphaty map didapat setelah proses wawancara pengguna 

dilakukan. Dari emphaty map penulis dapat mengetahui masing–masing kebutuhan 

pengguna. berikut ini adalah beberapa emphaty map yang dibuat berdasarkan hasil 

wawancara pengguna yang dilakukan:  

 

Gambar 4. 21 Emphaty map Indri 
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Dari emphaty map Indri menunjukan bahwa Indri membutuhkan suatu fitur 

yang memudahkan pengguna dalam mencari sesuatu agar dapat mempersingkat 

waktu, informasi yang jelas sumbernya, serta Bahasa yang mudah dipahami.  

 

Gambar 4. 22 Emphaty map Ade 

Dari emphaty map Ade menunjukan bahwa menurut Ade website tersebut 

menyenangkan dan informatif, namun loadingnya lama sehingga terasa sedikit 

membosankan. Fitur pilihan Bahasa yang terdiri atas 2 bahasa yakni Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris dirasa bermanfaat, namun masih belum sempurna, 

serta menggunakan search column yang harus memilih kategori terlebih dahulu 

dirasa merepotkan. Sehingga dari emphaty map tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menurut Ade diperlukan perbaikan pada bagian search column serta fitur pilihan 

Bahasa.  
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Gambar 4. 23 Emphaty map Agung 

Dari emphaty map Agung menunjukan bahwa Agung merasa website 

BroSisPku.com menarik, dengan menyajikan informasi yang cukup detail, serta 

merupakan website yang inovatif dan kreatif, karena memiliki beragam informasi 

dalam satu wadah. Namun Agung meragukan target penggunanya karena 

penggunaan bahasa yang tidak konsisten, baik bahasa yang digunakan pada artikel 

maupun bahasa yang digunakan pada elemen-elemen didalam website. Penggunaan 

warna untuk mengkategorikan informasi juga sangat membantu, walaupun terdapat 

warna yang sama digunakan untuk fungsi yang berbeda. Kualitas gambar pada juga 

dirasaa terlalu besar sehingga loading menjadi lama.  
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Gambar 4. 24 Emphaty map Andri 

Dari emphaty map Andri menunjukkan bahwa Andri merasa tampilan 

website menarik, baik logo, design serta penggunaan warna yang nyaman di mata. 

Tersedia fitur bussines directory dimana pengguna dapat mendaftarkan usahanya 

dengan mudah. Serta adanya pengkategorian menu yang membantu pengguna. 

Namun informasi yang disajikan kurang lengkap karena tidak disertakan nama 

penulisnya. Penggunaan bahasa yang tidak konsisten, serta loading yang lama 

dirasa menjadi kekurangan pada website.  

 

Gambar 4. 25 Emphaty map Amelia 
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Dari emphaty map Amelia menunjukan bahwa menurut Amelia website 

tersebut memiliki tampilan yang indah, dengan pilihan warna yang terlihat bersih, 

serta elemen lainnya yang tertata rapi. Namun ada beberapa kekurangan yang terasa 

yakni diantaranya ukuran tulisan pada artikel yang terlihat kurang sesuai sehingga 

website terlihat penuh dan tidak balance dengan elemen lain disekitarnya. Ukuran 

artikel yang ada pada menu utama juga terasa terlalu besar namun memiliki space 

yang kecil satu sama lainnya sehingga tampilannya terasa penuh. Pada prosesnya, 

Amelia merasa  agak kurang menyenangkan karena search column yang tidak 

berfungsi.  

 

Gambar 4. 26 Emphaty map Yuanita 

Dari emphaty map Yuanita menunjukkan bahwa Yuanita merasa 

menyenangkan menjelajah website tersebut karena memiliki tampilan yang indah, 

lengkap, dan rapi.  Namun ada beberapa menu yang tidak berfungsi serta berharap 

search column memiliki proses yang lebih sederhana. Yuanita juga merasa fasilitas 

pemesanan tiket event secara online pada website tersebut mudah dan membantu, 

namun kurang dikenalkan kepada pengguna. 
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Gambar 4. 27 Emphaty map Fadhillah 

Dari emphaty map Fadhillah menunjukkan bahwa menurut Fadhillah 

website memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipahami walaupun bagi 

pengguna yang mengakses pertama kali. Namun pengkategorian yang berulang 

membuat bingung. Beberapa page yang terhubung juga terlihat berantakan, salah 

satunya yakni pada page expo pada sub menu event. Fadhillah juga merasa menu 

event merupakan menu bagus namun kurang menjadi highlight pada website, 

sehingga kedepannya diharapkan dapat dibuat satu section khusus untuk event yang 

akan berlangsung pada tampilan utama. 

 

Gambar 4. 28 Emphaty map Hilman 



 

 

IV-21 

 

Dari emphaty map Hilman menunjukkan bahwa Hilman merasa website 

tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk membuka suatu informasi, dan 

membuat bosan, yang bisa disebabkan oleh ukuran gambar. Penggunaan Bahasa 

yang berbeda-beda juga menjadi kekurangan karena membuat pengguna akan 

membutuhkan waktu untuk memahaminya. Kelebihannya, kategori event yang 

menyediakan fasilitas registrasi event yang akan berlangsung dirasa sangat 

membantu. Hilman merasa secara keseluruhan website tersebut akan 

menyenangkan untuk dijelajahi.  

 

 

Gambar 4. 29 Emphaty map Ahmad 

Dari emphaty map Ahmad menunjukkan bahwa Ahmad merasa website tersebut 

monoton dalam menyajikan informasi, dan merasa perlu di-design kembali dalam 

segi tampilannya, serta disesuaikan kembali icon serta gambar. Bahasa dan tata 

letak juga perlu diperhatikan. Navigasi pada website juga terasa membingungkan. 

Ahmad juga berfikir bahwa informasi yang sering dibutuhkan sebaiknya berada di 

halaman utama.   
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4.1.3 Kuesioner UEQ  

Pengukuran aspek user experience dilakukan dengan menggumpulkan 

feedback atau umpan balik dari pengguna ketika menggunakan sebuah produk. 

Kuesioner UEQ diajukan kepada tigapuluh responden yang telah menggunakan 

website BroSisPku.com. Kuesioner UEQ terdiri atas 26 item yang dikelompokkan 

kedalam 6 parameter dan 7 (1-7) skala penilaian. Berikut merupakan daftar 

pernyataan kuesioner UEQ yang diberikan kepada responden : 

 

Gambar 4. 30 Kuesioner UEQ 

Pengisian kuesioner dilakukan oleh 30 responden yang telah diwawancarai 

sebelumnya. Berikut data statistik responden yang telah diwawancarai serta 

mengisi kuesioner UEQ berdasarkan umur. 
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Gambar 4. 31 Chart intensitas umur responden 

Untuk rata-rata umur responden memiliki rentang umur dari umur 19 tahun 

hingga 33 tahun, dan umur 24 tahun merupakan jumlah responden yang paling 

banyak mengisi kuesioner. 

Setelah kuesioner diisi oleh responden, maka data kuesioner tersebut dapat 

diolah dan dianalisis. Untuk tahap awal, yang dilakukan adalah melakukan 

pengecekan apakah ada data yang tidak diisi atau kosong. Jika ditemukan data 

kosong, maka nilai pada item tersebut diisi oleh angka 0 agar tidak terjadi kesalahan 

perhitungan pada proses selanjutnya.  
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Hasil dari kuesioner UEQ pada Website BroSisPku.com berdasarkan 

penilaian responden akan dirangkum pada tabel 4. 3.  

Tabel 4. 1 Rangkuman Hasil Kuesioner UEQ 

N

o 

Poin Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

1 6 5 1 2 2 6 6 5 3 3 6 2 6 5 6 5 2 3 3 4 4 5 1 1 5 7 

2 5 6 4 4 5 3 3 4 7 5 4 4 5 3 4 6 6 3 3 4 6 4 3 3 4 3 

3 6 6 1 2 1 6 6 5 2 2 5 2 6 6 4 5 4 2 3 5 2 5 2 3 5 2 

4 6 6 1 1 1 6 6 7 5 2 6 1 6 6 7 7 2 2 2 6 1 6 1 2 2 6 

5 5 6 1 2 2 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 2 2 6 

6 5 5 3 3 1 5 5 4 2 3 6 2 4 5 6 5 3 2 3 6 2 5 3 3 3 5 

7 5 4 3 3 1 5 4 3 5 3 6 3 4 4 4 6 2 3 4 4 3 5 1 3 2 5 

8 6 7 2 1 1 5 6 4 2 2 6 1 7 6 4 6 2 2 4 7 1 6 1 2 2 6 

9 5 4 7 4 2 3 4 3 5 5 5 2 6 4 3 5 2 3 5 5 4 5 3 4 5 4 

10 5 5 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 6 5 6 3 3 3 1 5 1 3 1 3 2 6 

11 7 6 1 2 2 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 2 3 5 4 3 3 3 

12 7 6 1 2 1 5 6 5 2 2 7 2 6 6 5 6 2 2 2 7 2 7 2 2 3 7 

13 6 5 4 2 1 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 2 3 5 5 4 5 5 4 5 

14 6 6 3 2 2 6 6 3 3 2 4 4 2 5 5 3 3 2 4 5 4 4 2 4 3 7 

15 2 5 4 5 4 3 5 2 3 4 5 5 3 2 6 3 2 4 5 4 2 2 3 4 4 5 

16 3 6 3 3 3 4 5 3 3 3 5 3 6 6 6 4 6 3 4 4 3 6 3 3 1 7 

17 5 5 3 3 3 4 4 4 1 2 6 2 6 6 6 5 3 3 3 6 3 6 3 3 3 6 

18 6 6 3 2 1 4 6 5 5 2 7 2 7 6 6 5 4 3 2 6 3 5 1 2 2 7 

19 6 7 2 1 1 4 5 5 4 4 5 2 5 5 6 6 3 3 3 4 4 4 1 2 2 7 

20 3 5 2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 2 3 3 5 

21 6 6 5 2 2 3 6 4 2 2 6 2 6 5 6 6 3 2 3 6 2 6 2 2 2 6 

22 6 6 3 3 3 6 6 6 4 2 6 3 6 6 5 6 2 4 2 3 2 4 1 2 2 6 

23 6 4 1 4 2 5 5 5 3 1 5 2 5 6 5 4 3 3 3 6 4 4 5 3 3 5 

24 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 6 3 6 5 5 6 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 

25 6 6 2 2 1 5 5 5 2 2 6 1 6 6 6 6 2 2 2 6 2 6 2 3 2 6 

26 6 6 2 2 2 6 6 6 2 2 6 2 6 6 6 6 2 2 2 6 2 6 2 2 2 6 

27 4 4 3 4 4 5 4 3 3 6 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

28 6 6 1 2 1 5 5 4 4 3 5 2 7 4 5 6 4 1 3 3 4 4 2 4 4 6 

29 3 6 1 2 1 4 5 3 5 2 5 2 6 5 5 5 2 2 5 4 4 5 2 2 1 7 

30 5 5 2 3 3 4 6 5 5 3 4 4 5 5 6 5 4 3 2 4 3 5 1 4 3 6 

Hasil dari kuesioner UEQ pada Website BroSisPku.com oleh responden 

selanjutnya di tranfromasikan dalam nilai tententu untuk mewakili nilai pada setiap 

item. Nilai tberada dalam rentang +3 sampai dengan -3, dimana nilai +3 mewakili 

nilai paling positif, dan nilai -3 mewakili nilai paling negatif. Nilai nantinya 
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digunakan untuk menghitung skala rata-rata perorang (scale means per person). 

Berikut merupakan tabel dengan nilai yang sudah di transformasikan.  

Tabel 4. 2 Nilai Kuesioner UEQ yang telah di transformasi 

 

Dari transformasi nilai peritem, selanjutnya dapat dilakukan pengecekan 

data yang mencurigakan (suspicious data). Karena metode menjawab dalam waktu 

singkat, atau diterapkan sebagai kuesioner online, maka tidak semua peserta akan 

menjawab dengan serius. Untuk mendeteksi jawaban yang kurang lebih acak atau 

tidak serius seperti itu, heuristik sederhana digunakan. Deteksi dilakukan 

menggunakan tools yang terdapat pada tools UEQ. Data dianggap mencurigakan 
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apabila terdapat perbedaan besar (>3), hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan 

respon acak atau kesalah pahaman terhadap suatu item.  

Tabel 4. 3 Inkonsistensi Data 

Scales with inconsistent answers 

No Attractiven
ess 

Perspicu
ity 

Efficienc
y 

Dependabilit
y 

Stimulati
on 

Novelt
y 

Critical
? 

1 1           1 
2   1 1       2 
3           1 1 
4     1       1 
5             0 
6             0 
7     1       1 
8             0 
9             0 

10     1 1     2 
11           1 1 
12             0 
13 1           1 
14   1         1 
15       1     1 
16 1           1 
17             0 
18     1       1 
19             0 
20             0 
21             0 
22     1       1 
23             0 
24             0 
25             0 
26             0 
27             0 
28             0 
29 1           1 
30     1       1 

Berdasarkan pengujian terdapat 15 respon yang memiliki inkonsisten data, 

dengan  13 respon memiliki 1 parameter yang inkonsisten, dan 2 respon memiliki 

2 parameter yang inkonsisten. Serta, tidak terdapat data kritis atau respon 
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inconsistency data yang besar (>3), sehingga kuesioner dapat diteruskan kepada 

proses UEQ selanjutnya.  

Selanjutnya dilakukan perhitungan skala rata-rata perorang (scale means 

per person). Nilai scale means dapat langsung dilihat pada hasil analisa dari tools 

UEQ. efficiency, dependability, stimulation, serta novelty masing-masing terdiri 

atas 4 items.  Berikut merupakan tabel skala rata-rata per-orang 

Tabel 4. 4 Skala rata-rata nilai UEQ per-orang 

No Scale Means Per Person 

Attractiveness Perspicuity Effeciency Dependability Simulation Novelty 

1 1.33 1.25 1.25 1.50 1.75 2.25 

2 0.50 0.25 -0.50 -0.25 -0.50 -0.50 

3 1.17 2.00 1.50 0.75 2.25 0.75 

4 2.33 2.50 1.50 2.25 2.25 2.50 

5 1.00 1.50 1.00 0.25 0.75 1.25 

6 1.17 1.00 1.50 1.00 1.75 1.25 

7 1.17 0.50 0.75 0.75 1.25 0.75 

8 2.17 3.00 2.50 1.00 2.00 1.50 

9 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 -1.25 

10 1.00 1.75 1.00 0.75 0.50 2.00 

11 1.00 1.50 -0.25 0.50 0.75 0.75 

12 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.25 

13 0.67 0.50 0.00 0.75 1.50 0.25 

14 0.50 0.50 1.00 0.00 2.00 1.75 

15 -1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.75 

16 1.00 1.50 1.00 -0.50 0.75 1.75 

17 1.33 1.25 2.00 1.00 0.50 1.75 

18 1.83 2.00 1.25 1.50 1.50 2.00 

19 1.83 1.75 0.75 1.00 1.25 1.75 

20 0.33 0.25 0.00 -1.00 0.75 1.00 

21 1.83 2.00 2.00 1.00 1.25 1.25 

22 1.83 1.75 0.50 2.00 1.25 1.50 

23 1.33 0.25 0.50 1.00 1.25 2.00 

24 0.83 1.00 0.25 0.50 1.00 0.25 

25 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 2.00 

26 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

27 0.17 0.25 0.00 0.00 0.25 -0.25 

28 1.00 1.75 0.25 0.50 2.00 1.75 

29 1.33 1.50 0.50 0.25 1.50 2.25 

30 0.67 1.00 0.75 0.75 1.00 1.75 
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Dari scale means per person selanjutnya dilakukan perhitungan kembali 

untuk menentukan hasil akhir dari kuesioner UEQ. Hasil kuesioner UEQ dicari 

menggunakan tools UEQ. Nilai antara -0,8 dan 0,8 mewakili evaluasi yang kurang 

lebih dari skala yang sesuai, nilai>0,8 mewakili evaluasi positif dan nilai <-0,8 

mewakili evaluasi negatif. Berikut adalah hasil akhir dari nilai skala UEQ yang 

ditampilkan dalam tabel serta charts  :  

Tabel 4. 5 Hasil akhir dari skala penilaian UEQ 

UEQ Scales (Mean and Variance) 

Attractiveness 1.161 0.51 
Perspicuity 1.308 0.57 
Efficiency 0.933 0.67 

Dependability 0.775 0.61 

Stimulation 1.225 0.49 
Novelty 1.300 0.81 

 

 

Gambar 4. 32 Chart skala akhir penilaian UEQ 

Dari tabel dan charts dapat diliat bahwa website BroSisPku.com hampir 

pada keseluruhan skala penilaianya memiliki evaluasi yang baik (positif), yakni 

pada skala penilaian attractiveness, perspicuity, efficiency, stimulation, serta 

novelty, dimana nilai akhir pada masing-masing skala penilaian tersebut >0,8. 

Namun evaluasi pada skala penilaian dependability berada diantara <0,8 dan >-0,8, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki hasil yang kurang 

memuaskan walaupun tidak sampai pada penilaian yang buruk (negatif). Untuk 

selajutnya perancangan akan berfokus pada peningkatan skala dependability. 
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Berdasarkan penilaian responden akan dirangkum pada tabel distribusi 

jawaban per item. Pada tabel distribusi jawaban per item dapat dilihat jawaban 

untuk item tunggal, serta dapat dilihat item yang menunjukkan polarisasi dalam 

jawaban (kecenderungan pada penilaian negatif dan positif dan tidak banyak 

penilaian netral). 

Tabel 4. 6 Tabel distribusi jawaban per-item 

No Item 1 2 3 4 5 6 7 Scale 

1 annoying/enjoyable 0 1 3 2 8 14 2 Attractiveness 

2 

not 

understandable/understandable 0 0 0 4 9 15 2 
Perspicuity 

3 dull/creative 1 0 2 3 8 7 9 Novelty 

4 difficult to learn/easy to learn 0 0 1 5 8 13 3 Perspicuity 

5 inferior/valuable 0 0 1 2 7 8 12 Stimulation 

6 boring/exciting 0 0 4 11 9 6 0 Stimulation 

7 not interesting/interesting 0 0 1 8 10 11 0 Stimulation 

8 unpredictable/predictable 0 1 8 9 9 2 1 Dependability 

9 slow/fast 1 0 6 7 8 7 1 Efficiency 

10 conventional/inventive 0 1 2 5 8 13 1 Novelty 

11 obstructive/supportive 0 1 1 5 10 11 2 Dependability 

12 bad/good 0 0 1 4 7 14 4 Attractiveness 

13 complicated/easy 0 1 1 4 7 14 3 Perspicuity 

14 unlikable/pleasing 0 1 2 6 10 11 0 Attractiveness 

15 usual/leading edge 0 0 1 9 7 12 1 Novelty 

16 unpleasant/pleasant 0 0 4 5 9 11 1 Attractiveness 

17 not secure/secure 0 2 0 9 7 12 0 Dependability 

18 motivating/demotivating 0 0 0 3 14 12 1 Stimulation 

19 

does not meet expectations/meets 

expectations 0 0 4 6 12 7 1 
Dependability 

20 inefficient/efficient 0 1 3 10 6 8 2 Efficiency 

21 confusing/clear 0 1 1 10 7 8 3 Perspicuity 

22 impractical/practical 0 1 3 9 9 7 1 Efficiency 

23 clutered/organized 0 0 2 3 6 9 10 Efficiency 

24 unattractive/attractive 0 0 1 6 12 10 1 Attractiveness 

25 unfriendly/friendly 0 0 3 5 9 11 2 Attractiveness 

26 conservative/innovative 0 1 2 2 7 11 7 Novelty 

Dari penilaian skala peritem, ditemukan kecenderungan nilai netral pada item 

boring/exiting, inefficient/efficient, confusing/clear. 
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4.2  Define 

Pada tahap berikutnya penulis melakukan proses define berdasarkan hasil 

yang telah dilakukan dari tahapan understand, terdiri dari wawancara, pembuatan 

emphaty map, serta pengisian kuesioner. Proses define dilakukan untuk memahami 

kebutuhan dan masalah yang dihadapi pengguna. Pada tahap ini penulis juga 

membuat personas berdasarkan emphaty map dan wawancara sebelumnya, 

memahami kegiatan yang dilakukan pengguna saat berinteraksi dengan website. 

4.2.1 User Personas 

Data yang telah diolah dari hasil wawancara dibuat menjadi emphaty map 

dari emphaty map diolah lagi menjadi personas. Dari hasil personas penulis dapat 

memahami kebutuhan dan masalah apa saja yang pengguna dapatkan, sehingga 

penulis dapat memahami fitur yang diinginkan oleh pengguna untuk mendapatkan 

solusi dari permasalahan yang didapatkan pengguna.  

Personas yang dibuat dibagi menjadi empat bagian yaitu data diri personas, 

goals, frustration, serta fitur. Masing-masing bagian tersebut didapatkan dari 

emphaty map dengan user interview pada proses sebelumnya. Berikut adalah 

personas yang dibuat berdasarkan emphaty map dan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penulis : 
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Gambar 4. 33 Persona Responden 
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4.2.2 Kebutuhan Pengguna  

Berikut didapat kebutuhan pengguna yang didapat dari proses emphaty dan 

define dari masalah yang dirasakan oleh pengguna.  

A. Tujuan atau Goals yang diharapkan pengguna. 

1. Sebagai media informasi ter-update, dengan data yang lengkap, terpercaya, 

dan nyaman digunakan. 

2. Media informasi yang dapat dijadukan acuan oleh wisatawan yang 

berkunjung ke kota Pekanbaru.  

3. Dapat membantu pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan secara 

cepat dan mudah. 

4. Memiliki media yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha lokal untuk 

mempromosikan dan memasarkan usahanya.  

5. Membantu masyarakat untuk mencari informasi kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dipekanbaru.  

B. Kesulitan (Frustation) Yang Dialami Pengguna  

1. Loading lama, terutama loading gambar. 

2. Bahasa tidak konsisten. 

3. Navigasi membingungkan. 

4. Tampilan khususnya header yang tidak responsif 

5. Elemen yang tidak berfungsi. (search column, button Bahasa, dll). 

6. Kolom pencarian yang rumit untuk digunakan. 

7. Penggunaan warna yang tidak konsisten. 

8. Informasi yang tidak didukung data pelengkap. (nama watermark, dll). 

9. White space yang terlalu kecil, sehingga kadang terlihat menyatu. 

Proses yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan pengumpulan 

kesuluruhan fitur yang terdapat pada masing – masing personas. Masing – masing 

personas satu sama lain memiliki masalah dan kebutuhan yang ada. Maka proses 

yang dilakukan adalah memilih kebutuhan yang sesuai dengan masalah yang 

dialami user dengan proses mengklasifikasi berdasarkan kebutuhan yang sama.  
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Adapun pemetaan proses kebutuhan yang dibutuhkan user dapat dilihat pada bagian Gambar. 

-website yang rapi 
dan mudah 
digunakan

-perbaikan fitur bahasa
-perbaikan kualitas 
gambar agar loading lebih 
cepat
-perbaikan kolom 
pencarian

Ade Devita Resky Ade Septiani Putri

-susunan dan 
pengelompokan yang 
lebih memudahkan 
pengguna. Memberi space 
yang cukup antar konten 
agar nyaman dimata

Amelia Ferissa

-tampilan yang lebih 
mudah digunakan 
walau untuk user yang 
pertama kali 
berinteraksi

-Bahasa yang 
digunakan masih 
membingungkan

-Menggunakan bahasa 
indonesia seluruhnya
-tampilan yang 
menyenangkan ketika 
digunakan

-tampilan yang lebih 
praktis dan mudah 
dimengerti

-tema kuliner 
sepertinya lebih 
sering menarik 
perhatian, lebih baik 
ditonjolkan.

-cepat loading
-tampilan rapi dan 
menarik
-proses pencarian yang 
mudah.

-perbaikan pada fitur 
pilihan bahasa.
-loading gambar lebih cepat
-Peningkatan konten spt 
gambar dan data 
pendukung

-informasi yang sering 
diakses di mainpage
-tampilan yang 
menyenangkan dan 
tidak monoton

-kelengkapan data 
pendukung konten
-bahasa yang lebih mudah 
dipahami
-loading web keseluruhan 
lebih cepat

-elemen yang mudah 
dipahami
-hasil pencarian yang 
relevan

-penataan yang 
terstruktur dan mudah 
digunakan walau saat 
pertama kali digunakan 
oleh user

-elemen pada 
homepage yang 
mudah digunakan

-ada fitur jual beli yang 
bisa diakses langsung 
oleh masyarakat, agar 
masyarakat bisa 
memasarkan usahanya 

-form registrasi pada 
kategori event yang 
mudah digunakan oleh 
user.
-loading yang lebih 
cepat

Hilman Arasiy

-searchbox yang 
lebih sederhana

-ada pembeda 
antara konten yang 
bisa diklik dan tidak.
-loading lebih cepat

-design yang menarik, 
warna dan logo yang 
sesuai
-informasi yang mudah 
diakses oleh siapa saja.

-menggunakan warna 
yang menarik

-memiliki tampilan 
menarik, dan tidak 
terlihat penuh 
sehingga nyaman 
digunakan

-searchbox yang 
lebih sederhana 
digunakan

-keterangan tentang 
member sebaiknya 
dicantumkan.

-informasi yang di 
tampilkan sesuai 
dengan tema
-fitur sederhana dan 
nyaman digunakan

-pengkategorian 
informasi yang lebih 
jelas, dan lebih 
terorganisir

-Penataan yang 
menarik dan mudah 
digunakan

-perbaikan pada bahasa .
-data pendukung yang 
lengkap seperti 
watermark, data penulis, 
dsb. Agar informasi lebih 
terpercaya.

-pengembangan 
pada fitur button tag 
agar lebih nyaman 
digunakan

-lebih menonjolkan event 
karena bermanfaat 
namun kurang dikenal.
-menggunakan warna 
yang sejuk agar nyaman 
dimata

Chanie Prastanya Ikka Puspa Andina

Indria Putri N.A Innayah Alfatunisa Karissa Yolanda Meyla Suhendra Mifta Fathi

Muthea Trisdeaty Raudah Ayu Siti Fatimah Yuanita DesriWidie Kemala H.

Adhitya Rezky

Ilham Syahputra

Agung Surya L.

Maydi Abdullah

Andri Prayoga

Miftahul Rizky F.

Ardiyas Robi S.

Ori Wardana

Bayu Anggara S. Fadhilah Pratama

Rendy Kusuma Roby Parman

Ferdy Riyadi

Ahmad Rizky R.

-Perbaikan fitur 
pilihan bahasa
-bahasa pada website 
yang mudah dipahami
-menggunakan 
bahasa Indonesia 
sepenuhnya

-menggunakan warna yang 
menarik
-tidak menggunakan warna 
yang kontras agar nyaman 
dimata
-tampilan yang 
menyenangkan dan tidak 
monoton
-tampilan yang tidak penuh 
dan nyaman digunakan

-Website yang 
responsif
-Penggunaan elemen-
elemen yang sesuai.
-Mudah digunakan
-Pengelompokan 
setiap kategori.

-Kolom pencarian yang 
simple, sederhana dan 
mudah digunakan.
-kolom pencarian yang 
hasilnya relevan.

Form registrasi yang mudah 
digunakan pada event

Menonjolkan kategori-
kategori yang sering diakses. 
(seperti event dan kuliner).

Ada fitur jual-beli yang 
mudah diakses yang dapat 

membantu masyarakat 
memasarkan usahanya

Kelengkapan data 
pendukung konten

Memberikan penjelasan 
tentang fungsi dan 
manfaat member

Loading yang lebih 
cepat

 

Gambar 4. 34 Map Kebutuhan Pengguna 



 

 

IV-34 

 

4.3  Ideate 

Proses ini dilakukan untuk menemukan ide dan solusi berdasarkan 

permasalahan yang telah ditemukan pada tahap define yang telah dilalui 

sebelumnya. Solusi yang didapatkan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototype 

untuk selanjutnya dapat di uji-coba kepada pengguna. 

4.3.1 Mendesain Solusi 

  Pada tahap define, berdasaran hasil evaluasi website menggunakan metode 

UEQ menunjukkan nilai yang rendah pada skala penilaian dependability, apabila 

dibandingkan dengan skala penilaian lainnya. Proses wawancara juga menunjukkan 

bahwa website terdapat keluhan terbanyak yang dirasakan oleh pengguna yakni 

pada fitur Bahasa yang digunakan dan proses pencarian yang dilakukan pengguna 

dalam mencari informasi pada website. Pengguna juga berharap nantinya website 

memiliki tampilan yang responsive, elemen-elemen yang memudahkan, proses 

loading yang lebih cepat, interface yang nyaman digunakan, serta beberapa 

permasalahan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka solusi yang nanti diberikan 

akan mengutamakan permasalahan yang banyak dirasakan oleh pengguna untuk 

meningkatkan skala dependability.  

Pada tahap ini penulis menggunakan user journey untuk menemukan solusi 

dari permasalahan yang ada. Alur yang dilaui pengguna ketika mencari informasi 

dalam website brosispku.com cukup banyak dan melewati beberapa tahapan, oleh 

karena itu penulis memberikan solusi untuk memberi kemudahan dan kenyamanan 

pada alur yang akan dilalui oleh pengguna, serta solusi untuk masalah-masalah 

lainnya yang dirasakan oleh pengguna. 

A. Alur mencari informasi 

Dalam mencari informasi pada website brosispku.com, pengguna dapat 

dengan meng-scroll informasi pada website, button tag, menu pada header, atau 

menggunakan kolom pencarian yang ada pada mainpage website.  
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Jika melalui proses scroll timeline, pengguna akan melalui alur yakni 

mengakses website, selanjutnya meng-scroll up-down timeline pada website 

brosispku.com. Begitu pula dengan proses pencarian menggunakan button tag dan 

menu pada header. Alur yang akan dilalui pengguna yakni mengakses website, 

selanjutnya memilih satu kategori pada button tag atau menu pada header, 

Selanjutnya pengguna dapat meng-scroll up-down timeline pada tag atau menu 

tersebut. Namun, kesulitan yang dihadapi pengguna dengan menggunakan cara ini 

yakni apabila pengguna mencari informasi yang spesifik akan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Kesulitan selanjutnya yakni header yang tidak mengikuti kegiatan 

pengguna (tidak responsive), menyulitkan pengguna apabila sedang berada di 

bagian paling bawah halaman, maka pengguna harus kembali scroll-up untuk 

mencari informasi dengan kategori lainnya.  

Jika menggunakan kolom pencarian, pengguna akan melalui alur yakni 

mengakses website, lalu meng-input-kan keyword dan menentukan kategori dari 

keyword yang telah di input-kan. Selanjutnya website akan menampilkan hasil 

pencarian berdasarkan keyword yang telah di-inputkan oleh pengguna. Kesulitan 

yang dihadapi pengguna saat melakukan pencarian yakni ketika pengguna tidak 

bisa menemukan kategori yang sesuai untuk keyword yang akan ia cari. Website 

brosispku.com tidak menyediakan pilihan pencarian berdasarkan seluruh kategori 

atau seluruh data yang ada.  

Dapat disimpulkan bahwa proses pencarian menggunakan kolom pencarian 

dan menu header, melalui proses scroll-up yang memakan waktu dan 

memungkinkan pengguna merasa bosan. Maka dari itu, solusi yang penulis berikan 

yakni berupa membuat website dengan header yang responsif, agar dapat 

mempersingkat waktu pengguna untuk scroll up-down, serta pada kolom pencarian 

dibuat pencarian berdasarkan seluruh kategori yang ada untuk membantu pengguna 

yang kesulitan menentukan kategori dari kata kunci yang ia cari. 
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Berikut merupakan alur proses yang terjadi pada system lama saat pengguna 

mengakses website. 

User 
mengakses 

website 

brosispku.com

Mencari 
informasi 

didalam website

Melalui menu yang 
tersedia pada header

Menentuka
n bahasa 

yang 
digunakan

User dapat 
menentukan 

kategori

Memilih salah satu 
kategori

Scroll timeline

User mencari informasi 
dengan melakukan scroll 

artikel yang ada pada page 
home website 

User melakukan 
pencarian

User keluar 

dari website

User 
mendapatkan 
informasi yang 

dibutuhkan

User tidak 
mendapatkan 
informasi yang 

dibutuhkan

User
Kembali

menjelajah
website

tidak

ya

User Scroll-up untuk 
kembali pada meu 
header dan kolom 

pencarian

Melalui kolom 
pencarian

Mengisi keyword 
pencarian

Menentukan 
kategori 

User tidak dapat 
menentukan 

kategori

Menampilkan 
hasil yang 
diinginkan

Tidak menampilkan 
hasil yang 
diinginkan

 

Gambar 4. 35 Alur Proses Sistem Lama 
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Berikut merupakan user journey yang dilewati pengguna saat mengakses 

website dengan solusi yang diberikan  : 

Stage of journey Motivation Search for website Evaluate Product

Aktivitas
Mencari sesuatu tentang 

menarik tentang 
pekanbaru

Memasukkan 
keyword pada 

kolom pencarian

membuka 
konten lainnya 

yang disarankan 
web

Perasaan

Pengalaman yang 
dirasakan 

Excited untuk menemukan 
informasi yang menarik

Tidak dapat 
menentukan jenis 

informasi yang 
diinginkan

Mendapatkan 
informasi, dan 
juga dilengkapi 

peta yang dapat 
memudahkan 

pengguna untuk 
menjelajah 
pekanbaru

Ekspetasi 
pengguna

Pendatang yang tidak tahu 
apa-apa tentang 

pekanbaru, dan berharap  
informasi yang menarik 

sehingga dapat 
menghilangkan rasa bosan

Simple dan tidak 
sulit digunakan

Dapat dipandu 
oleh informasi 

website. 

Memilih 
seluruh 
kategori

Senang 
karena tidak 

harus 
menentukan 

kategori

Dapat 
menuntun 
apa yang 

diinginkan 
pengguna

Melihat konten yang 
ditampilkan

 Senang karena 
melihat banyak 
artikel yang 
ditampilkan

 Senang karena 
ada rating dari 
pengguna lain 

 Bingung karena 
terlalu banyak 
pilihan

Dapat menemukan 
yang paling menarik

Memilih salah 
satu konten 
berdasarkan 

rating

Senang karena 
informasi 

lengkap dan 
sesuai dengan 

yang diharapkan

Mendapat 
informasi 

menarik lainnya

Sangat senang

Biasa saja

Tidak senang

 

Gambar 4. 36 User Journey Rancangan Prototype 

 Dari user journey pada rancangan prototype yang akan dibangun, terlihat 

bahwa aktivitas user berjalan lancar, dengan perasaan yang senang, dengan 

pengalamaan yang sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan oleh pengguna. 

B. Daftar kesulitan yang dihadapi pengguna dalam segi design pada website 

Berdasarkan hasil dari define didapat beberapa masalah yang telah di 

defenisikan. Hasil permasalahan dapat diberikan beberapa ide pada tahapan ini, 

dilihat pada tabel. 

Tabel 4. 7 Daftar kesulitan dan solusi 

No Persentase Kesulitan Solusi 

1 13/30 

pengguna 

Pengguna kesulitan akibat 

menu pada header yang 

tidak responsif 

Membuat header menu yang 

dapat mengikuti kegiatan 

pengguna 
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2 7/30 

pengguna 

Pengguna merasa konten 

yang disajikan terlihat 

memenuhi page, sehingga 

terkadang konten terlihat 

menyatu satu sama lainnya. 

- Mengevaluasi kembali 

tampilan page. 

Memberikan jarak  (white 

space) antar konten.  

3 6/30 

pengguna 

Pengguna kesulitan kolom 

pencarian yang tidak 

berfungsi dengan baik, dan 

tidak tersedia filter 

pencarian all category 

M emuat filter all category 

dan melakukan perbaikan 

pada kolom pencarian 

 

4 

6/30 

pengguna 

-Website menggunakan 

bahasa inggris 

-bahasa yang digunakan 

tidak konsisten 

-memastikan bahasa yang 

ditampilkan sesuai dengan 

bahasa yang dipilih pengguna 

5 5/30 

pengguna 

-loading website lama 

-loading gambar lama 

Lamanya loading website 

dapat terjadi karena berbagai 

penyebab, diantaranya yakni  

permasalahan pada server 

seperti server yang lemah, 

lokasi penyedia server 

hosting yang jauh, dsb. 

Dalam  segi design yang 

dapat menjadi penyebab 

lamany loading website 

yakni ukuran gambar yang 

terlalu besar, oleh karena itu 

solusi yang dapat diberikan 

yakni dengan memperkecil 

ukuran gambar,  melakukan 

optimasi gambar, dsb.  
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6 2/30 

pengguna 

Data konten kurang 

lengkap, sehingga apa yang 

ditampilkan kurang dapat 

di-pertanggung-jawabkan 

Mencantumkan data tentang 

konten, seperti data penulis, 

dll. 

7 1/30 

pengguna 

Tidak mengetahui fungsi 

member 

Membuat/mencantumkan 

khusus penjelasan tentang 

member. 

8 1/30 

pengguna 

Dapat membantu untuk 

menampilkan kategori/ 

konten/ artikel yang paling 

sering diakses 

Membuat tampilan pada 

mainpage tentang artikel 

yang sering diakses( hot 

topic) yang dapat 

diperbaharui dalam jangka 

waktu tertentu. 

9 1/30 Form yang ada pada 

website ini terasa kurang 

nyaman digunakan 

Melakukan evaluasi dan 

pembaharuan pada form yang 

terdapat pada website 

10 1/30 Sebaiknya ditambahkan 

fitur jual-beli, sehingga 

pengguna/pelaku bisnis 

dapat langsung 

memasarkan usahanya 

Pada pengembangan fitur 

selanjutnya, dapat 

ditambahkan fitur jual-beli. 

 

4.3.2 Perancangan Prototype 

Perancangan prototype merupakan proses merancang interface website sesuai 

dengan solusi yang telah diberikan untuk masalah yang telah ditemukan pada 

website tersebut. Perancangan prototype juga bertujuan untuk mempermudah 

pengimplementasian website kedepannya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah 

dan lebih efisien. 
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A. Rancangan Perbaikan 

Pada tahap ini dibuat rancangan low fidelity dengan menampilkan solusi-

solusi yang telah diberikan sebelumnya, rancangan perbaikan yang dibuat adalah 

seperti berikut ; 

1. Rancangan Perbaikan Header. 

 

Gambar 4. 37 Rancangan Perbaikan Header 

Tabel 4. 8 Rancangan Perbaikan Header 

No 
Perubahan 

Tampilan Awal Rancangan Perbaikan 

1 Pada tampilan awal, button bahasa tidak 

berfungsi dengan baik, yakni tidak dapat 

Pada rancangan perbaikan, button 

bahasa dibuat dapat merubah seluruh 
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merubah seluruh kata/kalimat yang ada 

pada website sesuai dengan bahasa yang 

dipilih oleh pengguna. 

kata/kalimat yang ada pada website 

sesuai dengan Bahasa yang dipilih 

oleh pengguna. 

2 Pada tampilan awal, hanya terdapat empat 

kategori yang ada pada kolom pencarian, 

yakni lokal bisnis, artikel, berita, dan 

event. 

Pada rancangan perbaikan, 

ditampilkan satu kategori pencarian 

baru, yakni berupa “seluruh 

kategori”. 

2. Rancangan Perbaikan Body Main page/Beranda. 

 

Gambar 4. 38 Rancangan Perbaikan Body Main page/Beranda. 

Tabel 4. 9 Rancangan Perbaikan Body Main page/Beranda. 

No 
Perubahan 

Tampilan Awal Rancangan Perbaikan 

1 Pada tampilan awal, susunan 

konten terdiri atas >1 baris 

vertikal, dengan 3 baris 

horizontal.  

Pada rancangan perbaikan, susunan konten 

dibuat hanya terdiri dari satu baris vertical, 

dan tiga baris horizontal. Sehingga halaman 

tidak terlalu penuh/ramai. 
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2 Pada tampilan awal, konten yang 

ditampilkan terdiri atas judul, 

tanggal, kategori, serta paragraf 

awal dari isi konten tersebut.   

Pada rancangan perbaikan, konten yang 

ditampilkan terdiri atas judul, tanggal, 

kategori, tidak disertai dengan paragraf 

pembuka. Sehingga tidak terlalu banyak 

tulisan yang ditampilkan, hal tersebut 

dilakukan agar page tidak terlihat penuh/ 

ramai dengan tulisan, serta dapat memberi 

white space yang lebih baik agar lebih 

nyaman oleh mata pengguna. 

3 Pada tampilan awal, terdapat 

button berwarna merah apabila 

pengguna ingin melihat konten 

tersebu lebih lengkap. Button 

tersebut terdiri atas berbagai 

sebutan yakni “baca artikel 

selengkapnya”, “lihat berita 

selengkapnya”, “lihat video 

lainnya”.  

Button tersebut terletak pada 

bagian bawah konten sehingga 

membuat website terlihat lebih 

penuh, dan membuat pengguna 

harus scroll lebih banyak.  

Pada rancangan perbaikan, karena fungsi 

button yang sama, yakni menampilkan 

konten lainnya. Maka button-button 

tersebut dibuat seragam yakni menjadi 

button “lihat semua”. 

Posisi button dibuat pada sisi kanan atas, 

sejajar dengan kategori konten tersebut. 

Menggunakan warna yang lebih sederhana 

dan sesuai dengan tampilan website.  

4 Pada tampilan awal, halaman 

beranda belum memiliki konten 

“postingan popular”. 

Pada rancangan perbaikan, pada mainpage 

akan ditambahkan konten kategori 

“postingan popular”, sehingga dapat 

membantu pengguna untuk melihat 

postingan yang paling banyak dilihat oleh 

pengunjung website. 

5 Pada tampilan awal, header tidak 

mengikuti kegiatan pengguna. 

Pada rancangan perbaikan, header dibuat 

lebih responsive yang dapat mengikuti 

kegiatan pengguna.  

6 Pada tampilan awal, apabila 

pengguna berada dibagian paling 

bawah page,  dan ingin kembali ke 

bagian paling atas, maka pengguna 

harus scroll up terus menerus. 

Pada rancangan perbaikan, ditambahkan 

elemen “to-top”, yang dapat mempermudah 

pengguna untuk kembali ke bagian teratas 

page. Posisi elemen ini berada pada bagian 

kanan bawah page 
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3. Rancangan Perbaikan Page For travellers/ Seputar Pekanbaru. 

 

Gambar 4. 39 Rancangan Perbaikan Page For travellers/ Seputar Pekanbaru 

Tabel 4. 10 Rancangan Perbaikan Page For travellers/ Seputar Pekanbaru 

No 
Perubahan 

Tampilan Awal Rancangan Perbaikan 

1 Pada tampilan awal, setiap konten 

yang ditampilkan terdiri atas gambar, 

judul, serta penjelasan singkat. 

Pada rancangan perbaikan, setiap konten 

hanya menampilkan gambar serta judul, 

sehingga tampilan terlihat lebih simple 

dan seragam satu sama lainnya.  

2 Pada tampilan awal, ada konten yang 

dapat di klik, dan adapula yang tidak 

dapat di klik untuk melihat isi 

kontennya. Sehingga action untuk 

setiap konten tidak sama.  

Pada rancangan perbaikan, isi konten 

dapat dilihat dengan meng-klik button 

yang ada pada bagian sudut atas kanan 

pada masing-masing konten. Sehingga 

sama satu dan lainnya.  

3 Pada tampilan awal, pengguna akan 

dibawa ke halaman baru untuk melihat 

isi pada konten yang memiliki banyak 

informasi. 

Pada rancangan baru, isi pada setiap 

konten dapat dilihat dengan meng-klik 

konten tersebut, dan informasi akan 

ditampilkan dalam model pop-up di 

halaman yang sama.  
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B. Rancangan Prototype 

Pada tahap ini dibuat rancangan dengan high fidelity, menampilkan bentuk 

tampilan website secara keseluruhan. Rancangan prototype yang dibuat adalah 

seperti berikut ; 

1. Prototype Halaman “Beranda/Home” 

Halaman beranda merupakan halaman pertama yang akan dijumpai oleh 

pengguna pada saat mengakses website. Tampilan ini akan dirancang sepertipada 

gambar 4.36 berikut.  

 

Gambar 4. 40 Prototype Halaman Beranda/home 
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Tampilan ini terdiri atas beberapa bagian yakni : 

a. Header 

Tampilan header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- Memiliki button pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas. Dengan 

menggunakan gambar bendera sesuai dengan bahasa yang dipilih oleh 

pengguna saat itu, yakni bendera Indonesia untuk bahasa Indonesia, dan 

bendera inggris untuk bahasa inggris. Nantinya setiap kata dan kalimat pada 

website nantinya akan menyesuaikan dengan bahasa yang dipilih oleh 

pengguna. Posisi button yang terletak pada bagian kanan menu header dan 

menggunakan bendera dengan warna yang kontras dan sesuai dengan warna 

bendera aslinya tersebut nantinya diharapkan dapat memudahkan dan 

menuntun mata pengguna pengguna untuk dapat langsung menemukan 

button pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website untuk pertama 

kalinya. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat foto kota pekanbaru yang diatasnya foto tersebut ditimpa dengan 

logo website brosispku.com yang berukuran cukup besar dan berada 

ditengah-tengah gambar. Terdapat pula tagline website yang berada dibawah 

logo untuk dapat menegaskan informasi tentang website tersebut secara tidak 

langsung kepada pengguna.  

- Pada bagian bawah tagline juga terdapat kolom pencarian yang berukuran 

cukup besar agar mudah dilihat oleh pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “seluruh kategori/all-category” untuk 

memudahkan pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin 

menentukan kategorinya. 

b. Body  

Pada bagian body website, terdapat : 

- Button tag untuk sebagian kategori konten yang terdapat pada website dengan 

menggunakan warna-warna yang kontras.  
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- Terdapat section yang terdiri tas section postingan populer yang 

menampilkan konten dari berbagai kategori yang sering diakses oleh 

pengguna, section berita populer menampilkan konten berita yang sering 

diakses oleh pengguna, section video yang menampikan konten video yang 

ada pada website tersebut yang terhubung dengan youtube , serta direktori 

bisnis yang menampilkan icon jenis bisnis yang terdaftar pada website. 

c. Footer 

Pada bagian footer website, terdapat : 

- Informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak yang bisa 

dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, untuk membantu pengguna 

kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa perlu scroll-up terus-

menerus. 

2. Prototype menu header “seputar pekanbaru/ for travel”

 

Gambar 4. 41 Prototype menu header seputar pekanbaru/for travel 
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Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu “seputar pekanbaru/ for 

travel”pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 

dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 

- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten untuk menu “seputar pekanbaru/ for 

travel”. Pada halaman konten akan menampilkan logo serta judul, informasi 

didalamnya akan muncul ketika user mengklik salah satu logo, dan informasi 

akan tampil dalam bentuk pop-up, dan konten akan tertutup ketika pengguna 

meng-klik sekali lagi. Seperti gambar berikut ; 
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Gambar 4. 42 Tampilan Konten pada menu Seputar Pekanbaru 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 
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3. Prototype henu header “kuliner/what to eat and drink” 

 

Gambar 4. 43 Prototype menu header “kuliner/ what to eat and drink” 

Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu “kuliner/what to eat and 

drink” pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 

dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 
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- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten artikel untuk menu “kuliner/what to eat 

and drink”. Konten akan menampilkan foto serta judul artikel, artikel akan 

ditampilkan ketika pengguna mengklik salah satu konten, dan website akan 

membawa pengguna ke halaman artikel tersebut. 

- Pada bagian body terdapat pula sidebar di sisi sebelah kanan. Sidebar 

berisikan informasi postingan lainnya sesuai  dengan menu yang dipilih. Pada 

bagian sidebar juga terdapat kategori-kategori artikel yang sering dipilih oleh 

pengguna, serta tag kategori informasi yang terdapat pada website. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 
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4. Prototype menu header “penginapan/Where to stay” 

 

Gambar 4. 44 Prototype menu header “Penginapan/Where to stay” 

Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu Prototype menu header 

“penginapan/Where to stay” pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 
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dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 

- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten artikel untuk menu Prototype menu header 

“penginapan/Where to stay”. Konten akan menampilkan fogo serta judul 

artikel, artikel akan ditampilkan ketika pengguna mengklik salah satu konten, 

dan website akan membawa pengguna ke halaman artikel tersebut. 

- Pada bagian body terdapat pula sidebar di sisi sebelah kanan. Sidebar 

berisikan informasi postingan lainnya sesuai  dengan menu yang dipilih. Pada 

bagian sidebar juga terdapat kategori-kategori artikel yang sering dipilih oleh 

pengguna, serta tag kategori informasi yang terdapat pada website. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 
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5. Prototype “wisata/ what to see and do” 

 

Gambar 4. 45 Prototype “wisata/ what to see and do” 

Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu Prototype menu header 

“wisata/ what to see and do” pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 
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dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 

- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten artikel untuk menu Prototype menu header 

“wisata/ what to see and do”. Konten akan menampilkan fogo serta judul 

artikel, artikel akan ditampilkan ketika pengguna mengklik salah satu konten, 

dan website akan membawa pengguna ke halaman artikel tersebut. 

- Pada bagian body terdapat pula sidebar di sisi sebelah kanan. Sidebar 

berisikan informasi postingan lainnya sesuai  dengan menu yang dipilih. Pada 

bagian sidebar juga terdapat kategori-kategori artikel yang sering dipilih oleh 

pengguna, serta tag kategori informasi yang terdapat pada website. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 
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6. Prototype halaman “berita/ news” 

 

Gambar 4. 46 Prototype Halaman “berita/news” 

Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu Prototype menu header 

“berita/ news” pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 

dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 
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- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten artikel untuk menu Prototype menu header 

“berita/ news”. Konten akan menampilkan fogo serta judul artikel, artikel 

akan ditampilkan ketika pengguna mengklik salah satu konten, dan website 

akan membawa pengguna ke halaman artikel tersebut. 

- Pada bagian body terdapat pula sidebar di sisi sebelah kanan. Sidebar 

berisikan informasi postingan lainnya sesuai  dengan menu yang dipilih. Pada 

bagian sidebar juga terdapat kategori-kategori artikel yang sering dipilih oleh 

pengguna, serta tag kategori informasi yang terdapat pada website. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 
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7. Prototype menu “agenda kegiatan/event” 

 

Gambar 4. 47 Prototype Menu event 

Pada tampilan ini, bahasa yang ditampilkan website sesuai dengan bahasa 

yang dipilih oleh pengguna. Tampilan halaman menu Prototype menu header 

“agenda kegiatan/event” pada header terdiri atas beberapa elemen, yakni : 

- memiliki pilihan bahasa pada bagian sudut kanan atas yang sejajar dengan 

menu header. Dengan menggunakan gambar bendera dengan bahasa yang 
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dipilih. Hal tersebut juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk 

menemukan posisi pilihan Bahasa pada saat pengguna mengakses website. 

- Logo website brosispku.com pada bagian atas kiri website yang sejajar 

dengan menu header, yang dapat digunakan pengguna untuk kembali ke 

halaman beranda. 

- Terdapat menu header yang responsive, menetap pada bagian atas page, 

mengikuti kegiatan pengguna. 

- Terdapat kolom pencarian yang berada di bagian bawah menu header yang 

bersifat tetap, sehingga mengikuti kegiatan pengguna. Kolom pencarian juga 

terdapat filter untuk menyaring hasil pencarian sesuai dengan kategori filter 

yang dipilih. Terdapat juga pilihan “all-category” untuk memudahkan 

pengguna yang akan melakukan pencarian tanpa ingin menentukan 

kategorinya. 

- Terdapat breadcrumbs sebagai penunjuk posisi pengguna saat ini pada 

website. 

- Pada bagian body, terdapat konten artikel untuk menu Prototype menu header 

“agenda kegiatan/event”. Konten akan menampilkan fogo serta judul artikel, 

artikel akan ditampilkan ketika pengguna mengklik salah satu konten, dan 

website akan membawa pengguna ke halaman artikel tersebut. 

- Pada bagian body terdapat pula sidebar di sisi sebelah kanan. Sidebar 

berisikan informasi postingan lainnya sesuai  dengan menu yang dipilih. Pada 

bagian sidebar juga terdapat kategori-kategori artikel yang sering dipilih oleh 

pengguna, serta tag kategori informasi yang terdapat pada website. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus. 

Pada menu “agenda kegiatan/event” terdapat dropdown menu yang terdiri 

atas jenis agenda kegiatan, yaitu loka karya, seminar, kompetisi, festival, dan 

lainnya. Tampilan halaman dari dropdown menu yang ada pada kategori event 
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nantinya akan sama dengan tampilan pada halaman menu “agenda kegitan/event” 

namun sesuai dengan jenis kegiatan yang dipilih. 

8. Prototype Menu “Direktori Bisnis/Directory Bussines” 

 

Gambar 4. 48 Prototype Menu Direktori Bisnis 

Halaman direktori bisnis merupakan halaman yang menampilkan informasi 

usaha-usaha yang berada di pekanbaru yang telah didaftarkan oleh pemilik usaha 

tersebut kedalam website. Pada menu  direktori bisnis nantinya akan dibuat 

tampilan yang terdiri atas : 

- Menu header dan kolom pencarian tepat dibawah header dengan posisi tetap, 

agar dapat memudahkan setiap kegiatan pengguna.  
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- Pada bagian bawah kiri kolom pencarian, filter pilihan informasi yang ingin 

ditampilkan yang dapat dipilih oleh pengguna yang terdiri atas tiga pilihan 

yakni semua, popular, dan terbaru. 

-  Pada bagian bawah kanan kolom pencarian, terdapat peta yang menampilkan 

lokasi bisnis yang terdaftar pada website pada peta pekanbaru, dan pilihan 

tampilan susunan tampilan informasi yang terdiri atas kotak atau baris yang 

dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan kenyamanannya. 

- Pada bagian bawah filter informasi, terdapat pula navigasi yang menampilkan 

posisi pengguna saat itu pada website. 

- Pada body halaman direktori bisnis terbagi atas dua bagian, yakni sidebar 

pada bagian kiri dan konten. Konten menampilkan informasi rekan bisnis 

yang telah terdaftar pada website, dan left side bar menampilkan filter 

informasi yang ingin ditampilkan berdasarkan kategori. 

- Pada footer terdapat informasi singkat tentang website brosispku.com, kontak 

yang bisa dihubungi, serta sosial media yang terhubung dengan website. 

- Pada bagian footer juga terdapat elemen “to-top” pada bagian kanan bawah, 

untuk membantu pengguna kembali ke bagian atas page secara cepat, tanpa 

perlu scroll-up terus-menerus 

Pada menu direktori bisnis terdapat dropdown menu yang terdiri atas dua 

pilihan yakni : 

- Menu “daftarkan usaha anda” untuk menampilkan form pendaftaran bagi 

pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya. 

- Menu bisnis manager yakni halaman untuk mengelola informasi usaha yang 

telah didaftarkan sebelumnya. Terdiri atas form login bagi business manager 

(orang yang telah mendaftarkan usahanya).  Serta halaman informasi bisnis 

manager. 

a. Prototype Dropdown Menu “Daftarkan Usaha Anda !”  
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Gambar 4. 49 Prototype Dropdown Menu “Daftarkan Usaha Anda !” pada Menu 

“Direktori Bisnis” 

Menu ini berisi orm untuk mendaftarkan usaha/bussines manager pada 

bisnis direktori website brosispku.com. Form pendaftaran ini terdiri atas empat 

tahap yang harus diisi pengguna. Dibagi menjadi empat tahapan dengan tujuan agar 

pengguna tidak merasa bosan karena harus mengisi banyak data dalam satu waktu, 

serta juga meminimalkan waktu reload. 

b. Prototype Dropdown Menu “Pelaku Usaha/Bisnis Manager”  

 

Gambar 4. 50 Prototype Dropdown Menu “Bisnis Manager” pada Menu “Direktori 

Bisnis” 
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Pada tampilan ini menampilkan form login bagi business manager (orang 

yang telah mendaftarkan usahanya). Pada bagian ini ditambahkan beberapa fitur 

yang dapat membantu pengguna seperti reset password apabila pengguna lupa 

password akun business manager-nya. Dan fitur remember me, untuk menyimpan 

informasi login akun didalam web browser agar memudahkan pengguna dalam 

melakukan login dilain waktu.  
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BAB V 

REKOMENDASI DAN PENGUJIAN  
 

5.1 Implementasi 

Setelah didapatkan solusi dan dibuat rancangan prototype perbaikan, maka 

rancangan prototype tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk website. 

Sehingga didapatkan implementasi tampilan sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi tampilan “Beranda/ Home” 

 

Gambar 5. 1 Implementasi tampilan “beranda/home” 
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5.1.2 Implementasi tampilan halaman “seputar pekanbaru/ for travel” 

 

Gambar 5. 2 Implementasi tampilan halaman “seputar pekanbaru/ for travel” 
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5.1.3 Implementasi tampilan halaman “kuliner/what to eat and drink” 

 

Gambar 5. 3  Implementasi tampilan halaman “kuliner/what to eat and drink” 
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5.1.4 Implementasi tampilan halaman “penginapan/Where to stay” 

 

Gambar 5. 4 Implementasi tampilan halaman “penginapan/Where to stay” 

.. 
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5.1.5 Implementasi tampilan halaman “ Wisata ” 

 

Gambar 5. 5 Implementasi tampilan halaman “Wisata” 
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5.1.6 Implementasi tampilan halaman “Berita” 

 

Gambar 5. 6 Implementasi tampilan halaman “berita” 
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5.1.7 Implementasi tampilan halaman “agenda kegiatan/event” 

 

Gambar 5. 7 Implementasi tampilan halaman “agenda kegiatan/event” 
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5.1.8 Implementasi tampilan halaman “Direktori Bisnis/Directory 

Bussines” 

 

Gambar 5. 8 Implementasi tampilan halaman “Direktori Bisnis/Directory Bussines” 

a. Implementaasi form pendaftaran pada bisnis direktori website brosispku.com 
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Gambar 5. 9 Implementaasi pendaftaran pada bisnis direktori website 

brosispku.com 

b. Form login untuk bussines manager pada bisnis direktori website 

brosispku.com 

 

Gambar 5. 10 Form login untuk bussines manager pada bisnis direktori website 

brosispku.com 

5.2 Pengujian SUS 

Pengujian merupakan tahapan akhir dalam penelitian ini. Pengujian 

dilakukan untuk melihat apakah solusi yang diberikan serta rancangan yang telah 

di bangun dapat digunakan dengan mudah dan nyaman oleh pengguna.  Pengujian 

melibatkan 5 orang responden dengan mengunakan kuesioner penilain usability 

SUS (system usability scale). Berikut merupakan data singkat dari 5 responden 

yang telah mengisi kuesioner SUS untuk menilai rancangan website brosispku.com 

yang baru: 
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Tabel 5. 1 Responden Penilaian SUS 

No Responden Usia Jenis Kelamin Pekerjaan 

1 Responden 1 20 Perempuan Mahasiswa 

2 Responden 2 25 Perempuan Guru 

3 Responden 3 25 Laki-laki Programmer 

4 Responden 4 25 Laki-laki UI/UX Designer 

5 Responden 5 25 Perempuan Estimator Sipil 

Hasil jawaban kuesioner pengujian SUS dari kelima responden tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Jawaban Kuesionare SUS 

No Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

1 Responden 1 4 1 5 2 4 3 4 2 4 2 

2 Responden 2 3 2 4 2 3 1 4 2 5 3 

3 Responden 3 3 1 4 1 4 2 3 3 4 3 

4 Responden 4 3 2 4 3 4 2 5 2 3 3 

5 Responden 5 4 2 3 1 4 1 5 2 3 1 

Sesuai dengan ketentuan mengenai penghitungan SUS yang telah dijelaskan 

pada landasan teori, maka didapatkan hasil berikut: 

Tabel 5. 3 Skor Hasil Hitung SUS 

Responden 
Skor Hasil Hitung 

Total 
Total 

x 2,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Responden 

1 
3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 31 77,5 

Responden 

2 
2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 29 72,5 

Responden 

3 
2 4 3 4 3 3 2 2 3 2 28 70 

Responden 

4 
2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 27 67,5 

Responden 

5 
3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 32 80 
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Sehingga dengan mensubtitusikan jumlah dari skor masing-masing 

responden tersebut kedalam persamaan (2.1). maka didapatkan hasil skor rata-rata 

penerimaan pengguna terhadap website brosispku.com yang baru sebagai berikut: 

�̅� =
77,5 + 72,5 + 70 + 67,5 + 80

5
= 73,5 

5.2.1 Kesimpulan 

Rancangan rekomendasi website brosispku.com yang telah diujikan yang 

mendapatkan skor SUS akhir yaitu 73,5. Dimana skor tersebut masuk kedalam 

rentang nilai diterima dengan adjective rating yang baik dan dapat diterima. 

 

 


