
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan Laura Manzari dan Jeremiah Trinidad-

Christensen, UCD menggabungkan prinsip usability ke dalam design produk dan

menempatkan pengguna  sebagai fokus utama selama proses pengembangan. Laura

Manzari dan Jeremiah Trinidad-Christensen menggunakan UCD dalam membuat

website untuk Library and Information Science (LIS) pada perpustakaan C.W.

Campus of Long Island University. Website ini dirancang untuk dapat digunakan

oleh para mahasiswa sarjana dan doctoral di Palmer School of Library and

Information Science.

Interaksi Manusia dan komputer mewajibkan adanya ketelitian dalam proses

UCD. Sebuah produk interaktif yang sukses dikembangkan melalui design yang teliti,

testing, dan perancangan ulang berdasarkan hasil testing. Interface seharusnya

dirancang sesuai kebutuhan usernya dengan tujuan untuk menciptakan produk yang

konsisten dan berguna.

Perpustakaan LIS sebelumnya adalah sebuah website yang hanya

mendeskripsikan koleksi-koleksi mereka tanpa menyediakan akses khusus untuk

sumber daya online. Itu sebabnya sebuah website baru dirancang untuk perpustakaan

LIS ini oleh petugas perpustakaan LIS yang akan datang yang membuat penentuan

mengenai konten yang mungkin akan berguna untuk para mahasiswa LIS dan

fakultas. Tujuannya adalah untuk membuat konten yang dapat diakses dan dibaca di

website yang terpisah dengan website perpustakaan utama. Website ini meliputi :

1. Akses untuk semua database online yang berhubungan dengan LIS.

2. Gambaran umum tentang perpustakaan LIS dan pemberitahuan lainnya seperti

contact information, jam dan pegawai-pegawainya.

3. Daftar dari semua print dan jurnal online perpustakaan LIS yang akan
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dikelompokkan dari judul dan subjek nya, dengan link untuk mengakses

kepada jurnal online nya.

4. Links untuk website lain yang ada dilingkungan LIS.

5. Links untuk halaman web universitas lain, termasuk home page perpustakaan

utama, katalog perpustakaan, dan instruksi-instruksi untuk mengakses

database, sebaik website LIS tersebut.

6. Link untuk JAKE ( Jointly Administered Knowledge Environment), sebuah

proyek dari Universitas Yale yang memungkinkan pengguna untuk mencari

judul periodic pada database online, karena perpustakaan ini tidak memiliki

akses seperti ini pada software nya.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Untuk heuristic evaluation, ada 4 orang

evaluator yang di pilih dari LIS School Faculty an Ph.D. Mereka setuju untuk

berpartisipasi. Hasilnya, mereka semua setuju bahwa bahasa yang digunakan  sesuai

dengan para mahasiswa LIS. Salah satu evaluator mengatakan murid baru mungkin

tidak terlalu familiar dengan beberapa hal. Yang lain berpikir JAKE, tool untuk

mengakses full text, awalnya dirasa tidak terlalu jelas untuk para mahasiswa, namun

penjelasan dari LIS website sangat membantu.

Mereka juga setuju bahwa website ini dirancang dengan baik. Para evaluators

juga menyarankan pergantian menu yang ada pada tahap redesign. Mereka

menyarankan agar beberapa menu lebih diperjelas lagi, seperti menambahkan text

untuk menu yang mungkin tidak dimengerti pengguna. Misalnya, Long Island

Univrsity Catalog di beri nama LIUCAT pada menu. Mahasiswa baru mungkin tidak

terlalu familiar dengan nama tersebut, jadi label menu nya diganti menjadai LIUCAT

(library catalog).

Setelah ini, dilakukan tahap Usability Testing Metodology. Tujuannya adalah

untuk mengetahui masalah usability pada produk, bukan untuk menguji para

partisipan. Data dikumpulan dan dianalisa serta diberikan rekomendasi untuk

memperbaiki masalah-masalah pada usability nya.
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Pesan untuk permintaan sukarelawan responden dikirim kepada mahasiswa

melalui mailing list. Sembilan responden pertama, yang semuanya adalah mahasiswa

pasca sarjana, telah diterima. Testing dilaksanakan di lab komputer di Palmer School

dan di Manhattan satellite campus.

Beberapa informasi dikumpulkan, seperti jenis kelamin responden, kisaran

umur, status di universitas, pengetahuan mengenai komputer dan internet dan

perpustakaan LIS, serta tipe koneksi internet dan browser yang biasa digunakan.

Kesimpulan nya, test yang berulang dan user centered design dalam sebuah produk

menghasilkan produk yang hasil test nya membuktikan bahwa dia mudah untuk

dipelajari dan effisien untuk digunakan, dan tentang subjek apa yang memberikan

kepuasan. Setelah penelitian, didapatkan hasil bahwa beberapa mahasiswa bahkan

tidak tahu akan keberadaan website LIS, yang memberikan tekanan lebih besar

terhadap pengenalan website selama masa orientasi.

Seberapa bernilai kah usability testing untuk desain website? Ada banyak

saran-saran yang bagus yang diterima dan di implementasikan, dan prosesnya

membuktikan bahwa website ini dirancang dengan baik.

Penelitian lain mengenai metode UCD juga pernah dilakukan oleh salah satu

mahasiswi UIN Suska Riau, Shinta Rahayu, dalam tugas Akhirnya yang berjudul:

Analisa Website Tribun Pekanbaru Menggunakan User Centered Design (UCD).

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tampilan desain website Tribun Pekanbaru

menggunakan User Centered Design (UCD).

Shinta Rahayu melakukan penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner yang

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan poin-poin UCD. Kuesioner di

sebarkan kepada 93 responden. Data kuesioner tersebut diolah menggunakan aplikasi

SPSS untuk uji reliabilitas dan uji validitas data.

Hasilnya, didapat kesimpulan bahwa Tampilan website Tribun Pekanbaru

sudah memenuhi persyaratan User Centered Design (UCD) 7 aspek yaitu perspektif,

pemenuhan, instruksi, umpan balik, keterkaitan, assistance, dan usability. Selain itu,
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diketahui adanya Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) menggunakan User

Centered Design (UCD) dalam Tampilan website Tribun Pekanbaru dilihat dari

korelasi tiap variabel, statistik deskriptif frekuensi dan tiap pertanyaan pada variabel.

Tampilan website Tribun Pekanbaru berdasarkan analisa Interaksi Manusia dan

Komputer (IMK), layout dan ukurannya sudah konsisten,  resolusi layar sudah bagus

karena 43% menjawab setuju yaitu 40 orang mahasiswa dengan ukuran resolusi

monitor 1024 piksel sehingga bisa menampilkan tampilan website secara

keseluruhan. Ukuran tampilan website tribun pekanbaru dengan konsep Interaksi

Manusia dan Komputer (IMK) menggunakan User Centered Design (UCD) yaitu

berdasarkan 7 aspek : perspektif, pemenuhan, instruksi, umpan balik, keterkaitan,

assistance, dan usability sehingga tampilan website Tribun Pekanbaru lebih menarik,

efektif, efisien, komunikatif dan usability.

2.2 Pengertian Sistem Informasi

Terdapat  dua  kelompok  pendekatan  di  dalam  mendefinisikan  sistem,

yaitu  yang  menekankan  pada  prosedurnya  dan  menekankan  pada  komponen atau

elemennya.  Pendekatan  sistem  yang  lebih  menekankan  pada  prosedur

mendefinisikan sistem sebagai suatu  jaringan  kerja  dari  prosedur-prosedur  yang

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan  sistem  yang

lebih  menekankan  pada  elemen  atau komponennya mendefiniskan sistem sebagai

kumpulan  dari  elemen-elemen  yang  berinteraksi  untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

Sistem  informasi  adalah  suatu sistem  di  dalam  suatu  organisasi  yang

mempertemukan  kebutuhan  pengolahan  data  transaksi  harian,  mendukung

operasi,  bersifat  manajerial  dan  kegiatan  strategi  dari  suatu  organisasi  dan

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan.
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2.3 Pengertian Website

Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling

interkoneksi yang mencakup seluruh dunia (jaringan global) dengan melalui jalur

telekomunikasi seperti telepon, fiber-optic, wireless dan lainnya. World wide web

(www) adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet, yang

akan menghubungkan kita dengan website tertentu.

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

file nya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-

halaman terkait berada dibawahnya. Biasanya setiap halaman dibawah homepage

disebut dengan child page, yang berarti hyperlink ke halaman lain dalam web.

Berikut kriteria situs website yang baik :

1. Usability

Menurut Jacob Neilsen, usability melibatkan pertanyaan “Dapatkah user

menemukan cara untuk menggunakan situs web tersebut dengan efektif?”

Usability adalahsebagai suatu pengalaman penggunadalam berinteraksi

dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya

dengan mudah dan cepat.

Situs web harus memenuhi 5 syarat untuk memenuhi tingkat usability:

1. Mudah dipelajari

2. Efisien dalam penggunaan

3. Mudah untuk diingat

4. Tingkat kesalahan rendah

5. Kepuasan pengguna

2. Sistem Navigasi (struktur)

Kemudahan navigasi dalam situs web membantu pengunjung unruk

menemukan jalan yang mudah ketika menjelajahi situs web, memberitahu
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dimana mereka berada, kemana mereka bisa pergi. Dengan deminikan

pengunjung dapat menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan cepat.

Syarat navigasi yang baik:

1. Mudah dipelajari

2. Tetap konsisten

3. Memungkinkan feedback

4. Muncul dalam konteks

5. Menawarkan alternative lain

6. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan

7. Menyediakan pesan visual yang jelas

8. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami

9. Mendukung tujuan dan perilaku user

3. Graphic Design

Desain visual yang baik harus meliputi hal-hal berikut :

1. Penggunaan desain visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan,

sesuaikan dengan tujuan situs web tersebut.

2. Situs web yang orisinal dan professional.

3. Clean and simple.

4. Grafik berukuran kecil dan menggunakan fasilitas optimize untuk program

pengolah grafik.

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

ONG 8 bit untuk image berwarna sederhana.

4. Content

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

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

menarik, berguna dan pantas untuk target web tersebutgaya penulisan dan

bahasa harus sesuai dengan web dan target audien.
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Konten harus relevan dengan tujuan situs. Situs web sebaiknya tetap memiliki

konten dan data-data lama. Untuk objektifitas dan ketepatan informasiyang

terdapat pada konten, lebih baik bila konten itu merupakan hasil kompilasi

data yang diperkuat dengan pendapat pihak-pihak berwenang.

Hasil penelitian Neilsen/NetRatings menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang

dihabiskan seseorang untuk melihat sebuah halaman web sekitar 60 detik.

Penunjung meng-scan halaman, langsung mencari hyperlink yang

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

tersebut, umumnya pengunjung lebih tertarik dengan frasa dan kata yang biasa

dipergunakan dalam halaman web.

5. Compabilty

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya

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

melihat situsnya.

6. Loading Time

Menurut Jeffrey Veen dari webmonkey.com: “kita hanya memiliki 3 detik

untuk meyakinkan user untuk tidak menutup window atau berpindah ke situs

lain. Jadi letakkan sesuatu di layar dalam 3 detik dan buatlah sesuatu itu

menarik.”

Sebuah penelitian dilakukan oleh Zona Research (april 1999) menyatakan

bahwa 80% engunjung akan menutup browser bila halaman web yang ia buka

tidak tampil dalam 7-8 detik. Sedangkan penelitian Jupiter Media Metrix

(September 2001) mengatakan 40% pengunjung akan kembali mengunjungi

situs yang tampil lebih cepat.

7. Fungtionality

Seberapa baik situs web bekerja dari aspek teknologinya, ini bias melibatkan

programmer dengan scriptnya.
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8. Accesibility

Halaman web harus bisa digunakan oleh setiap orang.

9. Interactivity

Situs web yang memungkinkan pengunjung berintaraksi dengan situs web,

kita sebagai pemilik/pembuat, pengunjung lain dan dengna komputernya.

2.4 Interaksi Manusia dan Komputer

Interaksi Manusia dan Komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana

manusia berinteraksi dengan komputer dan pengaruh interaksi manusia dan

komputer. Fokus dari interaksi manusia dan komputer adalah perancangan dan

evaluasi antarmuka pemakai (user interface).

Antarmuka pemakai (user interface) adalah bagian sistem komputer yang

memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer, seperti terlihat pada Gambar

2.1 berikut :

Gambar 2.1 User Interface

Interaksi manusia-komputer merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji

komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem yang

dimaksudkan di sini tidak hanya sistem yang ada pada komputer saja tetapi juga

sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan,

peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Peran utama dari Human Computer

Interaction (HCI) atau IMK adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mudah

digunakan, aman, efektif dan efisien.

Sistem

Komputer

Antarmuka

Pemakai

Manusia
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Gambar 2.2 Disiplin ilmu Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

(Sumber : Sudarmawan dkk, 2007)

Model interaksi antara manusia dengan sistem melibatkan tiga komponen,

yaitu pengguna, interaksi dan sistem itu sendiri, seperti yang terlihat pada gambar 2.2.

Kunci utama HCI adalah daya guna (usability), yang berarti bahwa suatu sistem harus
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mudah digunakan, memberi keamanan kepada pengguna, mudah dipelajari, dan

sebagainya.

Definisi dari interaksi manusia-komputer adalah sebagai berikut :

1. Sekumpulan proses, dialog dan kegiatan dimana melaluinya pengguna

memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer.

2. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan

implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan

mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri.

3. Suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya.

2.4.1 Faktor Manusia

Dalam interaksi manusia dan komputer, manunisa dipandang sebagai sistem

yang memproses informasi, yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan-keluaran (input-

output)

2. Informasi disimpan didalam ingatan (memory)

3. Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara.

Sedangkan interaksi didefinisikan sebagai proses yang membantu manusia,

apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan

antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada.

Suatu sistem yang baik merupakan suatu sistem yang mudah untuk digunakan

(user friendly), yang memeprhatikan faktor-faktor yang datang dari manusia. Berikut

adalah 5 faktor yang sangat penting untuk evaluasi , yaitu:

1. Waktu Belajar (time to learn)

Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam mempelajari

sekumpulan perintah dalam suatu tugas? Dengan kata lain, kemudahan dalam

mengoperasikan sistem, sehingga pengguna dapat langsung menggunakan

sistem tersebut.
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2. Kecepatan Kinerja (speed of performance)

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas?

Pengguna menginginkan kecepatan penyajian informasi yang cepat.

3. Tingkat Kesalahan (rate of errors by users)

Berapa banyak kesalahan dan jenis kesalahan apa saja yang dilakukan oleh

pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas? Sistem tersebut harus memiliki

tingkat kesalahan yang rendah bila sedang digunakan oleh pengguna.

4. Daya Ingat (retention over time)

Daya ingat berkaitan dengan waktu belajar dan frekuensi penggunaan sistem,

semakin sering pengguna menggunakan sistem maka semakin mudah

pengguna dalam mengingat sistem tersebut. Sistem juga harus mudah

digunakan sehingga pengguna hanya memerlukan waktu belajar yang singkat.

5. Kepuasan Subyektif (subjective statisfaction)

Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai aspek dari sistem?

Kepuasan subyektif pengguna dapat diketahui melalui hasil wawancara atau

penyebaran kuesioner.

2.4.2 Delapan Aturan Emas

Menurut Shneiderman terdapat Delapan Aturan Emas (Eight Golden Rules)

yang dijadikan pedoman dalam perancangan antarmuka pengguna yang baik, yaitu:

1. Berusaha untuk konsisten.

Bentuk konsistensi dalam perancangan antarmuka pengguna meliputi

penggunaan warna, layout, pemilihan jenis huruf, kapitalisasi, bahasa yang

digunakan, dan hal lainnya yang harus konsisten diterapkan secara

keseluruhan.

2. Memungkinkan frequent user untuk menggunakan shortcut.

Shortcut digunakan untuk mengurangi jumlah interaksi dan mempercepat

waktu interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Seiring dengan meningkatnya
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jumlah interaksi yang dilakukan oleh pengguna, maka pengguna

mengharapkan adanya shortcut yang biasanya berupa special keys atau

perintah – perintah singkat.

3. Memberikan umpan balik (feedback) yang informatif.

Untuk setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna, harus disediakan umpan

balik. Umpan balik tersebut harus dapat memvisualisasikan hasil dari aksi

yang telah dilakukan oleh pengguna.

4. Merancang dialog yang memberikan keadaan akhir.

Urutan dari setiap aksi haruslah terorganisasi ke dalam suatu kelompok

dengan urutan awal, tengah, dan akhir sehingga mudah dimengerti oleh

pengguna. Adanya umpan balik dapat memberikan pilihan untuk menyiapkan

ke kelompok aksi yang berikutnya.

5. Memberikan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan sederhana.

Sistem yang baik harus dapat menghindarkan pengguna dari kesalahan

sebelum kesalahan itu terjadi. Contohnya yaitu dengan menggunakan

pemilihan combo box dibandingkan dengan textbox, karena textbox dapat

meminta jenis inputan ganda seperti karakter atau numerik. Hal ini akan

menyebabkan pengguna bingung. Dengan menggunakan combo box,

pengguna dapat langsung memilih dari daftar yang disediakan tanpa

kebingungan.

6. Memungkinkan pembalikan aksi (undo) yang mudah.

Sistem harus dapat memungkinkan untuk melakukan pembalikan aksi. Hal ini

dapat mengurangi kegelisahan pengguna, karena pengguna mengetahui bahwa

kesalahan dapat diperbaiki. Hal ini mendorong pengguna untuk melakukan

penjelajahan pilihan yang tidak biasa dipakainya dan pengguna tidak bingung

jika mendapatkan pesan kesalahan.
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7. Mendukung pusat kendali internal (internal locus of control).

Pengguna yang sudah berpengalaman menginginkan bahwa mereka

bertanggungjawab dan menguasai sebuah sistem, maka sistem tersebut harus

dapat memberikan respon terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna,

karena manusia yang memegang kontrol sistem.

8. Mengurangi beban ingatan jangka pendek.

Batasan jangka pendek pemrosesan informasi pada manusia memerlukan

tampilan yang sederhana, mengurangi pergerakan window, dan waktu

pelatihan yang cukup diberikan untuk kode – kode, hapalan, dan urutan aksi –

aksi.

Selain aturan yang sudah ditentukan diatas, perancangan antar muka

pengguna harus memperhatikan aturan-aturan lain seperti berikut :

1. Pesan Kesalahan

Terdapat Terdapat beberapa aturan untuk membuat pesan kesalahan yang

baik, yaitu:

a. Spesifik.

Pesan kesalahan yang dibuat harus khusus (tidak terlalu umum) karena

dapat membingungkan pengguna.

b. Panduan konstruktif dan bernada positif.

Pesan kesalahan harus menampilkan pesan panduan bagi pengguna untuk

memperbaiki kesalahannya. Sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang

bernada memarahi, sebab pengguna akan bingung dan tidak dapat

menangkap maksud dari pesan tersebut dengan baik. Hindari juga pesan

kesalahan yang menggunakan kata – kata bernada negatif seperti illegal,

invalid, dan sebagainya.

c. Pemilihan kata yang berpusat pada pengguna sistem.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunalah yang mengendalikan sistem dan

mempunyai kendali atas sejumlah informasi yang ditampilkan
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d. Format fisik yang sesuai.

Gunakan kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Penggunaan

kalimat dengan huruf besar semua hanya untuk peringatan yang bersifat

gawat. Penempatan pesan dapat ditaruh dekat sumber masalah, di baris

bagian atas / bawah layar, atau sebagai pop up window di tengah layar.

e. Pengembangan dari pesan yang efektif.

Pesan harus dievaluasi oleh beberapa orang dan diuji menggunakan

beberapa objek yang sesuai.

2. Tampilan sistem

Tampilan memegang peranan penting karena dengan tampilan sistem yang

baik dapat memudahkan dan menarik pengguna untuk mempelajari sistem.

Beberapa pedoman untuk membuat tampilan sistem yang baik adalah sebagai

berikut :

a. Pertahankan format yang konsisten dari satu tampilan ke tampilan

lainnya.

b. Gunakan kalimat yang singkat dan sederhana.

c. Gunakan pernyataan yang positif dan hindari pernyataan negatif.

d. Pada menu yang memiliki banyak halaman, berikan label pada setiap

halaman untuk menunjukkan hubungan dengan halaman berikutnya.

e. Awali setiap tampilan dengan judul atau header yang menggambarkan isi

atau tujuan tampilan. Beri jarak paling sedikit satu baris kosong antara judul

dengan isi tampilan.

3. Warna

Tampilan yang berwarna dapat menarik perhatian pengguna dan tidak

membuat bosan. Penggunaan warna harus memperhatikan kebutuhan,

kesesuaian, dan tidak menghilangkan nilai estetikanya.
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4. Tombol

Tombol biasanya digunakan untuk memberikan pilihan yang tersedia dan

untuk menunjukkan pilihan yang berstatus aktif atau tidak aktif. Jenis tombol

yang biasanya digunakan yaitu check button, radio button, dan push button.

Tombol yang digunakan haruslah konsisten antara tampilan satu dengan

tampilan lainnya agar tidak membingungkan pengguna.

5. Waktu respon

Waktu respon adalah waktu (dalam satuan detik) yang diperlukan oleh

pengguna untuk melakukan aktifitas, seperti menekan tombol sampai sistem

menampilkan hasilnya pada layar. Semakin cepat waktu respon, maka

semakin baik sistem tersebut.

2.5 User Centered Design (UCD)

Sebuah sistem bisa jadi dapat melakukan banyak hal, powerful, tapi hanya

dapat dioperasikan oleh orang yang membuat sistem tersebut. Bahkan bisa jadi

pembuatnya pun dibuat bingung oleh beberapa bagian dari sistemnya. Dalam sebuah

penelitian yang dilakukan oleh Institusi rekayasa perangkat lunak pada tahun 1195, 1

dari 3 perangkat lunak di batalkan peluncurannya. Rata-rata, 50% disebabkan oleh

proyek yang over schedule yang berarti mereka terlalu cepat. Sedangkan 70% dari

total performa proyek mengalami kegagalan dimana software tidak berfungsi dengan

baik atau tidak bermanfaat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah

tersebut, sebuah sistem sebaiknya dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna. Dan

keterlibatan user dalam proses pembuatan sistem ini lah yang menjadi awal

terbentuknya metode User Centered Design.

UCD (User Centered Design) adalah filosofi perancangan yang menempatkan

pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Pendekatan UCD telah

didukung berbagai teknik, metoda, tools, procedur, dan proses yang membantu

perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Sasaran UCD
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adalah lebih dari sekedar membuat produk yang berguna. UCD menerjemahkan

partisipasi dan pengalaman manusia ke dalam rancangan.

Dalam sebuah artikel Susan Dray berjudul  “Pentingnya Merancang Sistem

yang Bermanfaat” yang dipublikasikan pada January 1995 edisi interactions di

gambarkan bahwa UCD memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya error.

2. Mengurangi biaya tambahan.

3. Mengurangi biaya pelatihan, dan mengurangi pelatihan ulang.

4. Meminimalisir kerugian produktifitas ketika sistem di perkenalkan, dan

pemulihan  yang lebih cepat.

5. Lebih fokus pada proses penyelesaian tugas dari pada peralatan teknologi.

6. Omset yang lebih rendah dengan moral yang lebih baik.

7. Mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang untuk menemukan kebutuhan

pengguna.

8. Tinggi nya penyebaran keterampilan di seluruh aplikasi yang akan

mengurangi kebutuhan pelatihan.

9. Pemanfaatan fungsi sistem secara lengkap.

10. Kualitas pelayanan yang lebih baik.

11. Kepuasan pelanggan yang lebih baik.

12. Meningkatkan kegunaan.

13. Penerimaan yang lebih baik dari pengguna.

14. Mendeteksi masalah lebih cepat.

15. Mengurangi dokumentasi

16. Meningkatkan produktifitas

17. Mengurangi biaya

18. Meningkatkan naluri keberhasilan untuk perancang.
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2.5.1 Prinsip User Centered Design (UCD)

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam UCD adalah:

1. Fokus pada pengguna

Perancangan harus melibatkan langsung si pengguna sesungguhnya atau calon

pengguna melalui interview, Survey, dan partisipasi dalam workshop

perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap

pengguna. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data, analisis dan

integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang

karakteristik tugas, lingkungan teknis, dan organisasi.

2. Perancangan terintegrasi

Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan

teknis serta prosedur instalasi dan konfigurasi.

3. Dari awal berlanjut pada pengujian pengguna

Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang

berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang

kelakuan pengguna, evaluasi umpan-balik yang cermat, wawasan pemecahan

terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah

rancangan.

4. Perancangan interaktif.

Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites

berulang kali. Berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem

bantuan, dokumementasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya.

Menurut riset yang dilakukan oleh komunitas pengembangan UCD IBM,

terdapat enam prinsip UCD, yaitu :

1. Menciptakan tujuan bisnis yang mencakup semua aspek bisnis dalam software

yang dibuat. Dalam poin ini, kita harus mempertimbangkan target pasar

tempat dimana sistem tersebut akan digunakan.
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2. Mengerti kebutuhan pengguna. Artinya, prinsip ini memiliki fokus terhadap

proses mendengarkan keinginan pengguna. Untuk menerapkannya, kita perlu

melibatkan pengguna dalam proses perancangan sebuah software dan

menempatkan pengguna sebagai kunci utama dari keseluruhan proses

perancangan.

3. Menilai Persaingan, prinsip ini difokuskan pada pengujian tugas yang

diperoleh pengguna dalam proses perancangan dan melihat bagaimana cara

pesaing dalam melakukan hal yang sama, agar kita dapat membuat sistem

yang lebih baik.

4. Merancang berdasarkan pengalaman pengguna, atau membuat pengguna

senang dengan produk dan bangga memilikinya. Fokus hal ini terdapat pada

penanganan aspek internal dan eksternal seperti dokumentasi, upgade,

support, instalasi, advertising, dan sebagainya.

5. Evaluasi desain. Desain yang tidak komplit diberikan kepada pengguna untuk

di uji. Hal ini disebut the software prototype.  Hasilnya akan digunakan untuk

proses perbaikan dan pengembangan.

6. Pemeliharaan dan support. Prinsip ini difokuskan pada  aspek-aspek yang ada

setelah produk di luncurkan.
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Secara garis besar model UCD (Bason, 1992) digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Model UCD

Bason menggambarkan empat langkah kunci dalam pengembangan, yakni

perencanaan, perancangan, implementasi dan pengelolaan sistem. Untuk melakukan

pengembangan sistem berdasarkan gambar diatas dapat dilakukan dengan empat

pendekatan :

1. Soft Syste Methodology (SSM)

2. Open Task Analysis (OSTA)

3. Multiview

4. Star Life Cycle
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2.5.2   Konsep UCD

Seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, dalam UCD,

pengguna merupakan fokus utama dari keberadaan sistem. Artinya, dari segi tujuan,

konteks, dan lingkunngan produk, semua didasarkan pada pengalaman pengguna.

Selanjutnya ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan didukung oleh sistem.

Prinsip-prinsip dalam merancang user interface adalah sebagai berikut :

1. User familiarity / mudah dikenali : menggunakan istilah yang lazim

digunakan dan dikenali oleh pengguna secara umum, misalnya: untuk sistem

perkantoran gunakan istilah letters, documents, folders bukan directories, file,

identifiers.

2. Consistency : Konsisten dalam operasi dan istilah yang digunakan di seluruh

sistem sehingga tidak membingungkan.

3. Minimal surprise / Tidak membuat pengguna terkejut : Operasi yang terjadi

dapat diprediksi oleh pengguna sesuai dengan perintah yang ada.

4. Recoverability/ pemulihan : Recoverability ada dua macam yaitu :

confirmation of destructive action (konfirmasi terhadap aksi yang merusak)

atau ketersediaan fasilitas pembatalan (undo).

5. User guidance bantuan : Adanya cara penggunaan sistem sehingga pengguan

lebih mudah dalam menjalankan sistem.

2.5.3  Aturan dalam UCD

Aturan dalam User Centered Design (UCD) :

1. Perspektif

Pengguna selalu benar. Jika terdapat masalah dalam penggunakan

sistem, maka masalah ada pada sistem dan bukan pengguna.

2. Installasi

Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstall atau mengun-

install perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa

ada konsekuensi negatif.
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3. Pemenuhan

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja

persis seperti yang dijanjikan.

4. Instruksi

Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara

mudah (buku petunjuk, bantuan secara on-line atau kontekstual, pesan

kesalahan), untuk memahami dan menggunakan sistem untuk

mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari

masalah.

5. Kontrol

Pengguna mempunya hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu

membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang

diberikan.

6. Umpan Balik

Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan

informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat tentang tugas yang

dilakukan dan kemajuan yang dicapai.

7. Keterkaitan

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas

tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh

hasil terbaik.

8. Batasan

Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan

sistem.

9. Assistance

Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan

penyediaan teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang

membantu jika diperlukan.
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10. Usability

Pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak

dan perangkat keras, dan bukan sebaliknya. Sistem harus dapat

digunakan secara alami dan intuitif.

2.5.4   Metode UCD

Metode yang digunakan dalam UCD adalah dengan melakukan aktivitas

sebagai berikut :

1. Kuisioner

Kuisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada pengguna. Kuisioner menjadi efisien bila peneliti sudah dapat

mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa

diharapkan dari pengguna. Dengan hasil yang didapat dari kuisioner, maka

peneliti dapat mengetahui kebutuhan pengguna.

2. Interview

Interview dilakukan untuk berinteraksi dengan pengguna dengan maksud

untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang akan

dibangun. Hal ini dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang akan diteliti. Interview dapat dilakukan secara terstruktur

dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun

menggunakan alat komunikasi seperti telepon.

3. Task Modelling

Proses menganalisis dan menggambarkan bagaimana pengguna melaksanakan

tugas tugasnya pada sistem, apa saja dapat yang dilakukan dan hal-hal apa

saja yang perlu diketahui oleh pengguna. Memeriksa tugas-tugas pengguna

untuk mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan pengguna dari interface

dan bagaimana pengguna akan menggunakannya.
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4. Prototyping

Prototipe adalah suatu proses untuk membangun solusi perancangan yang

kongkrit yang berawal dari pengguna dan kebutuhan pengguna. Mewakili

model produk yang akan dibangun, mensimulasikan struktur, fungsionalitas,

atau operasi sistem. Dimungkinkan untuk mengimplementasikan sembarang

fungsionalitas yang riil. Dapat berupa low-fidelity. Memberi gambaran

tentang keseluruhan produk atau bagian-bagiannya.

2.6 Model Statistika

Statistika berarti suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan

/ pengelompokan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan

secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Defenisi ini lebih

ditekankan kepada urutan kegiatan dalam memperoleh data sampai data itu berguna

untuk dasar pembuatan keputusan. Jadi, apabila seseorang memerlukan data untuk

dasar pengambilan keputusan, maka data tersebut harus dikumpulkan, diolah,

disajikan, dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulannya.

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang

berguna.

Langkah – langkah dasar dalam pemecahan masalah secara statistik adalah :

1. Mengidentifikasi masalah atau peluang.

2. Mengumpulkan fakta yang tersedia.

Data yang dikumpulkan harus benar, tepat waktu, selengkap mungkin, dan

relevan terhadap permasalahan yang ditelaah.

3. Mengumpulkan data orisinil yang baru.

4. Mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan data.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan

atau mengelompokkan data itu untuk tujuan penelaahan.
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5. Menyajikan data.

Ikhtisar informasi dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran kuantitatif yang

penting menyediakan sarana pemahaman masalah, membantu

mengidentifikasi hubungan – hubungan dan membantu para analis

menyajikan serta mengkomunikasikan butir- butir penting kepada pihak –

pihak yang berkepentingan.

6. Menganalisa data.

Mereka yang memecahkan masalah harus menginterpretasikan hasil dari

langkah-langkah sebelumnya, menggunakan ukuran deskriptif yang telah

dihitung sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara statistik yang

mungkin bernilai, dan menggunakan alat bantu statistik yang dapat membantu

mencari kemungkinan rangkaian tindakan paling menarik.

2.6.1 Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui jumlah elemen dan

mengetahui karakteristik dari elemen – elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-

sifat, ciri – ciri atau hal – hal yang dimiliki oleh elemen yaitu semua keterangan

mengenai elemen.

Metode pengumpulan data :

1. Cara sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi

diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus

disebut data yang sebenarnya (true value).

2. Cara sampling

Sampling adalah cara pengumpulan data dimana yang diselidiki adalah

elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling

merupakan data perkiraan (estimate value).
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2.6.2 Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan data statistik yang dapat

digunakan guna melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok,

bukan satu per satu secara individu.

Metode pengolahan data :

1. Pengolahan data secara manual.

Dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan data

secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, karena harus

meneliti satu per satu dari setiap observasi.

2. Pengolahan data secara elektronik

Dengan bantuan komputer, pengolahan data dimana masing – masing individu

dirinci menurut beberapa karakteristik dapat dilakukan dengan mudah dan

cepat. Dengan pengolahan data secara elektronik dapat meminimalisasikan

kesalahan.

2.6.2.1. Uji Validitas

Setiap penyusunan instrumen dalam penelitian selalu memperhitungkan

beberapa pertimbangan seperti apa yang hendak diukurnya, apakah data yang

terkumpul relevan dengan sifat atau karakteristik yang dikehendaki, dan sejauh mana

perbedaan skor yang diperoleh menggambarkan karakteristik yang akan diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan instrumen yang

digunakan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara

tepat.

2.6.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya

untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
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Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang

reliabel, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Apabila datanya

memang sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil tetap akan sama.

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat

dipercaya, dapat diandalkan. Alat ukur itu reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat

yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama.

Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan dua cara, yaitu uji reliabilitas

eksternal dan internal. Dengan pengertian bahwa jika ukuran atau kriterianya berada

di luar instrumen, maka dari hasil pengujian ini diperoleh reliabilitas eksternal,

sedangkan reliabilitas internal diperoleh berdasarkan data dari instrumen saja.

Uji reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari hasil uji coba.

Untuk menguji reliabilitas internal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah

satunya adalah rumus Alpha. Penggunaan rumus Alpha didasarkan atas pertimbangan

bahwa rumus ini dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya

berbentuk skala 1 –5. Selain itu, teknik ini pun cocok dilakukan untuk mencari

reliabilitas tes bentuk uraian.


