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ABSTRAK 

 

 

PERANCANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA 

FITUR INVESTASI EMAS MENGGUNAKAN METODE DESIGN 

THINKING (STUDI KASUS: APLIKASI MOBILE AMARTHA) 

 

 

Oleh 

 

RIO ARDI FERDIAN 

 

 

 

 

Kondisi pandemi sejak tahun 2019 menimbulkan fluktuasi di pasar modal 

Indonesia sehingga investor memerlukan instrumen investasi yang  berisiko rendah 

dan tahan terhadap inflasi. Oleh karena itu tren investasi emas pun terus mengalami 

peningkatan. Hal ini menjadi peluang bagi  PT. Amartha Mikro Fintek untuk 

mengembangkan lini bisnisnya ke sektor investasi emas. Supaya layanan investasi 

emas dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, PT. Amartha Mikro Fintek 

perlu merancang fitur investasi emas yang menyenangkan bagi pengguna. 

Penelitian ini adalah bagian dari kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh PT. 

Impact Byte Teknologi Edukasi sebagai bagian dari program Kampus Merdeka 

yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Penelitian dilakukan untuk merancang 

antarmuka dan pengalaman pengguna fitur investasi emas pada aplikasi mobile 

Amartha. Perancangan fitur investasi emas yang dilakukan akan berfokus pada 

pengguna dengan menerapkan metode Design Thinking serta menerapkan proses 

desain berulang.  

Penelitian ini menghasilkan 8 fitur utama yaitu: Beli Emas, Jual Emas, Cetak 

Emas, Tranfer Emas, Impian/Target Tabungan Emas, Promo, Tantangan/Missions 

& Rewards, dan Informasi harga & Grafik Fluktuasi Harga Emas. Pengujian 

kebergunaan fitur dilakukan dengan metode Usability Testing dan diukur 

menggunakan SUS (System Usability Scale). Pengukuran menghasilkan skor rata-

rata 82,33 yang bernilai Baik dan dapat diterima. 

 

 

 

Kata kunci:  Investasi Emas, Pengalaman Pengguna, Design Thinking, Usability 

Testing, System Usability Scale. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE DESIGN OF GOLD 

INVESTMENT FEATURES USING DESIGN THINKING METHOD 

(CASE STUDY: AMARTHA MOBILE APPLICATION) 

 

 

By 

 

RIO ARDI FERDIAN 

 

 

The pandemic conditions since 2019 have caused fluctuations in the 

Indonesian capital market so that investors need low risk and resistant to inflation 

of investment instruments. Therefore, the trend of gold investment continues to 

increase. This is an opportunity for PT. Amartha Mikro Fintek to develop its 

business line into the gold investment sector. So that gold investment services can 

be accepted by all consumer, PT. Amartha Mikro Fintek needs to fun design gold 

investment features for users. 

This research is part of the MBKM activities carried out by PT. Impact Byte 

Educational Technology as part of the Kampus Merdeka program organized by 

Kemendikbud. The research was conducted to design the interface and user 

experience of the gold investment feature on the Amartha mobile application. The 

design of the gold investment features carried out will focus on the user by applying 

the Design Thinking method and implementing an iterative design process. 

This research resulted in 8 main features, namely: Buy Gold, Sell Gold, Print 

Gold, Transfer Gold, Dreams/Targets of Gold Savings, Promos, 

Challenges/Missions & Rewards, and Price Information & Gold Price Fluctuation 

Graphs. The usability of the features is tested using the Usability Testing method 

and is measured using the SUS (System Usability Scale). The measurement 

produces an average score of 82.33 which is good and acceptable. 

 

 

 

Keywords:  Gold Investment, User Experience, Design Thinking, Usability 

Testing, System Usability Scale. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tren investasi digital terus tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Pandemi 

menyebabkan manyarakat menunda pengeluaran untuk barang-barang konsumsi, 

dan memungkinkan dana tersebut digunakan untuk keperluan investasi. Minat 

masyarakat untuk berinvestasi terus tumbuh seiring dengan peningkatan literasi dan 

inklusi keuangan yang didukung oleh semakin mudahnya akses informasi di era 

digital saat ini. Tren investasi yang berkembang ini juga didukung oleh penetrasi 

internet yang semakin meningkat dan profil usia investor yang saat ini didominasi 

oleh generasi muda. 

 

Berdasarkan data Digital 2022 Indonesia Report dari We Are Social and Hootsuite 

yang diterbitkan pada 15 februari 2022, pengguna internet pada Februari 2022 

mencapai 204,7 juta orang atau 73,7% dari populasi (Hootsuite, 2022). Investasi 

secara keseluruhan telah mengalami perubahan, Pertama berdasarkan profil usia, 

investor individu didominasi oleh orang yang berusia di bawah 30 tahun (KSEI, 

2022). Perubahan kedua yaitu meningkatnya persaingan, jika dulu agen 

komersialnya dari pihak perbankan, sekarang fintech dan startup ikut terlibat dalam 

komersialisasi produk investasi. Perubahan terpentingnya adalah dimana nasabah 

ingin lebih transparan dan mengendalikan aset investasinya, dan ini dapat dilakukan 

melalui aplikasi investasi atau investasi berbasis digital (Shofa, 2021). 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi memberikan dampak yang cukup baik pada 

perkembangan sektor digital salah satunya terhadap kenaikan tren investasi digital. 

Namun pandemi juga memberikan banyak dampak negatif bagi hampir seluruh 

sektor kehidupan masyarakat salah satunya terhadap pergerakan pasar modal di 
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indonesia. Fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam 

berinvestasi, bagi Investor yang menghindari risiko tinggi atau bahkan moderate 

memerlukan instrumen investasi yang save haven atau investasi yang memiliki 

tingkat risiko rendah misalnya adalah emas. Investasi emas menjadi salah satu tren 

investasi yang ikut meningkat saat pandemi terjadi (Hidayat, 2021). Emas menjadi 

salah satu alat investasi yang menguntungkan karena emas dapat menjadi aset 

lindung nilai saat kondisi pasar mengalami tingkat fluktuasi harga yang tinggi. 

Emas merupakan aset yang tahan inflasi dikarenakan nilai tukar emas yang 

cenderung stabil dari waktu ke waktu (Fadila, 2022). Kestabilan nilai tukar emas 

membuat investasi emas bisa memberikan kepastian dan keamanan finansial jika 

dibandingkan dengan investasi lain. Perlu diketahui bahwa harga emas terus 

meningkat semenjak terjadinya pandemi Covid-19, bahkan harga emas melonjak 

sebesar USD5,8 sepanjang Februari 2022 (Antara, 2022). 

 

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan sebuah peluang bagi Startup yang 

menawarkan layanan investasi seperti PT. Amartha Mikro Fintek untuk 

memperluas lini bisnisnya ke sektor investasi Emas. Aplikasi Amartha hadir dengan 

layanan investasi jangka pendek dengan konsep P2P Lending yang 

mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman melalui platform digital. Dengan 

adanya penambahan layanan investasi emas ini, diharapkan aplikasi Amartha dapat 

menjawab berbagai kebutuhan pengguna yang beragam. Fitur investasi emas ini 

diharapkan dapat mendukung bisnis pendanaan secara P2P yang sudah berjalan, 

dengan begitu pengguna dapat menjalankan kegiatan investasinya dengan lebih 

maksimal dan juga efisien karena pengguna dapat menjalankan dua jenis investasi 

sekaligus dalam satu genggaman aplikasi. Akan tetapi, layanan investasi emas di 

aplikasi Amartha ini mungkin akan sulit diterima di beberapa kalangan masyarakat 

sebab sudah banyaknya kompetitor yang lebih dulu terjun ke sektor ini. 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah disebutkan, PT. Amartha Mikro Fintek 

ingin membuat layanan investasi emas yang mudah digunakan dan didukung 

dengan gamifikasi yang menarik dan menguntungkan bagi pengguna sehingga fitur 

investasi emas pada aplikasi Amartha dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena 

itu penelitian ini dilakukan untuk membuat rancangan layanan investasi emas 

dengan gamifikasi untuk aplikasi mobile Amartha yang mudah digunakan dan dapat 
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diterima oleh pengguna sehingga dapat mendukung bisnis Amartha yang sudah 

berjalan sebelumnya. Penelitian ini merupakan bagian dari program Magang 

Bersertifikat yang dilaksanakan oleh PT. Impact Byte Teknologi Edukasi, sebagai 

mitra program MSIB Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang antarmuka dan 

pengalaman pengguna fitur investasi emas dengan gamifikasi untuk aplikasi mobile 

Amartha yang mudah digunakan dan dapat diterima oleh pengguna menggunakan 

metode Design Thinking? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang antarmuka dan pengalaman pengguna 

fitur investasi emas dengan gamifikasi untuk aplikasi mobile Amartha yang mudah 

digunakan dan dapat diterima oleh pengguna. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan ilmu dan wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca terkait 

penelitian User Experience, 

2. Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama kuliah di program studi Teknik 

Informatika Universitas Lampung dan selama mengikuti program Magang 

Bersertifikat Kampus Merdeka, 

3. Memberi gambaran rancangan fitur investasi emas dengan gamifikasi yang 

dapat diterima dan mudah dipahami sehinga dapat meningkatkan minat dan 

semangat pengguna untuk melakukan investasi emas pada aplikasi Amartha. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membahas mengenai perancangan fitur investasi emas pada sisi perancangan 

tampilan antarmuka pada perangkat mobile. 

2. Rancangan fitur investasi emas masih bersifat High Fidelity Prototype dan 

belum dikembangkan dalam bentuk sistem yang nyata. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan dalam penguraian, 

antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian.  

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori-teori dasar dari Desain Pengalaman 

Pengguna, Initial Product Requirement, Design Thingking, Persona, 

HMW (How Might Way), User Journey Map, User Flow, Wireframe, 

High Fidelity Design, Usability Testing, SUS (System Usability Scale), 

Figma, gamifikasi, dan MSIB. 

 

BAB II  : METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini berisi tentang perancangan metodologi menggunakan metode 

Design Thinking. 

 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan mengenai tahapan dan hasil perancangan fitur 

investasi emas menggunakan metode Design Thinking. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan laporan kerja 

praktik dan saran dari penulis yang diharapkan dapat meningkatkan 

wawasan serta kemajuan bagi kita bersama. 

 

DAFTAR PUSTAKA : 

  Bab ini memuat daftar sumber kutipan teori - teori yang dijadikan acuan 

penulis dalam menulis laporan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Desain Pengalaman Pengguna (User Experience Design) 

Secara umum, pengalaman pengguna hanya bagaimana perasaan orang ketika 

sedang menggunakan produk atau layanan (Soegaard, 2018). Proses desain 

pengalaman pengguna merupakan tentang memastikan bahwa semua aspek User 

Experience dari sebuah produk itu terjadi secara sadar dan dengan maksud yang 

eksplisit. Ini berarti memperhitungkan setiap kemungkinan dari setiap tindakan 

yang mungkin dilakukan oleh pengguna dan memahami harapan pengguna pada 

setiap langkah dari proses melalui proses tersebut (Garrett, 2011). 

 

2.2 Initial Product Requirement 

Tahap Initial Product Requirement merupakan tahap paling awal yang dilakukan 

sebelum dimulainya proses perancangan produk sebagai hipotesa awal terhadap 

pengguna disertai masalahnya dengan scope yang jelas, dapat dimengerti dan dapat 

ditindaklanjuti (Mardita, 2020). Pada tahap ini biasanya dilakukan penentuan target 

pengguna atau persona, menentukan hipotesa masalah, dan menentukan tujuan 

akhir produk yang akan dicapai. 

 

2.3 Design Thinking 

Design Thinking merupakan proses berulang di mana perancang berusaha untuk 

memahami pengguna, menantang asumsi, serta memperbaiki masalah dalam upaya 

mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat 



7 

 

 

dengan tingkat pemahaman awal. Pada saat yang sama, Design Thinking 

menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah (Soegaard, 

2018). Design Thinking berkisar pada minat yang mendalam untuk 

mengembangkan pemahaman tentang orang-orang yang menjadi tujuan perancang 

merancang produk atau layanan. Ini membantu perancang mengamati dan 

mengembangkan empati dengan pengguna target. Design Thinking membantu 

perancang dalam proses bertanya: mempertanyakan masalah, mempertanyakan 

asumsi, dan mempertanyakan implikasinya. Design Thinking sangat berguna dalam 

menangani masalah yang tidak jelas atau tidak diketahui, dengan menyusun ulang 

masalah dengan cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam 

sesi curah pendapat, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan 

prototipe dan pengujian. Design Thinking juga termasuk didalamnya proses-proses 

yang sedang berlangsung dan berkelanjutan seperti: membuat sketsa, membuat 

prototipe, menguji, dan mencoba konsep dan ide (Soegaard, 2018). 

 

 

Gambar 1 Design Thinking Process (Soegaard, 2018) 

 

Ada banyak varian proses design thinking yang digunakan saat ini, dan varian-

varian tersebut memiliki tiga sampai tujuh fase, tahapan, atau mode. Namun, semua 

varian design thinking sangatlah mirip, semua varian tersebut mewujudkan prinsip 

yang sama. Pada penelitian ini akan menggunakan model lima fase, yang diusulkan 
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oleh Institut Desain Hasso Plattner di Stanford (alias 'd.school'). Lima fase design 

thinking menurut d.school adalah sebagai berikut: 

 

2.3.1 Empathize  

Empathize merupakan inti dari proses desain yang berpusat pada manusia. Fase 

Empathize adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memahami pengguna. Ini adalah 

upaya untuk memahami cara pengguna melakukan sesuatu dan mengapa pengguna 

melakukan itu, kebutuhan fisik dan emosional pengguna, cara pengguna berpikir 

tentang dunia, serta apa yang berarti bagi pengguna (D.school, 2010). 

 

2.3.2 Define  

Fase Define dari proses desain adalah tentang menghadirkan kejelasan dan fokus 

pada ruang desain. Ini merupakan tanggung jawab perancang, untuk 

mendefinisikan tantangan yang dihadapi berdasarkan apa yang telah dipelajari 

tentang pengguna dan tentang konteksnya. tahap ini adalah tentang memahami 

luasnya informasi yang telah dikumpulkan (D.school, 2010). 

 

2.3.3 Ideate 

Ideate adalah proses desain di mana perancang berkonsentrasi pada pembuatan ide. 

Secara mental, ini mewakili proses "memperluas" dalam hal konsep dan hasil. 

Ideation menyediakan bahan bakar dan juga bahan sumber untuk membangun 

prototipe dan mendapatkan solusi inovatif ke tangan pengguna (D.school, 2010). 

 

2.3.4 Prototype 

Fase Prototype merupakan proses pembuatan produk sementara yang berulang, 

yang mana dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang membawa perancang 
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lebih dekat ke solusi akhir. Pada tahap, dimulai dengan terlebih dahulu membuat 

prototipe resolusi rendah yang cepat dan murah untuk dibuat tetapi dapat 

memperoleh umpan balik yang berguna dari pengguna (D.school, 2010). Namun 

apabila perancang memiliki cukup waktu, prototipe beresolusi tinggi akan lebih 

efektif untuk digunakan. Prototipe yang memberi tampilan identik dengan produk 

sebenarnya atau prototipe beresolusi tinggi akan lebih unggul jika digunakan pada 

pengujian dibanding prototipe beresolusi rendah (Virzi, et al., 1996). 

 

2.3.5 Test 

Fase Test adalah saat perancang meminta feedback, tentang prototipe yang telah 

perancang buat, dari pengguna. Testing adalah kesempatan lain untuk memahami 

pengguna, tetapi tidak seperti fase empati di awal penelitian. Pada fase ini mungkin 

telah dilakukan lebih banyak pembingkaian masalah dan membuat prototipe untuk 

diuji. Kedua hal ini cenderung memfokuskan interaksi dengan pengguna, tetapi 

tidak mengurangi pekerjaan perancang untuk menanyakan apakah orang-orang 

menyukai solusi yang ditawarkan atau tidak (D.school, 2010). 

 

Lima fase tersebut tidak selalu berurutan dan tidak harus mengikuti perintah khusus 

apapun. Terlebih lagi, fase-fase tersebut bisa terjadi secara paralel dan diulangi 

secara berulang. Dengan demikian, perancang tidak boleh membayangkan fase 

sebagai proses hierarki atau langkah demi langkah. Alih-alih, perancang harus 

memahaminya sebagai tinjauan umum fase yang berkontribusi pada proyek 

inovatif, bukan langkah berurutan (Soegaard, 2018).  

 

2.4 Mental Model 

Mental model adalah sebuah representasi dari memori informasi yang telah 

diperoleh, dimana ini terdiri dari potongan-potongan informasi yang saling 

berhubungan. Mental model berfungsi untuk membantu membuat keputusan atau 

memanipulasi sistem dan membantu untuk memilih, menyaring, dan mengatur 
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pengetahuan baru yang diperoleh (Michael, 2004). Lebih singkatnya, Mental 

Model merupakan behaviour, proses berfikir, dan cara setiap orang dalam 

melakukan sesuatu atau berinteraksi dengan sesuatu didunia nyata. Dengan 

memetakan Mental model akan membantu perancang menemuikan solusi desain 

yang sesuai dengan pengguna (Mardita, 2020).  

 

2.5 Persona 

Persona adalah seperangkat fiktif, struktur dasar pengguna yang representatif 

berdasarkan perilaku, sikap, dan tujuan orang-orang yang diwawancarai dalam fase 

pra-desain. Persona adalah stand-in untuk sekelompok orang yang unik yang 

memiliki tujuan yang sama. Karakteristik persona juga mencakup atribut orang-

orang dalam kelompok demografis yang sangat berbeda yang mungkin memiliki 

tujuan yang sama (Antle, 2016). Persona Fokus pada tujuan pengguna, karakteristik 

individu dan sikap yang ditampilkannya. Persona juga memeriksa apa yang 

diharapkan pengguna dari sebuah produk. Selain itu, persona juga menginspirasi 

imajinasi dan membuat perancang tetap fokus pada pengguna (Mardita, 2020).  

 

2.6 HMW (How Might We) 

How Might We merupakan metode yang digunakan untuk merubah masalah yang 

ditemukan menjadi tantangan dan actionable statement (pernyataan yang dapat 

ditindaklanjuti) (Mardita, 2020). Metode HMW membantu perancang dalam 

perumusan masalah menjadi tantangan desain yang sesuai, dengan menulis 

pertanyaan berulang kali. Pertanyaan-pertanyaan dirumuskan dengan awal yang 

sama, yaitu "Bagaimana kita ...". Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali 

lebih jauh aspek-aspek dari suatu masalah yang diberikan, sehingga diperoleh 

masalah yang sesuai untuk proses desain selanjutnya (Siemon, et al., 2018) 
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2.7 User Journey Map 

User Journey Map merupakan alur, behaviour, aktivitas, dan interaksi yang 

dilakukan pengguna selama menggunakan suatu produk/layanan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Mardita, 2020). 

 

2.8 Hook Model 

Hook Model merupakan kerangka untuk membangun produk yang memenuhi 

kebutuhan pengguna melalui keterlibatan jangka panjang. Hook Model dirancang 

untuk menghubungkan masalah pengguna dengan solusi yang diberikan perancang, 

sesering mungkin hingga hingga terbentuk sebuah kebiasaan (Eyal & Hoover, 

2014). Siklus Hook Model perlu dipetakan agar produk yang dibuat dapat 

membawa pengguna mencapai tujuan dan kembali berulang kali menggunakan 

produk tersebut (Mardita, 2020). 4 tahap yang ada pada Hook Model, yaitu: Trigger 

berisikan hal-hal yang memicu pengguna melakukan apa yang menjadi tujuannya, 

Action berisi rangkaian aksi yang dilakukan pengguna dalam mencapai tujuannya, 

Variable Reward berisi hal-hal yang ingin diperoleh pengguna setelah melakukan 

aksi, dan Investment berisikan hal-hal yang pengguna investasikan, lakukan, dan 

berikan agar pengguna dapat menikmati variable reward. 

 

2.9 User Flow 

User Flow merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan pengguna 

untuk mencapai goal/tujuannya didalam sebuah produk. Biasanya user flow akan 

memiliki beberapa skenario untuk mencapai goal/tujuan yang ingin dicapai 

(Mardita, 2020). 
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2.10 Usability Testing 

Usability Testing adalah metode yang digunakan untuk mengukur kemudahan 

penggunaan suatu aplikasi oleh pengguna. Usability testing membantu 

mengevaluasi kebergunaan suatu product dengan menguji ke pengguna yang 

potensial. Dengan begitu perancang dapat melihat apakah produk dapat digunakan 

atau tidak (Mardita, 2020). Tujuan merancang dan mengevaluasi kegunaan adalah 

untuk memungkinkan pengguna mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dalam 

konteks penggunaan tertentu. ISO 9241-11 menjelaskan bagaimana kegunaan 

dapat ditentukan dan dievaluasi dalam hal kinerja dan kepuasan pengguna. Kinerja 

pengguna diukur dengan sejauh mana tujuan penggunaan yang dimaksudkan 

tercapai (efektivitas) dan sumber daya seperti waktu, uang, atau upaya mental yang 

harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud (efisiensi). Kepuasan 

diukur dengan sejauh mana pengguna menemukan penggunaan produk dapat 

diterima (Bevan, 1995). Semua studi pengujian kegunaan melibatkan peserta yang 

melakukan beberapa tugas yang diberikan pada satu atau lebih desain. Namun, ada 

dua jenis data yang dapat dikumpulkan dalam studi pengujian pengguna: 

1) Data kualitatif (berkualitas), terdiri dari temuan observasional yang 

mengidentifikasi fitur desain yang mudah atau sulit digunakan, 

2) Data kuantitatif (kuantitas), dalam bentuk satu atau beberapa metrik (seperti 

tingkat penyelesaian tugas atau waktu tugas) yang mencerminkan apakah tugas 

tersebut mudah dilakukan. 

Data kualitatif dan kuantitatif memerlukan pengaturan studi yang sedikit berbeda 

dan metode analisis yang sangat berbeda. Baik pengujian kualitatif dan kuantitatif 

sangat penting dalam siklus iterative design. Meskipun studi qual lebih umum 

digunakan, studi quant adalah satu-satunya yang memungkinkan untuk memberi 

angka pada desain ulang dan dengan jelas mengatakan seberapa banyak versi baru 

meningkat daripada versi yang lama. 
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Gambar 2 The Iterative Design Cycle (Budiu, 2017) 

 

Tahap pertama dan ketiga dari siklus desain iteratif adalah sumatif, itu dimaksudkan 

untuk memberikan penilaian keseluruhan dari sebuah desain. Dalam langkah-

langkah ini baik metode penelitian qual dan quant (atau kombinasi) dapat 

digunakan untuk mengevaluasi desain. Namun, ketika tujuannya adalah untuk 

menghubungkan seluruh upaya desain ulang dengan penghematan keuangan aktual 

atau secara eksplisit mencari tahu seberapa banyak peningkatan desain ulang, studi 

kuantitatif harus digunakan. Selama tahap desain ulang, riset pengguna memiliki 

peran formatif: ini dimaksudkan untuk menginformasikan desain dan 

mengarahkannya ke jalur yang benar. Pada fase ini, desainer dan peneliti perlu 

mendapatkan data pengguna dengan relatif cepat dan murah agar dapat memilih di 

antara alternatif desain yang berbeda dan membuat UI yang dapat digunakan. Pada 

tahap ini, studi yang berkualitas biasanya yang paling tepat (Budiu, 2017). 

 

2.11 SUS (System Usability Scale) 

System Usability Scale adalah sebuah metode penilaian yang dikembangkan oleh 

John Brooke, metode penilaian ini berbentuk kuisioner yang digunakan untuk 
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mengukur kebergunaan sebuah sistem menurut sudut pandang subyektif pengguna. 

SUS adalah skala sepuluh item sederhana yang memberikan pandangan global 

tentang penilaian subjektif kegunaan. Skala SU umumnya digunakan setelah 

responden memiliki kesempatan untuk menggunakan sistem yang sedang 

dievaluasi, tetapi sebelum dilakukan tanya jawab atau diskusi (Brooke, 1995).  

 

Kuisioner SUS menggunakan 5 poin skala Likert,َ yaituَ “Sangatَ tidakَ setuju”,َ

“Tidakَ setuju”,َ “Netralَ atauَ ragu-ragu”,َ “Setuju”,َ “Sangatَ setuju”.َ Respondenَ

diminta untuk memberikan penilaian atas 10 pernyataan SUS sesuai dengan 

penilaian subyektifnya masing-masing. Responden harus mengisi titik tengah skala 

pengujian apabila dirasa tidak menemukan skala respon penilaian yang tepat 

(Brooke, 2013). Daftar pertanyaan SUS dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

Untuk menghitung skor SUS, pertama jumlahkan kontribusi skor dari setiap 

pertanyaan. Kontribusi skor masing-masing item akan berkisar dari 0 sampai 4. 

Untuk pertanyaan 1,3,5,7, dan 9 kontribusi skor adalah posisi skala dikurangi 1 

(Contoh: jika jawaban respondenَ “Setuju”,َ makaَ skornyaَ 4-1=3). Untuk 

pertanyaan 2,4,6,8 dan 10, kontribusinya adalah 5 dikurangi posisi skala (Contoh: 

jikaَjawabanَrespondenَ“Setuju”,َmakaَskornyaَ5-4=1). Kemudian kalikan jumlah 

skor dengan 2,5 untuk mendapatkan nilai SUS keseluruhan. Skor SUS memiliki 

kisaran 0 hingga 100 (Brooke, 2013). 

 

 

Gambar 3 Skala Kebergunaan berdasarkan SUS (Brooke, 2013) 
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2.12 Figma 

Figma merupakan patform desain berbasis web yang dapat diakses melalui alamat 

www.figma.com. Figma memungkinkan banyak designer berkolaborasi dalam satu 

file desain secara real-time. Figma dirilis pada tahun 2015 dan bersifat open source, 

sehingga dapat digunakan secara gratis oleh pengguna (Figma, 2015). 

 

2.13 Gamifikasi 

Gamifikasi merupakan proses peningkatan layanan dengan menerapkan konsep 

permainan pada layanan tersebut untuk memberikan pengalaman yang 

menyenangkan bagi pengguna. Proses gamifikasi tidak harus berhasil seperti yang 

terjadi pada layanan atau produk game, namun gamifikasi hanya mendukung 

pengguna dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan (Huotari & 

Hamari, 2012). Salah satu contoh penggunaan gamifikasi yaitu Loyalty stamp card 

pada bisnis laundry dimana pelanggan memperoleh 1 stamp setiap satu kali 

transaksi, dan akan memperoleh bonus pada jumlah stamp tertentu. 

 

2.14 Acceptance Criteria 

Acceptance Criteria merupakan standar atau persyaratan produk yang harus 

dipenuhi dan telah ditetapkan sebelumnya. Acceptance Criteria juga kadang-

kadang disebut "Definition of Done" karena menentukan ruang lingkup dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk agar dapat diterima oleh pengguna, 

pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya (Segue Technologies, 2015). 

 

2.15 Penelitian Terkait 

Terdapat beberapa penelitian terkait yang dijadikan sebagai perbandingan serta 

rujukan mengenai metode serta hasil yang dicapai pada penelitian ini. Berikut 

merupakan ulasan dari beberapa penelitian terkait: 
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2.14.1 Implementasi Metode Pendekatan Design Thinking dalam Pembuatan 

Aplikasi Happy Class Di Kampus UPI Cibiru 

 

2.14.1.1 Deskripsi Penelitian 

Intan Permata Sari, Annisa Hasna Kartika, Ajeng Mubdi Pratiwi. Fitri Oktariana, 

M Farhan Nasrullah, dan Sahla Anila Zain dalam penelitiannya yang berjudul 

“ImplementasiَMetodeَ PendekatanَDesignَ Thinkingَ dalamَ Pembuatanَ Aplikasiَ

HappyَClassَDiَKampusَUPIَCibiru”َtelahَberhasilَmengimplementasikanَmetode 

pendekatan Design Thingking untuk merancang aplikasi mobile sistem informasi 

untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi tentang 

kondisi kelas secara real-time, sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat 

dapat berlangsung dengan on-time dan tidak memakan waktu. Tujuan peneitian ini 

adalah memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa dan dosen, yaitu menciptakan suatu aplikasi sistem informasi yang 

diberiَnamaَ“Happy Class”َsebagaiَpengaturَjadwalَdan pemesanan ruang kelas di 

UPI Cibiru sehingga tidak ada lagi masalah miss communication antar kelas. 

Aplikasi ini juga dapat menyampaikan informasi akurat terkait dengan perpindahan 

atau pergantian jadwal ruang kelas yang dipakai atau tidak pada suatu waktu 

tertentu (Sari, et al., 2020). Tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

dibagi menjadi 5 tahapan perancangan yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, 

dan Test. 

 

2.14.1.2 Keterkaitan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari, Annisa Hasna Kartika, Ajeng 

Mubdi Pratiwi. Fitri Oktariana, M Farhan Nasrullah, dan Sahla Anila Zain dengan 

judulَ “Implementasiَ Metodeَ Pendekatanَ Designَ Thinkingَ dalamَ Pembuatanَ

Aplikasi Happy Class Di KampusَUPIَCibiru”َmasihَdapatَditingkatkanَkhususnyaَ

pada tahap Pengujian. Pada penelitian tersebut pengujian terhadap desain dilakukan 

dengan wawancara kepada 20 responden dengan data yang diambil berupa 

presentase jumlah pengguna yang tertarik dengan aplikasi yang dibuat. Pengujian 

seperti ini tidak memberikan wawasan yang komprehensif terhadap apa yang 
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dirasakan pengguna, karena peneliti hanya mengetahui jumlah responden yang 

tertarik/tidak tertarik namun tidak mengetahui alasan mengapa pengguna 

tertarik/tidak tertarik dan pada bagian desain mana yang membuat pengguna 

tertarik/tidak tertatik. 

 

Hal ini yang kemudian diperbaiki pada penelitian ini yaitu bahwa pengujian kepada 

responden perlu menghasilkan wawasan yang jelas terkait kepuasan pengguna 

terhadap aplikasi yang dirancang, sehingga dapat menjadi data acuan untuk 

dilakukannya perbaikan ataupun penelitian selanjutnya. 

 

2.14.2 Rancang Purwarupa Aplikasi Becakap Bagi Masyarakat Pesisir 

dengan Pendekatan Design Thinking 

 

2.14.2.1 Deskripsi Penelitian 

Steffiَ Adamَ danَ SuryaَWidiantoroَ padaَ penelitiannyaَ yangَ berjudulَ “Rancangَ

Purwarupa Aplikasi Becakap Bagi Masyarakat Pesisir dengan Pendekatan Design 

Thinking”َtelahَberhasilَmenerapkanَmetode pendekatan Design Thinking dalam 

merancang aplikasi untuk digunakan oleh masyarakat pesisir guna mengakses 

informasi-informasi yang sebelumnya sulit untuk diakses, seperti informasi pasang 

laut, informasi cuaca harian sampai dengan informasi beasiswa untuk siswa/i yang 

ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini menitikberatkan 

pada pendekatan Design Thinking sebagai metode untuk menghasilkan inovasi 

teknologiَ informasiَ yangَ berfokusَ padaَ “Human Centered Design” (Adam & 

Widiantoro, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan Design Thingking, dengan dibagi menjadi 5 

tahapan perancangan yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. 

 

2.14.2.2 Keterkaitan Penelitian 

Penelitianَ yangَ dilakukanَ olehَ Steffiَ Adamَ danَ Suryaَ denganَ judulَ “Rancangَ

Purwarupa Aplikasi Becakap Bagi Masyarakat Pesisir dengan Pendekatan Design 
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Thinking”َ masihَ dapatَ ditingkatkanَ khususnyaَ padaَ tahapَ pengujian. Pegujian 

yang dilakukan pada penelitian tersebut tidak tidak dilakukan langsung kepada 

pengguna melainkan hanya kepada tim peeliti dan tidak ada pelaporan data hasil 

pengujian yang telah dilakukan. 

 

Hal ini yang kemudian diperbaiki pada penelitian ini yaitu bahwa pengujian desain 

perlu dilakukan langsung kepada pengguna guna mendapatkan wawasan yang 

komprehensif terkait kebutuhan pengguna, sehingga dapat menghasilkan solusi 

desain yang tepat guna sesuai dengan yang diinginkan pengguna. 

 

2.14.3 Rancang Purwarupa Aplikasi UniBook Menggunakan Metode 

Pendekatan Design Thinking. 

 

2.14.3.1 Deskripsi Penelitian 

Sabika Amalina, Fathul Wahid, Vebri Satriadi, Fionna Saphira Farhani, dan Novi 

Setianiَdalamَpenelitiannyaَyangَberjudulَ“RancangَPurwarupaَAplikasiَUniBook 

Menggunakan Metode Pendekatan Design Thinking”َ telahَ berhasilَ menerapkanَ

metode pendekatan Design Thinking  untuk merancang aplikasi yang dapat 

memudahkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas pinjam-meminjam di 

perpustakaan. Kesulitan yang kerap kali terjadi di kalangan mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia dalam aktivitas pinjammeminjam buku di Perpustakaan Pusat 

Universitas Islam Indonesia menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini. 

Metode pengambilan data yang digunakan sebelum proses pembuatan prototipe 

adalah wawancara dan observasi terhadap pengguna, juga studi kepustakaan. 

Dengan menggunakan pendekatan design thinking yang mengedepankan aspek 

user centered design, dikembangkanlah sebuah mobile application UniBook yang 

dapat membantu dan memudahkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas pinjam-

meminjam di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia (Amalina, et al., 

2017). Pada perancangan aplikasi ini, digunakan metode pendekatan Design 

Thingking yang dibagi menjadi 5 tahapan perancangan yaitu Empathize, Define, 

Ideate, Prototype, dan Test. 
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2.14.3.2 Keterkaitan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabika Amalina, Fathul Wahid, Vebri Satriadi, 

Fionnaَ Saphiraَ Farhani,َ danَ Noviَ Setianiَ yangَ berjudulَ “Rancangَ Purwarupaَ

Aplikasi UniBook Menggunakan Metode Pendekatan Design Thinking” ”َmasihَ

dapat ditingkatkan khususnya pada tahap pengujian. Pengujian yang digunakan 

pada penelitia tersebut tidak menggunakan parameter pencapaian keberhasilan dari 

pengujian yang dilakukan, sehingga tidak diketahui apakah hasil pengujian desain 

dapat diterima oleh pengguna atau tidak. 

 

Hal ini yang kemudian diperbaiki pada penelitian ini yaitu bahwa pengujian desain 

perlu dilakukan dengan skala parameter pencapaian yang jelas, sehingga lebih 

mudah untuk mengambil kesimpulan apakah desain dapat diterima oleh pengguna 

atau tidak. 

 

2.14.4 Pengujian Usability Website Menggunakan System Usability Scale 

Website Usability Testing using System Usability Scale 

 

2.14.4.1  Deskripsi Penelitian 

Ika Aprilia H.N., P. Insan Santoso, dan Ridi Ferdiana dalam penelitiannya yang 

berjudulَ“PengujianَUsability Website Menggunakan System Usability Scale”َtelahَ

berhasil menerapkan metode pengujian kebergunaan website dengan alamat 

domain www.tegalkota.go.id menggunakan System Usability Scale. Pengujian 

usability yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk untuk mengukur 

aspek-aspek usability yaitu: efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) untuk 

mengukur aspek-aspek usability menurut penilaian subyektif pengguna. Hasil 

penelitian dapat menggambarkan tingkat usability website Pemerintah Kota Tegal 

dari sudut pandang pengguna. Pengujian usability tersebut dilakukan kepada 30 

responden dan mendapatkan hasil skor SUS sebesar 61,33 yang berarti website 

dengan alamat domain www.tegalkota.go.id berada pada tingkat skala marginal 

high dengan predikat D (H.N., et al., 2015). 
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2.14.4.2  Keterkaitan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Aprilia H.N., P. Insan Santoso, dan Ridi 

Ferdianaَ yangَ berjudulَ “Pengujianَ Usability Website Menggunakan System 

Usability Scale” masih dapat ditingkatkan terutama pada tahap pelaksanaan 

pengujiannya. Pada penelitian tersebut pengujian dengan kuisioner SUS dilakukan 

hanya mengacu pada template yang disediakan oleh kuisioner, sehingga data yang 

didapat hanya data angka hasil perhitungan kuisioner namun tidak diketahui 

kendala apa yang dihadapi oleh pengguna. 

Hal ini yang kemudian diperbaiki pada penelitian ini yaitu bahwa pengujian desain 

perlu dilakukan dengan memberikan pertanyaan tambahan terkait kendala yang 

dialami pengguna selama menggunakan aplikasi dan juga saran untuk perbaikan 

ataupun penelitian selanjutnya. Pertanyaan tambahan tersebut dibutuhkan guna 

menggali wawasan pengguna sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan 

ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna. 

 

2.16  MBKM (Skilvul Virtual Internship: UI/UX Challenge) 

MBKM (Magang Bersertifikat Kampus merdeka) adalah program persiapan karir 

yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai 

bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa 

depan.  

 

Skilvul (PT. Impact Byte Teknologi Edukasi) merupakan salah satu mitra terpilih 

yang berupaya membeikan pengalaman magang virtual melalui UI/UX Challenge 

yang diberikan oleh beberapa perusahaan partner terkemuka skilvul yang 

diselenggarakan selama 4 bulan.  Alur kegiatan magang dapat dilihat pada gambar 

4 sebagai berikut: 
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Gambar 4 Alur kegiatan magang 

 

Alur kegiatan magang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: Onboarding & Challenge 

Matchmaking, Self-Learning Session & Webinars, Work on Challenge, dan Project 

Review & Demo Day.  

 

2.16.1 Self-Learning Session 

 

Pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 8 minggu dengan mengerjakan Online 

course pada platform Skilvul. Pengerjaan Online course dilakukan dari hari senin 

hingga jumat secara mandiri oleh peserta dan kemudian diadakan mentoring session 

bersama pengajar pada hari sabtu untuk mengulas pembelajaran selama satu 

minggu dan pemberian tugas mingguan. Dalam pembelajaran mandiri mempelajari 

sebanyak 12 topik pembelajaran terkait UI/UX Design, yaitu: 

 

 Introduction to UI/UX Design 

 UX Design Process 

 User Flow 

 Wireframe 

 Fundamental of UI Design 

 Design System 

 UX Writing 

 Prototyping 
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 User Research 

 UX Case Study 

 Getting Job in UI/UX Design 

 UI/UX Design in The Daily Basis 

 

Pembelajaran mandiri ini merupakan project based learning, dimana dalam 

pengerjaan Online course diberikan sebuah dummy project dengan studi kasus 

Aplikasi Mobile Kelas Online. 

 

2.16.2 UI/UX Challenge 

 

Pada kegiatan ini penulis mendapat kesempatan untuk mengerjakan UI/UX 

Challenge untuk aplikasi mobile Amartha (PT. Amartha Mikro Fintek) sebagai 

proyek akhir magang. Amartha adalah sebuah platform berbasis website dan 

aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat pinjaman, meminjamkan, 

menyimpan dan melakukan investasi. Berdiri pada tahun 2010 sebagai 

microfinance yang bermisi menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pemodal 

secara online. Amartha hadir dengan konsep P2P Lending yang mempertemukan 

peminjam dan pemberi pinjaman melalui digital. Amartha ingin mengubah dan 

meningkatkan lini bisnis dengan menghadirkan layanan investasi berupa Investasi 

Emas. Berikut uraian Challenge Brief pada proyek/penelitian ini: 

 

2.16.2.1 Problem Context 

Konteks masalah pada proyek ini yaitu sebagai berikut: 

a. Ingin mengubah dan meningkatkan lini bisnis dengan menghadirkan layanan 

investasi emas, 

b. Kebutuhan pengguna aplikasi Amartha yang beragam, 

c. Layanan investasi emas mungkin akan sulit diterima di beberapa kalangan 

masyarakat. 
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2.16.2.2 Challenge 

Challenge/tantangan pada proyek ini yaitu membuat layanan investasi emas yang 

dibungkus dengan gamifikasi agar jauh lebih menarik dan menyenangkan saat 

melakukan investasi. 

 

2.16.2.3 Business Model Integration 

Fitur Investasi emas yang akan dikembangkan diharapkan dapat mendukung bisnis 

pendanaan secara P2P Lending yang sudah berjalan pada aplikasi mobile Amartha, 

sebagai contoh: saldo sisa dari pendanaan atau saldo mengendap dari bagi hasil 

uang pendanaan dapat dialokasikan untuk berinvestasi emas. Dengan begitu 

pengguna dapat menjalankan kegiatan investasinya dengan lebih maksimal dan 

juga efisien karena pengguna dapat menjalankan dua jenis investasi sekaligus di 

waktu yang bersamaan dalam satu genggaman aplikasi. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada: 

1. Waktu penelitian :    Agustus 2021 sampai dengan Februari 2022  

2. Tempat penelitian : Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Elektro 

     Universitas Lampung 

 

3.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Jadwal Penelitian 

No Aktivitas Okt 

2021 

Nov 

2021 

Des 

2021 

Jan 

2022 

Feb 

2022 

Mar 

2022 

Apr 

2022 

1 Initial Product 

Requirement 
       

2 Empathize        

3 Define        

4 Ideate        

5 Prototype        

6 Test 1        

7 Iteration design        

8 Test 2        

9 Final design        

10 Test 3        

11 Done        

12 Pelaporan        
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3.3 Alat dalam Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Alat yang digunakan dalam penelitain 

No Nama Alat Spesifikasi Deskripsi 

1 Laptop Intel Core i5 Gen1, 

RAM 8GB, sistem 

operasi Windows 7 

64-bit 

Perangkat keras yang 

digunakan untuk mendesain 

rancangan antarmuka fitur 

investasi emas 

2 Figma Web Version Aplikasi yang digunakan 

untuk mendesain rancangan 

antarmuka fitur investasi 

emas 

3 Smartphone Redmi Note 9, 

MediaTek Helio G85, 

RAM 6GB, MIUI 12 

Perangka keras yang 

digunakan sebagai alat 

bantu pengujian prototype 

4 Ms. Excel Ms. Office 2013 Untuk menghitung hasil 

score SUS 

5 Kuisioner SUS Print-out kuisioner Untuk pengujian prototype 

kepada pengguna 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: alat tulis untuk 

keperluan Interview dan pengujian. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Initial Product Requirement 

Pada tahap ini akan dilakukan penentuan Potential Persona untuk menggambarkan 

target pengguna dari layanan investasi emas. Target pengguna difokuskan pada 

masyarakat Indonesia yang ingin/sedang/pernah berinvestasi emas. Kemudian 
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menentukan Hypothesis masalah yang dihadapi, dan menentukan Objective atau 

Goal Product yang akan dicapai. 

 

3.4.2 Tahap 1 Design Thinking: Empathize 

Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas guna mengumpulkan dan mendapatkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna, aktifitas yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

 

3.4.2.1 Competitor Analysist 

Pada tahap ini dilakukan analisa kepada kompetitor bisnis yang bergerak di layanan 

investasi emas. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui fitur apa yang ditawarkan 

kompetitor kepada pengguna serta kelebihan dan kekurangannya. Hasil analisis 

dapat digunakan sebagai referensi guna menemukan peluang baru sehingga 

pengguna lebih memilih menggunakan fitur investasi emas milik Amartha. 

 

3.4.2.2 Interview 

Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target user berdasarkan potensial 

persona. Wawancara dimulai dengan memvalidasi Mental Model dan Persona yang 

kemudian hasilnya dipetakan kedalam Hook Model, kemudian dilanjutkan dengan 

memvalidasi masalah. Interview dilakukan kepada potensial user. Interview 

dilakukan secara empat mata kepada responden yang memiliki pengalaman atau 

berkeinginan untuk berinvestasi emas. 

 

3.4.2.3 Memetakan Temuan ke dalam User Journey Map 

Setelah mendapatkan profil pengguna dan masalah yang tervalidasi, kemudian 

temuan akan dipetakan kedalam User Journey Map. 
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3.4.3 Tahap 2 Design Thinking: Define 

Pada tahap Define, dilakukan penentuan tantangan menggunakan HMW(How 

Might We) berdasarkan masalah-masalah yang didapat dari tahap Empathize. 

Tantangan-tantangan yang telah ditentukan kemudian akan dipetakan kedalam 

User Journey Map. 

 

3.4.4 Tahap 3 Design Thinking: Ideate 

Pada tahap Ideate dilakukan Brainstorming untuk mendapatkan ide solusi 

sebanyak-banyaknya. Pengumpulan ide harus mengacu pada HMW yang telah 

dibuat pada tahap Define dan harus menjawab masalah yang dihadapi pengguna. 

setelah ditemukan ide solusi yang tepat kemudian dilakukan pembuatan user flow 

atau alur pengguna dalam menggunakan fitur yang akan dirancang 

 

3.4.5 Tahap 4 Design Thinking: Prototype 

Tahap  Prototype, dilakukan untuk membuat dan menyelesaikan rancangan desain 

sampai tahap High Fidelity Prototype menggunakan Aplikasi Figma yang 

kemudian akan di ujicoba ke pengguna pada tahap selanjutnya. Sebelum merancang 

High Fidelity Prototype terlebih dahulu membuat UI styleguide atau acuan atibut 

desain yang akan digunakan, seperti penentuan warna, text, icon, dll. 

 

3.4.6 Tahap 5 Design Thinking: Test 

Pada tahap Test atau pengujian, akan dilakukan ujicoba prototype ke pengguna 

dalam situasi, context, dan scenario yang mirip dengan realitanya. Fase ini akan 

memberikan banyak ide-ide baru, insights, feedback dari pengguna yang dapat 

membantu memperbaiki desain yang telah dibuat. Metode pengujian yang akan 

digunakan pada tahap ini ada metode Usability Testing. Pengujian ini dilakukan 

secara kualitatif kepada 15 responden dengan kriteria berdasarkan persona yang 
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dibuat. Penelitian dengan setidaknya 15 orang dapat menemukan seluruh masalah 

kebergunaan yang ada pada desain. Namun jika menambahkan lebih  banyak 

responden maka akan semakin sedikit hal yang bisa dipelajari, sebab beberapa 

responden akan menghasilkan wawasan yang sama dan tumpang tindih sehingga 

akan membuang banyak waktu dan biaya apabila merekrut terlalu banyak 

responden (Nielsen & Landauer, 1993). Sebelum dilaksanakan pengujian terhadap 

prototype perlu ditentukan terlebi dahulu atribut-atribut yang ingin diukur. Atribut 

yang diukur dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Table Measurement 

Focus UX Attribute Challenge Signal Metrics to measure 

1 Effectiveness Membuat user tidak 

perlu mencari toko 

emas 

 

 

 

 

 

 

Membantu user 

mendapatkan info 

harga emas terbaru 

 

Membantu user 

konsisten dalam 

menabung 

 

Membantu user 

agar tidak bosan 

ketika menabung 

 

Membantu user 

mendapat emas 

dengan harga lebih 

terjangkau 

User bisa 

bertransaksi emas 

dimana saja 

 

 

 

 

 

 

User mengetahui 

info harga emas 

terbaru 

 

User membuat 

target tabungan 

emas 

 

User 

menggunakan fiur 

gamifikasi 

 

User 

menggunakan 

promo ketika 

bertransaksi emas 

Jumlah User berhasil 

membeli emas 

Jumlah user berhasil 

menjual emas 

Jumlah user berhasil 

transfer enas 

Jumlah user berhasil cetak 

emas 

 

Jumlah user mengetahui 

harga emas dan grafik 

fluktuasi harga emas 

 

Jumlah user berhasil 

membuat tabungan emas 

 

 

Jumlah user berhasil 

menikuti tantangan/misi 

bonus 

 

Jumlah user berhasil 

menggunaan kupon promo 
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Tabel 3 (Lanjutan) 

Focus UX Attribute Challenge Signal Metrics to measure 

2 Satisfaction Menambah minat 

dan mempermudah 

user dalam 

berinfestasi emas 

User berminat 

menggunakan fitur 

investasi emas 

 

User merasa 

mudah 

menggunakan fitur 

investasi emas 

Jumlah User berminat 

menggunakan fitur 

investasi emas 

 

Jumlah user merasa mudah 

menggunakan fitur 

investasi emas 

 

Skor kebergunakan yang 

diperoleh dari pengujian 

 

Terdapat 2 atribut yang diukur pada penelitian ini, yaitu Effectiveness dan 

Satisfaction. Seperti yang disebutkan pada tinjauan pustaka bagian 2.9, ISO 9241-

11 menjelaskan bahwa kegunaan produk dapat ditentukan dan dievaluasi dari aspek 

kinerja dan kepuasan pengguna. Kinerja pengguna diukur dengan sejauh mana 

tujuan dapat tercapai (efektivitas) dan berapa sumber daya seperti waktu, uang, atau 

upaya mental yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud 

(efisiensi). Kemudian kepuasan diukur dengan sejauh mana pengguna menemukan 

penggunaan produk dapat diterima (Bevan, 1995). Umumnya pengujian ketiga 

atribut tersebut akan melibatkan riset kuantitatif untuk mendapatkan data angka 

yang dapat dibandingkan. Namun jika melihat batasan penelitian ini, dimana 

rancangan fitur investasi emas dibuat hanya sampai tahap high fidelity prototype 

maka riset kuantitatif kurang cocok untuk dilakukan, sebab riset kuantitatif 

sebaiknya dilakukan pada versi lengkap aplikasi. 

 

Fokus penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan fitur investasi emas 

yang dapat diterima oleh pengguna sehingga pada riset ataupun pengujian 

perancang perlu mengetahui dimana letak pengguna merasa kesulitan dan mengapa 

itu terjadi, sehingga riset kualitatif paling dibutuhkan pada penelitian ini (Budiu, 

2017). Pengujian kegunaan secara kualitatif (Qualitative Usability Testing) pada 

penelitian ini akan dilakukan secara iteratif dengan memecah 15 responden menjadi 

tiga tahap pengujian dengan masing-masing pengujian melibatkan 5 responden 
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yang berbeda, dikarenakan tujuan Usability Testing adalah untuk meningkatkan 

desain bukan hanya untuk mendokumentasikan kelemahan desain. Metode iteratif 

ini akan meminimalisir kemungkinan banyak responden memberikan wawasan 

yang sama dan tumpang tindih sehingga memberikan peningkatan pengalaman 

pengguna yang lebih baik daripada pengujian tunggal menggunakan 15 responden 

sekaligus (Nielsen, 2000). Untuk menjalankan siklus iteratif, seperti yang 

dijelaskan pada bagian 2.9 gambar 2 bahwa riset kuantitatif perlu dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari tahu seberapa banyak peningkatan desain ulang yang yg telah 

dilakukan. Oleh sebab itu, pada pengujian kualitatif yang dilakukan pada penelitian 

ini akan dikombinasikan dengan pengujian kuantitatif. Dengan begitu akan 

dihasilkan data pengujian yang lebih kompleks, dimana data kualitatif akan 

menunjukkan secara jelas masalah dan kesulitan apa yang dihadapi pengguna saat 

menggunakan prototype sebagai bahan acuan untuk perbaikan pada proses desain 

ulang berikutnya, dan kemudian dengan adanya data kuantitatif hasil desain ulang 

dapat dibandingkan dengan desain yang sebelumnya. Namun pengujian kuantitatif 

pada penelitian ini hanya mengukur 2 atribut kegunaan yaitu effectiveness dan 

satisfaction, mengingat batasan penelitian perancangan fitur investasi emas hanya 

sampai tahap high fidelity prototype. Pengukuran sumber daya seperti waktu, uang, 

atau upaya mental yang harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan (efficiency), 

akan menimbulkan bias atau ketidakakuratan informasi apabila dilakukan pada 

produk yang belum siap (Budiu, 2017). 

 

Pada tahap awal pengujian ini akan dilakukan uji effectiveness dengan cara 

responden dihadapkan dengan serangkaian tugas yang harus dikerjakan, kemudian 

responden akan diminta untuk menyampaikan aspek desain mana yang bermasalah 

dan perlu diperbaiki untuk mengumpulkan data kualitatif. lalu pada akhir sesi 

pengguna akan diberikan 10 pertanyaan yang mengacu pada kuisioner SUS (System 

Usability Scale). Pengujian dengan SUS (System Usability Scale) dilakukan sebagai 

penilaian kuantitatif untuk mengukur seberapa tinggi nilai kebergunaan dan minat 

pengguna dari desain fitur yang telah dirancang (Satisfaction). 
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3.4.7 Iteration Design 

Pada tahap iteration design dilakukan pengulangan desain untuk menghasilkan 

desain yang lebih baik. Proses desain dilakukan berdasaran ulasan pengguna yang 

diperoleh pada tahap pengujian. Pada penelitian ini iteration design dilakukan 

sebanyak 2 kali, iterasi pertama setelah pengujian tahap 1 dan iterasi kedua setelah 

pengujian tahap 2. Hasil dari iterasi kedua akan menjadi final design dan akan diuji 

kembali untuk memperoleh hasil pengujian terakhir yang akan dibandingkan 

dengan hasil pengujian-pengujian sebelumnya. Pada akhir perancangan akan dibuat 

dokumen Acceptance Criteria atau Definition of Done untuk menjelaskan secara 

lengkap hasil akhir perancangan fitur dan proses yang terjadi pada sistem, serta 

sebagai dokumen acuan untuk mempermudah pengembang apabila desain akan 

diimplementasikan. 

 

3.4.8 Penyusunan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pelaporan hasil dan temuan penelitian 

mengenai Perancangan Antarmuka Fitur Investasi Emas pada Aplikasi Amartha. 

Dari data yang dihasilkan dan telah dianalisis kemudian dilakukan pengambilan 

kesimpulan dan saran. Hasil temuan yang ada kemudian digunakan sebagai skripsi 

pada Universitas Lampung. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penelitian dengan berfokus kepada pengguna menggunakan metode Design 

Thinking menghasilkan 8 rancangan desain fitur utama yaitu: Beli Emas, Jual 

Emas, Cetak Emas, Transfer Emas, Impian/Target Tabungan (Gamifikasi), 

Tantangan/Missions & Rewards (Gamifikasi), Kupon Promo, serta informasi 

update harga emas dan grafik fluktuasi harga emas. 

2. Proses perancangan dengan menerapkankan alur desain yang iteratif 

menghasilkan setidaknya 19 penyesuaian/perbaikan terhadap initial design atau 

rancangan awal yang dibuat dengan 8 penyesuaian pada iteration design tahap 

1, dan 11 penyesuaian pada  iteration design tahap 2 (final design). 

3. Penelitian menggunakan metode Design Thinking dengan alur desain yang 

iteratif menghasilkan rancangan desain fitur investasi emas yang dapat diterima 

oleh pengguna (Acceptable) berdasarkan pada perhitungan menggunakan 

kuisioner SUS (System Usability Scale) saat tahap pengujian. 

4. Perancangan fitur investasi emas menggunakan metode Design Thinking 

dengan alur desain yang iteratif menghasilkan fitur investasi emas yang efektif 

dengan task completion 100%, dan mudah digunakan dengan rata-rata 

keseluruhan skor kebergunaan sebesar 82,33 (grade scale=B). 
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5.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian untuk penelitian kedepannya 

yaitu: 

1. Perlu dilakukan pengujian kebergunaan lanjutan dengan metode kuantitatif 

khususnya untuk atribut Efficiency guna mengukur sumber daya yang pengguna 

habiskan dalam menggunakan layanan investasi emas yang dirancang. 

2. Rancangan desain antarmuka fitur investasi emas perlu dilakukan implementasi 

menjadi dummy aplikasi agar dapat dilanjutkan untuk pengujian kebergunaan 

secara kuantitatif dengan maksimal. 
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