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ABSTRAK 

FEBRIYANTO NUGROHO. Perbandingan Usabilitas Aplikasi Transportasi 

Berbasis Aplikasi di Indonesia Menggunakan Metode in The Wild. Dibimbing 

oleh AUZI ASFARIAN. 

 

Aplikasi transportasi berbasis aplikasi sudah sangat lumrah dikalangan 

masyarakat Indonesia. Terbukti dari terus meningkatnya pengguna aplikasi 

transportasi berbasis aplikasi pada smartphone. Meskipun pengguna aplikasi 

transportasi semakin lumrah penelitian yang membahas tentang usabilitas sistem 

ini belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

membandingkan usabilitas dari aplikasi transportasi pada aspek efficiency, 

learnability, error, dan satisfaction serta mengetahui apakah usabilitas 

mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap aplikasi transportasi tersebut. 

Penelitian menggunakan metode in the wild to in vivo video analysis. Metode in 

the wild digunakan karena penelitian dilakukan pada ruang terbuka dan pada 

tempat yang tidak dapat ditentukan sedangkan in vivo video analysis digunakan 

untuk merekam interaksi pengguna terhadap aplikasi dengan menggabungkan 

perekaman layar, kamera perekam yang dipasang pada pengguna, serta 

pengisian kuesioner yang kemudian akan dianalisa kemudian dibandingkan pada 

aspek usabilitasnya dan loyalitas terhadap aplikasi transportasi. 
 

Kata kunci: aplikasi transportasi, in the wild, in vivo, smartphone, video analysis 

 

ABSTRACT 

 

FEBRIYANTO NUGROHO. Comparative Usability Transportation Application 

in Indonesia Based Applications Using In TheWild Methods. Supervised by 

AUZI ASFARIAN. 

 

Transportation applications based application is very common among the 

people of Indonesia. Evidenced by the continued increaseing the transport 

applications based on smartphone application. Although users increasingly 

common transportation applications research that discusses the usability of this 

system has not been done. Research aimed to compare the usability of 

applications in the transportation aspects of efficiency, learnability, error, and 

satisfaction and to know whether the usability affect users’ loyalty towards the 

transportation applications. Research methods in the wild to in vivo video 

analysis. Methods in the wild are used for research conducted in the open space 

and the place can not be determined, while in vivo video analysis is used to 

record user interaction to applications by combining the screen recording, the 

camcorder is mounted on the user, as well as questionnaires which will then be 

analyzed latercompared to the aspect of loyalty to the usability and 

transportation applications. 

 

Keywords: in the wild, in vivo, smartphone, transportation application, video 

analysis 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini untuk mendapatkan akses transportasi sudah sangat mudah, tidak 

perlu jauh mencari sampai menemui jalan umum, karena sekarang sudah ada 

inovasi aplikasi transportasi berbasis aplikasi. Inovasi ini sangat memudahkan 

seseorang yang membutuhkan transportasi umum hanya dengan menggunakan 

telepon genggam atau smartphone dan koneksi internet kemudian pengemudi 

akan segera menuju ketempat pemesan tersebut. Saat ini sudah banyak aplikasi 

transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia yakni Gojek, Grabbike, Uber, 

Blue jek dan lainnya. Aplikasi yang memungkinkan penumpang untuk membayar 

layanan taksi pada ponsel mereka seperti Uber dan Lyft telah mempengaruhi 

kehidupan ribuan pekerja di seluruh dunia (Gloss et al. 2016). 

Lembaga riset global, Growth for Knowledge Indonesia menyebutkan total 

pengguna aplikasi Gojek hingga maret 2016 mencapai 21.6% dari total pengguna 

aplikasi teknologi yang dipakai di Indonesia, sementara pesaingnya Grab 

mencapai 6.4%. Dari data tersebut terlihat aplikasi transportasi di Indonesia 

semakin lumrah digunakan oleh masyarakat. Walaupun aplikasi transportasi 

berbasis aplikasi semakin lumrah di Indonesia, penelitian yang membahas tentang 

usabilitas dari aplikasi tersebut belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk melihat loyalitas, dan masalah dalam penggunaan 

aplikasi transportasi berbasis aplikasi smartphone.  

Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan aplikasi transportasi pada 

aspek usabilitas, dan mengetahui apakah usabilitas mempengaruhi loyalitas dalam 

penggunaannya, misalnya pengguna menggunakan aplikasi yang sama terus 

menerus karena tarif yang murah atau lebih banyak promo dibandingkan yang lain. 

Menurut (Griffin 2002) loyalitas mengacu pada perilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus 

terhadap barang atau jasa perusahaan yang dipilih. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar usabilitas 

aplikasi transportasi berbasis aplikasi yang sulit didapatkan dengan menggunakan 

kuesioner. Observasi dilakukan secara 'in the wild' (Brown et al. 2013). Observasi 

in the wild digunakan karena penelitian dilakukan di ruang terbuka dan tempat 

yang tidak ditentukan. Observasi ini dilakukan dengan metode in vivo video 

analysis yaitu menggabungkan fitur perekam layar pada smartphone dan wearable 

camera untuk merekam ekspresi, percakapan, dan gestur pengguna serta merekam 

layar smartphone pengguna.  

Hasil rekaman kemudian dianalisis untuk melihat konteks penggunaan 

aplikasi transportasi berbasis aplikasi, misalnya interaksi dengan orang lain saat 

menggunakan aplikasi, tujuan penggunaan aplikasi, masalah yang ditemui, serta 

waktu dan tempat penggunaan aplikasi. Aplikasi yang digunakan untuk penelitian 

yakni Gojek, Grabbike dan Uber. Hasil dari observasi kemudian akan 

dibandingkan dari aspek usabilitas efisiensi waktu penyelesaian task, kemudahan 

untuk belajar menggunakan aplikasi pada pengguna baru, error dan kepuasan 

pengguna dalam menjalankan aplikasi tersebut dan menentukan mana yang lebih 
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baik dari ketiga aplikasi tersebut serta mendapatkan kesimpulan dalam hal 

loyalitas pada kuesioner. 

 

Perumusan Masalah 

1 Perbandingan antara ketiga aplikasi transportasi pada aspek usabilitas? 

2 Aplikasi apa yang lebih baik pada aspek usabilitasnya? 

3 Apakah ada aspek loyalitas dari setiap pengguna dalam menggunakan aplikasi 

transportasi? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk: 

1  Membandingkan Aplikasi Gojek, Grabbike, dan Uber pada aspek usabilitas. 

2 Mengetahui apakah usabilitas mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap 

aplikasi. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

gambaran dan panduan berupa seberapa efisien, mudah dipelajari, error, dan puas 

pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut berdasarkan aspek usabilitas yang 

berguna bagi para desainer maupun developer aplikasidalam merancang dan 

mengembangkan aplikasi transportasi berbasis aplikasi yang lebih baik di 

Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:  

1  Evaluasi aplikasi transportasi Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2016 

untuk wilayah Bogor, dan mengevaluasi aplikasi Gojek, Grabbike, dan Uber. 

2  Aspek kriteria yang dikaji dalam penelitian ini adalah aspek usabilitas kecuali 

pada aspek memorability. 

3 Membandingkan ketiga aplikasi tersebut berdasarkan hasil rekaman dari 

pengguna dan kuesioner. 

4  Kuesioner berisi pertanyaan seputar penelitian pada aspek usabilitas kepuasan 

dan loyalitas pengguna. 

 

 

METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu in the wild to in vivo video 

analysis (McMillan et al.), metode in the wild yaitu penelitian yang dilakukan di 

tempat yang tidak bisa di tentukan tempatnya dan bisa dimana saja. Metode in 

vivo video analysis berbeda dengan analisis video biasanya karena perekaman 

tidak hanya dilakukan dengan satu kamera tetapi pengguna menggunakan kamera 

yang dikalungkan di leher pengguna untuk merekam aktifitas saat penggunaan 
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smartphone. Metode ini memiliki 4 tahap diantaranya penentuan peserta uji, 

pengumpulan data, analisa data, dan menyajikan data. 

 

Penentuan Peserta Uji 

Peserta uji dipilih berdasarkan pengguna layanan aplikasi transportasi 

dengan rentang usia antara 18 sampai 50 tahun. Peserta dipilih secara acak dan 

bervariasi berdasarkan yang sudah pernah dan belum pernah menggunakan 

aplikasi transportasi, kemudian dilakukan proses penyaringan untuk menentukan 

peserta uji yang bersedia untuk melakukan proses penelitian. 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik in vivo. Pada 

tahap ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data in vivo yaitu perekaman 

layar, unggah jarak jauh, perekaman suara, perekaman log data, penggunaan 

kamera perekam dan pengisian kuesioner. Pengambilan data dilakukan pada 

responden yang telah terbiasa menggunakan aplikasi transportasi agar lebih 

mudah mengetahui keluhan apa saja yang dirasakan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi transportasi berbasis aplikasi tersebut dan yang belum 

pernah menggunakan aplikasi sama sekali untuk melihat perbedaan dimana yang 

terbiasa yang menggunakan dengan yang belum pernah menggunakan aplikasi 

tersebut. Pada saat pengumpulan data responden diminta untuk membuka aplikasi 

yang biasa dipakai, lalu diberikan task yaitu melakukan pemesanan ojek motor 

dari lokasi pada saat penelitian ke beberapa tempat yang ada di kota Bogor. Proses 

perekaman saat penggunaan aplikasi bersifat think-aloud yaitu pengguna 

dibebaskan menggunakannya tetapi diharuskan menyelesaikan task yang 

diberikan oleh karena itu pengguna bebas melakukan apapun saat perekaman 

dimulai. Setelah perekaman selesai responden diminta untuk mengisi kuesioner 

seputar kepuasaan dan loyalitas terhadap aplikasi. 

 

1 Perekaman Layar 

Salah satu bagian yang paling khas dari metode in vivo adalah perekaman 

layar perangkat mobile. Merekam layar dan mencatat semua interaksi layar, 

mengubah penggunaan smartphone menjadi aktifitas video streaming. Aplikasi 

yang bisa digunakan antara lain aplikasi LookBack. Merekam layar mengatasi 

masalah terhalangnya interaksi yang terjadi baik dari pengguna maupun dari 

lingkungan sekitar jika menggunakan kamera yang dipegang oleh seseorang saat 

penelitian. Namun cara ini akan kehilangan aspek penting dari interaksi eksternal 

diatas layar seperti posisi saat penggunaan dan ekspresi wajah pengguna. Data ini 

mendukung analisis interaksi tingkat mikro dalam dan antara aplikasi pada 

perangkat, dan juga mendukunglebih fokus pada masalah kegunaan (Cooley et al. 

2013) dan lebih umum untuk pengujian UX (User Experience) (Pitkanen et al. 

2012). Perekaman layar ponsel responden dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Perekaman layar ponsel menggunakan LookBack 

2 Unggah Jarak Jauh 

Pengumpulan data tidak hanya sekedar melibatkan perekaman pada 

pengguna dengan berbagai cara, tetapi mengerahkan peralatan dan mengambil 

data maka dari itu untuk memudahkan dalam pengumpulan data hasil rekaman 

dari pengguna setelah menggunakan aplikasi, video tersebut bisa langsung 

diunggah. Pada aplikasi Lookback setelah selesai perekaman video tersebut 

langsung otomatis terunggah tetapi tetap ada privasi karena video hanya dapat 

dilihat oleh pemilik akun pada aplikasi Lookback. Hal ini tentu memudahkan 

dalam hal pengumpulan data dan bisa dilakukan secara jarak jauh sehingga setelah 

perekaman selesai bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

3 Perekaman Suara 

Pengambilan data suara sangat penting karena bisa menangkap percakapan 

pengguna dengan sekitar. Perekaman suara diambil tidak hanya saat penggunaan 

aplikasi tetapi saat keadaan smartphone tidak digunakan tapi tentunya dibutuhkan 

alat lain untuk perekaman suara bisa dengan kamera lain yang bisa merekam 

audio atau dengan microphone. 

 

4 Perekaman Log Data 

Dengan meningkatnya jumlah sensor pada smartphone perekaman log data 

bisa menjadi informasi data yang berguna, Contohnya posisi GPS dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui posisi pengguna sedang berada. 

 

5 Penggunaan Kamera Perekam 

Penggunaan kamera perekam berguna untuk melihat keadaan sekitar 

pengguna, interaksi apa saja yang dilakukan pengguna diluar aplikasi. 

Penggunaan kamera perekam ini untuk melengkapi aspek penting yang hilang dari 

perekaman layar dan dapat melakukan perekaman audio. Berikut contoh gambar 

penggunaan kamera perekam pada pengguna. 
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Gambar 2 Penggunaan kamera perekam 

Kamera yang digunakan pada saat penelitian yaitu xiaomi yi dengan cara 

pemakaian yang sama seperti Gambar 2. 

 

6 Pembuatan dan Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan untuk memperoleh data pengguna, isi 

kuesioner berisi antara lain data diri serta pertanyaan-pertanyaan mengenai 

penggunaan aplikasi serta untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi 

dan menyinggung tentang loyalitas untuk didapatkan data ada atau tidaknya 

loyalitas pada pengguna aplikasi transportasi berbasis aplikasi tersebut. Yang 

menggunakan konsep skala five-point Likert (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak 

setuju, 3 = biasa saja/netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju) yang berisi 17 

pertanyaan. Pertanyaan pada kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kuesioner usabilitas aplikasi 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Secara keseluruhan, saya puas dengan 

kemudahan penggunaan aplikasi ini 

     

2 Menurut saya aplikasi ini sederhana      

3 Saya dapat secara efektif menyelesaikan 

pekerjaan saya menggunakan aplikasi ini 

     

4 Saya bisa menyelesaikan pemesanan 

transportasi online dengan cepat 

menggunakaan aplikasi ini 

     

5 Saya merasa nyaman menggunakan 

aplikasi ini 

     

6 Saya merasa mudah untuk belajar 

menggunakan aplikasi ini 

     

7 Saya percaya aplikasi ini memudahkan 

saya dalam menggunakan transportasi 

online 

     

8 Saya merasa aplikasi memberikan pesan 

kesalahan yang jelas dan memberitahu 

saya bagaimana memperbaiki masalah 
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No. Pertanyaan STS TS N S SS 

9 Setiap kali saya membuat kesalahan 

dengan menggunakan aplikasi ini, saya 

bisa pulih dengan mudah dan cepat 

     

10 Saya merasa mudah untuk menemukan 

informasi yang saya perlukan pada 

aplikasi ini 

     

11 Menurut saya penempatan informasi di 

layar aplikasi jelas 

     

12 Menurut saya antarmuka pada aplikasi ini 

menarik 

     

13 Saya suka menggunakan antarmuka pada 

aplikasi ini 

     

14 Saya merasa aplikasi ini memiliki semua 

fungsi dan kemampuan seperti yang saya 

harapkan 

     

15 Saya merasa khawatir terhadap 

pengendara yang mengambil pesanan saya 

     

16 Saya merasa khawatir data saya pada 

aplikasi dicuri dan disalahgunakan 

     

17 Secara keseluruhan, saya puas dengan 

aplikasi ini 

     

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah tahapan pengumpulan data selesai karena 

metode penelitian berupa rekaman video tentu akan mendapatkan waktu rekaman 

yang panjang, pada tahap ini akan dilakukan beberapa cara untuk mempermudah 

tahap analisa data antara lain reduksi data atau klasifikasi awal, coding, dan 

analisis interaksional. 

 

1 Reduksi data – klasifikasi awal 

Reduksi data diperlukan karena durasi video bisa sangat panjang dan bisa 

memakan waktu yang banyak jika harus melihatnya satu persatu. Untuk 

mempermudah penelitian maka dibutuhkan penyempitan durasi video dengan 

mengurangi rekaman yang tidak perlu seperti saat pengguna membuka media 

sosial, membalas pesan singkat dan hal lain diluar kepentingan penelitian. 

Penyempitan durasi video dilakukan dengan cara editing video dan memotong 

hasil rekaman diluar kepentingan penelitian tersebut. 

 

2 Coding 

Coding dalam hal ini dimaksudkan pemeriksaan data secara detail dan 

menyeluruh dan kemudian dipahami, tidak hanya sebatas pemeriksaan video, log 

data dan lainnya tetapi juga hasil kuisioner berupa pertanyaan seputar penelitian 

dapat membantu pengumpulan data. Proses coding bertujuan untuk mengubah 

percakapan melalui suara yang kemudian diubah menjadi transkrip text untuk 

memudahkan proses penelitian. 
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3 Analisis interaksional 

Analisis interaksional dilakukan untuk mencermati interaksi melalui 

pembicaraan, gestur tubuh dan ekspresi dari pengguna saat penelitian berlangsung. 

Analisis interaksional berguna untuk melihat pengguna menyatukan sumber daya 

fisik dan teknis dalam saat penggunaan aplikasi. Melihat bagaimana urutan 

kegiatan dan interaksi seperti tatapan dan pembicaraan yang konsekuensial. 

Berikut contoh analisis interaksional yang diambil dari (McMillan et al.). 

 

Representasi Data 

Tahap terakhr dari penelitian ini yaitu menyajikan data dalam presentasi dan 

laporan penelitian, karena tidak memungkinkan jika penyajian data melalui hasil 

rekaman video dan menampilkan hasil interaksi dari pembicaraan. Hasil akhir 

menampilkan tujuan dari penelitian dimana dari aspek usabilitas dari ketiga 

aplikasi mana yang lebih baik dan efisien hal penggunaan dan loyalitas pengguna 

terhadap aplikasi transportasi berbasis aplikasi. Pada tahap ini data di 

representasikan dengan transkrip, screenshot video dan hasil kuesioner yang 

kemudian akan diajukan sebagai acuan terhadap hasil kesimpulan akhir. 

 

Peralatan Observasi 

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Perangkat keras yang digunakan berupa computer personal dengan spesifikasi: 

 AMD Vishera FX 9590 

 RAM 4 GB 

 Hardisk Internal 2 TB 

 VGA Card 2 GB AMD Radeon R9 380X 

 

2 Perangkat keras yang digunakan berupa kamera perekam dengan spesifikasi: 

 Xiaomi Yi Action Camera 

 16 MP 

 Format Video MP4 

 

3 Perangkat lunak yang digunakan: 

 Sistem Operasi Windows 7 64-Bit 

 Aplikasi Transportasi Gojek, Grab, dan Uber 

 Adobe Premiere Pro 64-bit digunakan untuk editing video 

 LookBack, digunakan untuk perekam layar ponsel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Kuesioner 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan kuesioner yang akan diberikan 

kepada responden yang berpartisipasi dalam pengumpulan data. Dalam 

pembuatan kuesioner usabilitas aplikasi menggunakan konsep five-point Likert 
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dengan konsep pertanyaan yang dirujuk dari (Lewis, J. R. 1995) yang mengalami 

sedikit penyesuaian terhadap penelitian ini, jumlah pertanyaan yang diajukan 

sebanyak 17 pertanyaan. 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik in vivo video 

analisis disertai dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berjumlah 

12 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan atau 25% dan laki-laki berjumlah 9 

orang atau 75%. Kriteria responden dibagi menjadi dua yaitu expert user dan 

novice user yang mana expert user merupakan responden yang sudah terbiasa 

menggunakan aplikasi sedangkan novice user responden yang belum pernah 

menggunakan aplikasi transportasi berbasis aplikasi apapun, expert user 

berjumlah 2 orang dari masing-masing aplikasi dan untuk novice user berjumlah 2 

orang dari masing-masing aplikasi yang nantinya akan dibandingkan perbedaan 

waktu penyelesaian task yang diberikan.  Tahap pengumpulan data dilakukan 

pada bulan November dan Desember 2016. 

 

Perbandingan Efficiency 

Perbandingan Efficiency ini dilakukan dari hasil perekaman layar pada 

smartphone pengguna dan kamera perekam yang dipasangkan leher pengguna 

untuk merekam aktivitas diluar smartphone pengguna. Proses ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa efisien dan mudah dipelajari oleh pengguna dalam 

menyelesaikan task pada aplikasi transportasi berbasis aplikasi tersebut serta 

melihat apakah pengguna sudah benar-benar mudah dalam menggunakan aplikasi 

tersebut. Tahapan pengambilan data video yaitu memberikan task kepada 

pengguna membebaskan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi tersebut. 

Pengguna yang ikut dalam perekaman video memiliki usia beragam yaitu 3 orang 

berusia 22 tahun, 4 orang berusia 23 tahun, 2 orang berusia 24 tahun, 1 orang 

berusia 27 tahun dan 2 orang berusia 47 tahun dikelompokkan menjadi yang 

sudah terbiasa menggunakan aplikasi (expert user) dan belum pernah 

menggunakan aplikasi transportasi (novice user). Data durasi penyelesaian task 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 2 Durasi penyelesaian task expert user 

No. 
Nama 

Responden 
Durasi (detik) Catatan Keterangan 

1 Responden 3 205 Tanpa Bantuan 
 GRAB 

2 Responden 4 50 Tanpa Bantuan 

3 Responden 5 67 Tanpa Bantuan 
GOJEK 

4 Responden 8 40 Tanpa Bantuan 

5 Responden 10 30 Tanpa Bantuan 
UBER 

6 Responden 11 106 Tanpa Bantuan 
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Tabel 3 Durasi penyelesaian task novice user 

No. 
Nama 

Responden 
Durasi (detik) Catatan Keterangan 

1 Responden 1 117 Tanpa Bantuan 
GRAB 

2 Responden 2 140 Dengan Bantuan 

3 Responden 6 35 Dengan Bantuan 
GOJEK 

4 Responden 7 41 Tanpa Bantuan 

5 Responden 9 310 Dengan Bantuan 
UBER 

6 Responden 12 234 Dengan Bantuan 

 

Data pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan masing-masing responden 

menyelesaikan task pada aplikasi, dibedakan menjadi 2 bagian untuk expert user 

dan novice user dimaksudkan data pada Tabel 2 digunakan sebagai acuan waktu 

penyelesaian paling efisien yang kemudian akan dibandingkan dengan responden 

yang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut, waktu yang diambil sebagai 

acuan merupakan waktu penyelesaian task tercepat dari masing-masing aplikasi. 

Jika dibandingkan dengan tabel 3 perbedaan expert user dan novice user sudah 

terlihat perbandingannya, untuk expert user seluruh responden berhasil 

menyelesaikan task tanpa bantuan sedangkan untuk novice user beberapa 

responden membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan task tersebut, begitu pula 

dengan durasi penyelesaiannya novice user sedikit lebih lama dalam 

menyelesaikan task. Data lebih jelasnya untuk perbandingan durasi penyelesaian 

task dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Grafik perbandingan durasi penyelesaian task 

Data pada Gambar 3 merupakan perbandingan durasi penyelesaian task dari 

masing-masing aplikasi dari responden sesuai urutan dari expert user dan novice 

user. Durasi dikonversi menjadi detik dan label pada grafik menunjukkan nama 

responden, dari hasil data tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari 

responden yang biasa menggunakan dan belum pernah menggunakan, dari 

masing-masing aplikasi responden yang belum pernah menggunakan masih 

membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang sudah 

pernah menggunakan, namun pada aplikasi Gojek perbedaan tidak begitu besar 

antara yang pernah dan belum pernah menggunakan. Untuk melihat aplikasi mana 

yang responden dapat menyelesaikan task secara efisien dibutuhkan rata-rata 

waktu penyelesaian untuk masing-masing aplikasi yang kemudian akan 
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dibandingkan. Perbandingan rataan waktu penyelesaian task dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4 Perbandingan rataan waktu penyelesaian task expert user dan novice 

user 

Data pada Gambar 4 memperlihatkan perbedaan responden dalam 

menyelesaikan task dari masing-masing aplikasi, efisiensi dilihat dari durasi atau 

waktu yang paling cepat dari responden untuk menyelesaikan task dari 

perbandingan responden yang pernah dan belum pernah menggunakan aplikasi. 

Pada Gambar 4 aplikasi Gojek dianggap paling efisien karena responden dapat 

menyelesaikan task kurang dari 1 menit yang belum pernah menggunakan atau 

novice user. Pada Gambar 4 juga dapat dilihat perbandingan paling signifikan 

terdapat pada aplikasi Uber, apa yang menyebabkan responden lama dalam 

menyelesaikan task yang diberikan. Analisis video kendala novice user dalam 

menyelesaikan task dapat dilihat pada Gambar 5 analisa kendala novice user 

dalam menyelesaikan task. 

 

 

Gambar 5 Analisis kendala novice user dalam menyelesaikan task 
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Hasil analisa data video pada Gambar 5 Novice User mengalami kendala 

dari awal task yaitu menentukan alamat “tujuan”, belum mengertinya responden 

terhadap aplikasi yang seharusnya menentukan lokasi penjemputan tetapi 

pengguna menganggap sudah siap memesan transportasi tetapi yang terjadi yaitu 

error yang diindikasikan warna merah pada menu “tujuan”, sehingga terjadi 

kebingungan yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian task yang diberikan 

sampai harus mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan task tersebut. 

Dari hasil analisis kedua responden masalah terjadi karena responden tidak 

memahami maksud yang sebenarnya dari menu “home” dan “work” yang 

disediakan pada aplikasi Uber, sehingga kedua responden mengalami masalah 

dalam menyelesaikan task. Masalah tersebut yang menyebabkan kedua responden 

perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan task yang diberikan. Hasil transkripsi 

dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5. 

 

Perbandingan Learnability 

Perbandingan pada bagian Learnability dilakukan dengan cara melihat 

perbedaan waktu penyelesaian setiap task antara expert user dan novice user, 

apabila perbedaan waktu tidak begitu jauh maka dapat dikatakan aplikasi tersebut 

memiliki aspek learnability yang baik. Berikut data durasi masing-masing task 

yang dikerjakan oleh responden data durasi penyelesaian setiap task dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan 5. 

 

Tabel 4 Durasi penyelesaian setiap task expert user 

No. 
Nama 

Responden 

Durasi Task (detik) 

Keterang

an 
Menentukan 

Lokasi 

Penjemputan 

Menentukan 

Lokasi 

Tujuan 

Melakukan 

Pemesanan/ 

Booking 

1 Responden 3 53 19 133 
GRAB 

2 Responden 4 12 34 4 

3 Responden 5 12 40 13 
GOJEK 

4 Responden 8 6 18 16 

5 Responden 10 10 10 10 
UBER 

6 Responden 11 15 80 10 

 

Tabel 5 Durasi penyelesaian setiap task novice user 

No. 
Nama 

Responden 

Durasi Task (detik) 

Keterang

an 
Menentukan 

Lokasi 

Penjemputan 

Menentukan 

Lokasi 

Tujuan 

Melakukan 

Pemesanan/ 

Booking 

1 Responden 1 67 34 12 
GRAB 

2 Responden 2 12 101 27 

3 Responden 6 5 17 13 
GOJEK 

4 Responden 7 10 25 6 

5 Responden 9 150 155 5 
UBER 

6 Responden 12 45 140 50 
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Data pada Tabel 4 dan 5 merupakan durasi dari masing-masing task yang 

harus dilakukan oleh pengguna, dipisahkan bertujuan untuk melihat perbedaan 

durasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna di setiap aplikasi. Data 

waktu expert user digunakan sebagai acuan waktu penyelesaian terbaik sehingga 

dapat dilihat bagaimana perbedaannya dengan novice user, apabila waktu yang 

dibutuhkan novice user dalam menyelesaikan task tidak berbeda jauh dengan 

expert user maka dapat dikatakan aplikasi tersebut mudah udah dipelajari 

(Learnability). 

 

 

Gambar 6 Perbandingan waktu penyelesaian setiap task aplikasi 

Gambar 6 merupakan perbandingan antara expert user dan novice user 

dalam menyelesaikan setiap task, dari data tersebut dengan melihat perbedaan 

waktunya pada setiap aplikasi ada novice user yang bisa menyesuaikan dengan 

expert user namun salah satu novice user durasi penyelesaian task-nya ada yang 

berbeda jauh dari expert user, oleh karena itu untuk menentukan aplikasi mana 

yang mudah untuk dipelajari pada data tersebut ada pada aplikasi Gojek karena 

dianggap selisih penyelesaian task terburuk tidak terlampau jauh dari expert user, 

lalu apa yang menyebabkan perbandingan antara expert user dan novice user pada 

aplikasi Uber berbeda begitu jauh, analisa terdapat pada Gambar 5 pada bagian 

perbandingan Efficiency. 

Dari hasil analisa pada Gambar 5 terlihat responden mengalami masalah 

terhadap apa yang harus mereka lakukan pada aplikasi, masalah tersebut ada pada 

bagian penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Kedua novice user 

mengalami hal yang serupa yaitu mengalami salah paham terhadap maksud dari 

aplikasi sehingga terjadi masalah pada bagian menu “home” dan “work” yang 

disediakan aplikasi Uber, oleh karena itu dapat dikatakan aspek learnability pada 

aplikasi Uber masih kurang baik dilihat dari kedua novice user yang masih 

mengalami masalah dalam menggunakannya. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Expert Grab Novice Grab Expert Gojek Novice Gojek Expert Uber Novice Uber

D
u
ra

si
 (

d
et

ik
)

Responden

Perbandingan Learnability

Menentukan Lokasi Penjemputan

Menentukan Lokasi Tujuan

Melakukan Pemesanan/Booking



 

13 

Perbandingan Error 

Perbandingan error dilakukan dengan cara melihat berapa kesalahan yang 

dialami pengguna dalam menyelesaikan task, menurut (J, Nielsen 1993). Biasanya, 

kesalahan/error didefinisikan sebagai tindakan apapun yang tidak mencapai 

tujuan yang diinginkan, dan tingkat kesalahan sistem adalah diukur dengan 

menghitung jumlah tindakan tersebut yang dibuat oleh pengguna saat melakukan 

beberapa task tertentu. Untuk mengukur berapa kesalahan pada aplikasi data 

responden yang digunakan hanya pada novice user, karena dianggap pengguna 

pertama akan lebih mengalami error dibandingkan expert user. 

 

Tabel 6 Perbandingan jumlah error pada aplikasi 

No. 
Nama 

Responden 

Jumlah Error 

Keterangan 
Menentukan 

Lokasi 

Penjemputan 

Menentukan 

Lokasi 

Tujuan 

Melakukan 

Pemesanan/ 

Booking 

1 Responden 1 1 0 0 
GRAB 

2 Responden 2 2 2 0 

3 Responden 6 0 0 0 
GOJEK 

4 Responden 7 0 0 0 

5 Responden 9 4 3 0 
UBER 

6 Responden 12 3 7 0 

 

 Data pada Tabel 6 merupakan data jumlah error yang dilakukan pengguna 

pada masing-masing aplikasi, dari data tersebut dapat langsung dilihat 

perbandingannya dari ketiga aplikasi yang paling banyak terjadi error yaitu pada 

aplikasi Uber terhitung dari kesalahan yang dilakukan pengguna yang mencapai 7 

error walaupun pada aplikasinya sudah memberi peringatan bahwa yang 

dilakukan pengguna tersebut tidak tepat. Aplikasi Gojek terbilang sudah cukup 

baik, karena pada data tersebut meskipun pengguna adalah pengguna pertama 

namun tidak ada error yang dilakukan oleh pengguna. Pada kasus ini aplikasi 

Uber mendapatkan paling banyak error dari responden, apa saja error yang 

dilakukan oleh responden aplikasi Uber dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. 
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Gambar 7 Analisa kesalahan responden 9 aplikasi Uber 

 

Gambar 8 Analisa kesalahan responden 12 aplikasi Uber 

Gambar 7 dan 8 merupakan hasil analisa kesalahan yang dilakukan 

pengguna dengan melihat kembali video perekaman pada saat responden 

menggunakan aplikasi Uber, dari kedua responden error atau kesalahan yang 

dilakukan relatif sama yakni salah paham maksud dari menu yang disediakan oleh 

aplikasi. Kedua responden memiliki masalah yang sama namun responden 9 

masih bisa pulih dari kesalahannya sehingga error yang dihasilkan lebih sedikit 

dibandingkan responden 12 yang membutuhkan bantuan untuk pulih dari 

kesalahan yang dilakukannya, dari data ini aplikasi Uber masih belum begitu baik 

karena responden masih menghasilkan banyak error dalam menyelesaikan task. 

Analisa Kesalahan Responden 9 

Error yang pertama dilakukan yaitu 

responden 9 tidak langsung menekan menu 

pickup melainkan mengetikkan kembali 

alamat penjemputan yang sama seperti yang 

sudah otomatis mengikuti lokasi GPS 

Kesalahan kedua pada saat mengetikkan 

alamat penjemputan responden 

menuliskan alamat pada menu “tambah 

rumah” bukan menuliskan di tempat 

yang seharusnya 

Berulang melakukan kesalahan yang 

sama sehingga terhitung 4 kali 

kesalahan sampai akhirnya berhasil 

menentukan alamat penjemputan 

Pada penentuan lokasi tujuan responden 9 

belum menuliskan lokasi tujuan tetapi 2 

kali menekan menu request sehingga 

aplikasi mengindikasi error 

Kesalahan terakhir saat menuliskan alamat 

penjemputan dan lokasi tujuannya sama 

sehingga aplikasi memberikan pringatan bahwa 

lokasi harus berbeda sehingga responden harus 

mengulangi task dari awal lagi 

Analisa Kesalahan Responden 12 

Kesalahan pertama pada saat penentuan 

lokasi tujuan responden 12 menggeser pin 

pada yang dianggap sebagai penentuan lokasi 

tujuan 

Karena diawal sudah salah paham responden 12 

kebingungan karena tidak melihat adanya tariff sehingga 

kesalahan dilakukan karena menekan menu pembayaran 

terhitung 3 kali kesalahan dalam penenuan lokasi 

penjemputan 

Setelah menyadari belum ada tujuan yang dipilih 

responden 12 membuka menu “tujuan” tetapi tidak 

yakin yang dilakukannya itu benar kemudian kembali 

ke menu sebelumnya 

Kesalahan dilakukan responden 12 dengan menekan menu 

request berulang kali terhitung 7 kali error diindikasi oleh 

aplikasi tetapi responden menganggap aplikasi lambat merespon 

tidak menyadari yang dilakukannya tidak tepat 
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Analisis Data Kuesioner 

Dari hasil pengumpulan data analisis data hasil kuesioner dari responden 

yang ikut melaksanakan perekaman diberikan beberapa pertanyaan seputar 

usabilitas kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang mereka gunakan saat 

penelitian berlangsung. Dari hasil pengumpulan data diri responden yang ikut 

serta dalam pengambilan data adalah 75% laki-laki dan 25%  perempuan. Pada 

kuesioner dibedakan menjadi jawaban untuk masing-masing aplikasi yang 

digunakan pada saat penelitian secara langsung responden melakukan penilaian 

kepuasan terhadap aplikasi yang masing-masing mereka gunakan. Kuesioner 

dibagi menjadi 2 yaitu bagian usability testing kepuasaan pengguna dan loyalitas 

pengguna, yang mana pertanyaan pada kuesioner yang dikerjakan oleh pengguna 

yang melakukan perekaman meliputi pertanyaan usability testing dan loyalitas 

sedangkan khusus loyalitas dibuat satu kuesioner lagi yang kemudian disebar 

kepada pengguna melalui media sosial. 

 

Usability Testing Kepuasan Pengguna 

Usability testing pada kuesioner berbentuk skala Likert, yang berupa 

pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Biasa Saja (Netral), 

Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Kuesioner ini dibuat untuk melihat penilaian 

kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang digunakan pada saat menggunakannya. 

 Dari hasil data 12 orang yang melakukan proses perekaman dan 

menggunakan aplikasi secara langsung masing-masing pengguna menggunakan 

satu aplikasi dan melalukan pengisian kuesioner untuk penilaian kepuasan 

terhadap aplikasi tersebut, masing-masing aplikasi diberikan penilaian oleh 4 

orang pengguna. Pada proses data ini dilakukan skoring dari setiap jawaban 

responden kemudian hasil akan di rata-ratakan untuk melihat aplikasi mana yang 

mendapatkan skor terbesar. Hasil skoring kuesioner usabilitas kepuasaan 

pengguna dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7 Skoring kuesioner usabilitas kepuasan pengguna 

No. Nama Responden Skor Rata-rata Keterangan 

1 Responden 1 57 

62.00 Aplikasi GRAB 
2 Responden 2 55 

3 Responden 3 71 

4 Responden 4 65 

5 Responden 5 65 

61.00 Aplikasi GOJEK 
6 Responden 6 61 

7 Responden 7 61 

8 Responden 8 57 

9 Responden 9 56 

59.75 Aplikasi UBER 
10 Responden 10 71 

11 Responden 11 59 

12 Responden 12 53 

 

Dari hasil skoring pada Tabel 5 responden memberikan nilai yang beragam 

dengan nilai tertinggi 71 dari nilai maksimal 85. Dari hasil tersebut dapat dilihat 
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dari nilai rata-rata ketiga aplikasi transportasi tersebut nilai kepuasan pengguna 

tertinggi diperoleh oleh aplikasi Grab dengan skor 62 namun tidak berbeda jauh 

skornya dengan aplikasi lain sehingga dapat dikatakan pengguna terhitung puas 

dengan aplikasi transportasi tersebut. 

 

Loyalitas Pengguna 

Loyalitas pengguna memiliki peranan penting dalam sebuah perusahan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahan tersebut. Menurut 

(Nurullaili 2013 yang diacu dalam Griffin 2002) loyalitas mengacu pada pada 

perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara 

terus menerus terhadap barang atau jasa perusahaan yang dipilih. Maka dari itu 

dibuat sebuah kuesioner untuk melihat ada atau tidaknya loyalitas pengguna 

terhadap aplikasi. 

 Pertanyaan pada kuesioner loyalitas berisi tentang apakah pengguna selalu 

setia menggunakan aplikasi yang sama secara terus menerus meskipun aplikasi 

lain sedang menawarkan promo dengan tarif lebih murah, dan apa yang menjadi 

alasan pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Berikut hasil dari kuesioner yang 

diperoleh dari 56 responden. 

 

Pertanyaan: Apakah anda akan tetap menggunakan aplikasi yang biasa anda 

gunakan, meski aplikasi lain sedang menawarkan promo/tarif yang lebih murah? 

 

 

Gambar 9 Loyalitas pengguna 

Dari hasil Gambar 9 jawaban Tidak jauh lebih unggul sehingga dapat 

dikatakan belum adanya loyalitas pengguna terhadap aplikasi transportasi tersebut, 

pengguna masih mempertimbangkan masalah tarif yang ditawarkan oleh masing-

masing aplikasi. Namun apakah benar tarif menjadi hal yang sangat berpengaruh 

sehingga tidak adanya loyalitas pengguna dalam menggunakan aplikasi, 

responden diberikan juga pertanyaan seputar alasan mereka dalam menggunakan 

aplikasi transportasi, berikut hasil jawaban dari responden terkait alasan  

penggunaan aplikasi pada Gambar 10 alasan pemilihan aplikasi. 
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Tidak, 

64%
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Gambar 10 Alasan pemilihan aplikasi 

Pada Gambar 10 masing-masing pilihan dalam skala 100% dikarenakan 

pengguna yang mengisi kuesioner tersebut bisa memilih lebih dari satu alasan 

dalam memilih aplikasi transportasi. dapat dilihat pada data diatas alasan yang 

paling unggul dalam penggunaan aplikasi transportasi yaitu pilihan “Tarif yang 

murah” berjumlah 35 orang dari 53 responden yang berpartisipasi mengisi 

kuesioner, diurutan kedua pilihan “kemudahan penggunaan”  dengan total 32 

suara dari 53 total suara. Dari hasil kuesioner tersebut mendukung data loyalitas 

terhadap pengguna yang mana loyalitas pengguna belum ditemukan karena 

pengguna masih berganti aplikasi dari yang biasa dipakai ke aplikasi lain saat 

aplikasi lain menawarkan promo/tarif yang lebih murah, hal ini diperkuat dari 

hasil data yang unggul pada urutan pertama yaitu dari segi tarif, sehingga tidak 

adanya loyalitas pengguna terbukti dari data tersebut. 

 

Rekapitulasi Perbandingan Aplikasi 

 

Gambar 11 Wawancara kepada pengguna setelah menggunakan aplikasi 

Secara garis besar penilaian yang diberikan responden terhadap ketiga 

aplikasi terhadap kepuasan dalam penggunaannya memperlihatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda dari masing-masing aplikasi. Pengguna mengatakan setiap 

aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing namun banyak 

juga yang mengatakan aplikasi tidak terlalu diperhatikan yang terpenting ongkos 

atau tarifnya murah. Dari segi perbandingan antara ketiga aplikasi rata-rata 

pengguna mengunggulkan aplikasi yang biasa mereka gunakan namun ada juga 

yang bersikap netral dan menganggap ketiga aplikasi itu sudah baik. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1  Perbandingan pada aspek Efficiency dan Learnablility yang paling baik yaitu 

pada aplikasi Gojek dilihat dari perbedaan waktu penyelesaian task yang tidak 

begitu signifikan. 

2  Pada perbandingan error aplikasi Gojek dianggap paling baik karena pengguna 

pertama tidak mengalami error sama sekali. 

3 Hasil rataan skoring usabilitas aplikasi yang dinilai oleh responden yaitu; 

Aplikasi GRAB = 62, Aplikasi GOJEK = 61, dan Aplikasi UBER = 59,75 yang 

mana dapat dikatakan aplikasi Grab unggul namun selisih poin yang didapat 

tidak begitu signifikan. 

4 Loyalitas pengguna belum ditemukan karena pengguna masih lebih 

mengutamakan harga yang murah dibandingkan usabilitas dari masing-masing 

aplikasi tersebut. 

 

 

 

Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan atau disempurnakan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1 Jumlah responden diperbanyak lagi agar data menjadi lebih bervariasi. 

2 Responden yang diambil datanya lebih baik tidak kenal dengan peneliti. 

3 Penelitian dari sisi pengemudi atau driver. 

4 Perlu pembahasan lebih mendalam pada bagian loyalitas. 

5 Lebih spesifik membahas satu aplikasi saja. 
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Lampiran 1 Coding data responden 3 aplikasi Grab 

Time : 00:02 – 01:00 Responden aplikasi GRAB 

Wearable Camera Kamera Smartphone 

 

 
Description Mark 

Saat membuka aplikasi dan melakukan pemesanan. 

“nah buka aplikasinya, terus ini enak nih pick up nya dia nge 

tagnya langsung ke lokasi kita, kalo aplikasi lain kaya 

GOJEK dia defaultnya di monas” 

“terus choose your drop off, enaknya ga pake diwaktuin sih 

kyk uber sama gojek gitu”  

(kemudian memilih lokasi dan selesai booking) 

1.Smarphone 

2.Wearable Camera 
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Lampiran 2 Coding data responden 2 aplikasi Grab 

Time: 00:19 – 02:12 Responden aplikasi GRAB 

Wearable Camera Kamera Smartphone 

 
 

Description Mark 
Saat responden menentukan pickup dan drop off 

“pesen grabbike hmm kemana nih pakuan eh gimana sih ini” 

(Kemudian baru menyadari di bagian atas aplikasi ada pilihan 

drop off) 

“choose your drop off oh iya” (tetapi tetap bingung)  

“iya ga sih?”  

(kemudian menekan pilihan drop off namun muncul alamat 

random pada aplikasi sehingga pengguna tetap bingung) 

“kok gini, apasih ini maksudnya?”  

(kemudian mencoba menggeser menu yang lain)  

“aduh gimana sih ini” 

“coba ulang, kalo mau ini gimana ini, teken abangnya ini?” 

(masih kebingungan bagaimana cara memesannya kemudian 

menekan menu pickup) 

“pick up, eh kayanya bener yang tadi deh”  

(menyadari dan kembali membuka menu drop off) 

“oh ini mah nuruninya dimana iya ga sih?” “misalnya mau ke 

kokas”  

(ketika berhasil responden tertawa)“abis ini book, kali haha”  

1.Smartphone 

2.Wearable Camera 
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Lampiran 3 Coding data responden 1 aplikasi Grab 

Time: 00:21 – 02:15 Responden aplikasi GRAB 

Wearable Camera Kamera Smartphone 

 

 
Description Mark 

Saat responden menentukan pickup dan drop off 

“ini bebas kan ya grabcar sama ini”. pick-up (mencoba 

menggeser menu) 

“ini diketikin sendiri ya berarti ya, ga pake map gitu berarti.” 

“ini choose your pickup ga ada, udahlah ketik aja.” 

(kemudian mengetikkan alamat untuk penjemputan.) 

drop-off, stasiun bogor "wah lama"  

(ada gambar loading pada tampilan) 

“lanjut mengetikkan alamat tujuan. oke terus 21 ribu booking.” 

1.Smartphone 

2.Wearable Camera 
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Lampiran 4 Coding data responden 9 aplikasi Uber 

Time: 00:30 – 05:40 Responden 9 Aplikasi UBER 

Wearable Camera Kamera Smartphone 

 

 
Description Mark 

Saat responden menentukan pickup dan drop off 

“oke sekarang kita”, “ini gimana caranya? tunggu tunggu,  

“ih sumpah gua ga ngerti loh.” 

“ini ya?”, “oh iya add home hmm kemana ya” 

(kemudian mengetikkan alamat home bukan menentukan alamat 

penjemputan) 

“boleh ulangi ga?” (terus mengulangi memasukkan alamat 

‘home’ dan ‘work’ bukan memilih alamat penjemputan dan 

tujuan) 

(mengetuk layar berulang kali karena tidak mengetahui harus 

melakukan apa) 

“ini udah belum sih?” (bertanya kepada penulis untuk meminta 

bantuan) 

“ganti boleh ga?” (berharap boleh ganti aplikasi) 

(akhirnya mengerti dan memilih pick-up) “ini kan gua lagi di 

yasmin” (memastikan alamat penjemputan, tetapi tetap 

memasukkan alamat ‘home’ bukan alamat penjemputan) 

(kemudian menekan tombol request tetapi tidak berhasil karena 

belum ditentukan lokasi tujuan, setelah melakukan beberapa 

langkah akhirnya bisa menentukan lokasi tujuan) “naaah 

akhirnya bisa juga”, udah request. 

1.Smartphone 

2.Wearable Camera 
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Lampiran 5 Coding data responden 12 aplikasi Uber 

Time: 00:10 – 03:54 Responden aplikasi UBER 

Wearable Camera Kamera Smartphone 

 

 
Description Mark 

Saat responden menentukan pickup dan drop off 

(menggeser pin pada peta) “bergumam hmm hmm hmm” 

(berhasil menentukan lokasi penjemputan, kebingungan mencari 

tarif karena belum muncul dikarenakan belum menentukan lokasi 

tujuan) 

(menekan menu tujuan lalu kebingungan dengan tampilannya) 

“hah rumah?” 

(menekan tombol request tetapi tidak mengetahui error malah 

menganggap aplikasinya lemot)"wah lemot nih" 

(kemudian penulis menanyakan ada apa) “gabisa, mau 

manggilnya gabisa" (kemudian memastikan tujuan sudah dipilih 

belum) 

(menyadari kemudian memilih alamat tujuan) 

"oh gitu dipih dulu ya" "lodaya bantarjati" (setelah berhasil) 

oooh gitu toh, oke siap udah. 

1.Smartphone 

2.Wearable Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 5 Februari 1993, dari pasangan 

Bapak Dwiyata dan Ibu Nuni Trastiani sebagai anak pertama. Pada tahun 2014 

penulis lulus dari Program Diploma 3 Institut Pertanian Bogor (D3 IPB) dan 

mendapat gelar Amd. Kemudian, mengikuti jalur tes seleksi kelas ekstensi S1 IPB 

dan lolos seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) dan diterima di 

Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif menjadi wakil ketua pada 

acara field trip AJ9 dan AJ10, serta buka bersama Ekstensi Ilmu Komputer AJ9. 

 


	Blank Page



