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ABSTRAK 

ILHAM AULIA FAHMY. Pengembangan Local E-government Menggunakan 

Usability Engineering dan Evaluasi Usability Menggunakan Kuesioner PSSUQ. 

Dibimbing oleh YANI NURHADRYANI.  

 

Perkembangan e-government pada struktur pemerintahan di Indonesia 

belum optimal terutama pada tingkat kelurahan. Dalam penelitian ini akan dibangun 

sistem informasi local e-government berbasis mobile dengan memperhatikan 

konsep usability. Aplikasi ini dapat membantu penduduk dalam mengajukan 

permohonan surat keterangan secara online, diantaranya surat keterangan belum 

menikah, belum memiliki rumah, penghasilan tidak tetap, izin berpergian, dan tidak 

keberatan dari tetangga.  Aplikasi tersebut diuji dengan beberapa metode, yakni 

task success, time on task, dan kuesioner PSSUQ. Hasil rata – rata task success 

menunjukkan nilai 95%, sedangkan hasil time on task menunjukkan bahwa 12 dari 

21 task dapat diselesaikan oleh keseluruhan partisipan dibawah batas waktu standar. 

Hasil kuesioner PSSUQ didapatkan nilai rata – rata pada sub-kategori system 

usefullness 5.2, information quality 4.5, interface quality 4.2, dan overall 

satisfaction score 4.7. Semakin besar nilai tersebut, semakin baik tingkat kepuasan 

pengguna. 
 

Kata kunci: local e-government, PSSUQ, sistem informasi, usability engineering 

 

ABSTRACT 

 

ILHAM AULIA FAHMY. Development of Local E-government Using Usability 

Engineering and Usability Evaluation Using PSSUQ. Supervised by YANI 

NURHADRYANI. 

        

The development of local e-government in Indonesia has not been optimal 

yet mainly in the kelurahan level. This research presents the development of local 

e-government information system in mobile with usability engineering concept to 

help the administration at kelurahan level. This application helps citizen in order to 

apply official letter by online, such as marriage official letter, residency, fixed 

salary, travel permission, and objections from neighbors. This application is tested 

using some methods such as, task success, time on task, and post-study system 

usability questionnaire (PSSUQ). The average result of task success showed high 

score, 95%. On the other side, time on task method showed that 12 of 21 tasks can 

be done by all of the participants under the standard time limit. According to the 

PSSUQ, researcher got the average scores of system usefullness 5.2, information 

quality 4.5, interface quality 4.2, and overall satisfaction score 4.7. The higher 

scores it has, the higher level of user satisfaction.  

Keywords: local e-government, PSSUQ, system information, usability engineering 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Information, communication, and technology (ICT) telah memberikan 

banyak dampak positif di berbagai bidang sektor, salah satunya sektor 

pemerintahan. Dengan berkembangnya ICT tersebut sangat membantu pemerintah 

dalam memberikan pelayanan secara baik dan tepat. Penerapan ICT pada sektor 

pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan e-government. E-government membuat 

pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, pelayanan dapat 

diselenggarakan 24 jam kapanpun dan di manapun (Rokhman 2011). 

Pengembangan e-government didukung oleh Instruksi Presiden Republik 

Indonesia (2003)  Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Saat ini, pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah berlomba–lomba untuk menciptakan aplikasi dalam 

peningkatan e-government. Meskipun demikian, penerapan e-government masih 

belum sepenuhnya optimal. Salah satu informasi untuk melihat tingkat keberhasilan 

suatu negara dalam mengembangkan e-government adalah survey e-government 

yang dilakukan oleh United Nations Public Administration Network. Berdasarkan 

hasil survey tahun 2014 oleh United Nations, Indonesia menempati urutan 106 dari 

193 negara (United Nations 2014). 

Perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 

2014 mencapai 88 juta orang, dengan penetrasi pertumbuhan sebesar 34.9%. 

Berdasarkan populasi, pengguna internet terbanyak adalah di provinsi Jawa Barat 

sebanyak 16.4 juta. Pengguna internet di seluruh provinsi di Indonesia paling sering 

mengakses internet dengan menggunakan telepon seluler. Namun angka tertinggi  

penggunaan telepon seluler untuk mengakses internet berasal dari pengguna 

internet dari Pulau Jawa dan Bali sebesar 92% (APJII 2014). Dengan jumlah 

pengguna yang banyak tersebut dapat mendukung pemerintah dalam 

mengoptimalkan e-government. 

Pengoptimalan e-government di Indonesia dimulai dari struktur 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pengoptimalan local e-

government pada tingkat kelurahan. Dalam prosesnya, masih banyak hal yang perlu 

diperbaiki oleh Indonesia dalam menerapkan e-government, antara lain percepatan 

proses pembuatan surat pelayanan, pengadaan sarana dan prasarana pengembangan 

infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan perangkat lunak 

yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung e-

government. 

Bintang (2015) telah mengembangkan local e-government berupa sistem 

untuk pelayanan publik berbasis mobile web dengan studi kasus kota bogor. Sistem 

tersebut dapat melakukan permohonan pembuatan surat keterangan secara online 

dan mengetahui status permohonannya melalui email. Sistem tersebut belum diuji 

tingkat usability-nya. Adanya kekurangan dari segi tampilan, dan informasi yang 

diberikan pada web tersebut menjadi kendala bagi penduduk dalam mengajukan 

permohonan secara online, sehingga sistem tersebut masih perlu diperbaiki untuk 
meningkatkan usability-nya.  
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Penelitian ini mengembangkan sistem Bintang dengan memperhatikan 

konsep usability engineering sekaligus mengevaluasi usability dari aplikasi tersebut 

dengan  menggunakan PSSUQ kuesioner. Kuesioner tersebut memperhatikan 4 

konsep usability yaitu, system usefullness, information quality, interface quality, 

dan the overall satisfaction score. Selain itu sistem yang akan dikembangkan 

berbasis mobile apps. Penelitian terkait usability engineering sebelumnya oleh 

Hamidah (2013), telah dikembangkan sebuah situs PTN menggunakan usability 

engineering dan evaluasi usability menggunakan kuesioner SUMI. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan local e-government berbasis 

mobile apps dengan nama Go Citizen dan memperhatikan konsep usability 

sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan permohonan pelayanan 

publik secara online tanpa melalui proses yang sangat panjang. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode usability engineering lifecycle (Mayhew 1999). 

 

Perumusan Masalah 

Saat ini, proses bisnis pengajuan pelayanan publik di kelurahan sangat 

panjang dan membutuhkan proses yang sangat lama. Hal tersebut membuat waktu, 

tenaga, dan biaya menjadi tidak efisien. Penelitian sebelumnya mengenai sistem 

informasi e-government yang dilakukan oleh Bintang (2015) masih belum 

memperhatikan konsep usability sehingga kurang mudah digunakan oleh 

pengguna. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi pelayanan publik berbasis 

mobile yang dapat mempercepat proses bisnis dan memberikan kenyamanan 

pengguna dalam mengurus pelayanan publik. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan prototipe aplikasi local 

e-government berbasis mobile apps menggunakan usability engineering. Kemudian 

akan dilakukan pengujian usability terhadap aplikasi tersebut sehingga mudah 

digunakan pengguna. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi dengan 

memperhatikan konsep usability yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam 

mengajukan permohonan pelayanan publik. Aplikasi ini diharapkan dapat 

mempersingkat proses bisnis yang panjang dan waktu pelayanan. Aplikasi ini dapat 

menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam mengajukan permohonan pelayanan 

yang diinginkan. 

  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1 Sistem pelayanan publik yang dibangun ada 5 jenis antara lain permohonan surat 

keterangan belum menikah, surat keterangan belum memiliki rumah, surat 

keterangan izin berpergian, surat keterangan penghasilan tidak tetap, dan surat 

keterangan tidak keberatan tetangga. 



 

11 

2 Aplikasi Go Citizen dikembangkan dengan beberapa actor didalamnya antara 

lain, penduduk, ketua RT, ketua RW, dan kelurahan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Antarmuka Pengguna (User Interface) 

Antarmuka pengguna adalah bagian dari sebuah komputer dan perangkat 

lunak yang orang – orang dapat melihat, mendengar, menyentuh, berbicara, atau 

memahaminya secara langsung (Galitz 2002). 

Antarmuka pengguna mempunyai dua komponen penting, yaitu input dan 

output. Input adalah bagaimana seseorang mengkomunikasikan kebutuhan atau 

keinginannya kepada komputer. Beberapa komponen input yang umum antara lain 

keyboard, mouse, trackball, one’s finger (untuk touch-sensitive screens), dan one’s 

voice (untuk spoken instructions). Output adalah bagaimana komputer membawa 

hasil – hasil dari perhitungan – perhitungan dan kebutuhan – kebutuhannya kepada 

pengguna. 

Perancangan antarmuka pengguna adalah sebuah bagian dari ruang lingkup 

pelajaran yang disebut interaksi manusia komputer (IMK). Untuk membuat 

antarmuka mudah dan menyenangkan untuk digunakan, tujuan dari perancangan 

(Galitz 2002) adalah: 

1 Mengurangi pekerjaan visual (melihat). 

2 Mengurangi pekerjaan intelektual (pikiran). 

3 Mengurangi pekerjaan mengingat. 

4 Mengurangi pekerjaan pergerakan (motorik). 

5 Mengurangi atau menghilangkan beban atau instruksi yang dibebani teknologi. 

 

Post-Study System Usability Questionnaire 
Post-study system usability questionnaire (PSSUQ) adalah salah instrumen 

penelitian yang dikembangkan untuk melakukan evaluasi usability oleh IBM. 

PSSUQ terdiri atas 16 pertanyaan yang mengevaluasi 4 aspek usability. Setiap 

pertanyaan dari kuesioner memiliki 7 jenis tanggapan, yaitu sangat sangat tidak 

setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, dan sangat 

sangat setuju. Aspek usability yang dinilai pada kuesioner tersebut diantaranya 

adalah : 

1 System usefullness : Ukuran kepuasaan pengguna terhadap kemampuan sistem 

dapat bekerja dengan baik dalam segi fungsionalitas. 

Contoh pernyataan : 

It was simple to use this system. 

2 Information Quality : Ukuran kepuasan pengguna terhadap kemampuan sistem 

dalam membantu pengguna menyelesaikan task dengan membaca informasi atau 

navigasi. 

Contoh pernyataan : 

The system gave error message that clearly told me how to fix the problems. 

3 Interface Quality : Ukuran kepuasan pengguna terhadap  kemampuan sistem 
dalam menyediakan tampilan antarmuka yang mudah dan nyaman bagi pengguna. 

Contoh pernyataan :  

The interface of this system was pleasant. 
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4 The Overall of Satisfaction Score : Ukuran kepuasan pengguna dinilai dari 

keseluruhan total 3 kategori diatas. 

 

Cara perhitungan kuesioner tersebut adalah dengan menghitung rata – rata 

masing – masing aspek usability. Semakin tinggi nilai rata – rata, semakin baik 

usability suatu sistem. 

 

Usability Engineering 

 Usability adalah ukuran pada suatu produk agar dapat digunakan oleh 

pengguna tertentu dengan tujuan khusus secara efektif dan efisien dengan tingkat 

kepuasan tertentu. Usability engineering menyediakan metode terstruktur yang 

digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam penggunaan antarmuka sebagai 

bagian dari pengembangan suatu produk (Mayhew 1999). Beberapa atribut yang 

diperhatikan dalam usability engineering yaitu : 

1 Learnability (mudah dipelajari) 

Atribut ini berkaitan dengan kemudahan memahami dan mempelajari fungsi 

utama dari suatu sistem dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tolak ukur atribut 

ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang dimulai dari cara memahami penggunaan sistem sampai 

pekerjaan selesai. 

 

2 Effieciency (efisiensi) 

Efisiensi merupakan jumlah task yang dapat diselesaikan pengguna dalam 

suatu waktu. Semakin baik usability suatu sistem semakin cepat pula pengguna 

dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. 

 

3 User retention over time (mudah diingat) 

Atribut ini mencerminkan tingkat pengguna dapat mengingat kembali 

penggunaan sistem setelah beberapa periode waktu tidak menggunakan sistem 

tersebut. 

 

4 Error rate (rata – rata kesalahan) 

Atribut ini menunjukkan rata-rata jumlah kesalahan pengguna dalam 

menyelesaikan tugas pada suatu sistem. Usability yang bagus akan menunjukkan 

error rate yang kecil dan kemampuan pengguna untuk mengantisipasi kesalahan 

tersebut. Kesalahan akan mengurangi efisiensi dan kepuasan pengguna terhadap 

penggunaan sistem. 

 

5 Satisfaction (kepuasan) 

Atribut ini menunjukkan subjektivitas dan perasaan puas yang dialami oleh 

pengguna dalam menggunakan suatu sistem. Tolak ukur atribut ini adalah 

besarnya nilai kepuasan yang diambil dari survey penggunaan sistem tersebut. 
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Gambar 1  Skema penelitian (Mayhew 1999) 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian in merujuk pada metode usability 

engineering life cycle (Mayhew 1999). Metode tersebut terdiri dari analisis 

kebutuhan, desain, evaluasi, dan pengembangan, dan instalasi & feedback . Berikut 

penjelasan tiap tahap dari metode yang digunakan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terdapat beberapa langkah yang tidak dilakukan dari metode usability 

engineering Mayhew, yakni work reengineering, iterative conceptual model design, 

screen design standard prototyping, iterative screen design standard evaluation, 
iterative detailed user interface design, dan instalasi. Hal tersebut dikarenakan 

ruang lingkup penelitian tidak sampai pada tahapan tersebut. 
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Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini, dilakukan penentuan karakteristik pengguna, tugas – tugas 

yang dapat dilakukan oleh pengguna, tujuan usability, keterbatasan platform, dan 

prinsip umum desain. 

 

Profil Pengguna 

Pada tahap ini dilakukan pendeskripsian karakteristik khusus dari pengguna, 

antara lain usia, frekuensi penggunaan smartphone dan internet, serta informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna mengenai aplikasi yang ingin dirancang. 

Responden yang terpilih harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya 

penduduk yang belum pernah menikah, penduduk yang memiliki penghasilan tidak 

tetap, dan penduduk yang belum memiliki rumah. Jumlah responden yang 

digunakan untuk analisis profil pengguna sebanyak 11 responden. 

 

Analisis Tugas Kontekstual 

 Pada tahap ini dilakukan penyusunan tugas – tugas tertentu yang dapat 

dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

 

Keterbatasan Platform 

 Pada tahap ini dilakukan penentuan platform yang sesuai dengan 

pengembangan sistem, seperti sistem operasi yang digunakan, ukuran layar yang 

digunakan, dan fitur yang terdapat pada smartphone. Hal tersebut akan dianalisis 

dan dijadikan acuan untuk menentukan tujuan usability dari sistem. 

 

Prinsip Umum Desain 

 Pada tahap ini dilakukan studi literatur mengenai prinsip perancangan 

antarmuka pengguna yang baik sesuai dengan tahap analisis sebelumnya. 

Perancangan tersebut diambil berdasarkan panduan dari Google Material Design 

(2016).  

 

Tujuan usability 

 Pada tahap ini, dirumuskan tujuan – tujuan kualitatif khusus yang 

menggambarkan kebutuhan usability. Perumusan dilakukan berdasarkan hasil 

analisis dari profil pengguna dan analisis tugas kontekstual. Tujuan usability ini 

lebih fokus terhadap kegiatan perancangan bentuk dasar untuk evaluasi. 

 

Desain, Evaluasi, dan Pengembangan 

Pada tahap ini dibagi kedalam 3 levels pengerjaan. Setiap level 

menggambarkan konsep pada analisis kebutuhan dalam mengembangkan sistem 

aplikasi yang akan dibuat. 

 

Level 1  Design 

Level 1 design adalah tahap perancangan desain model konseptual. Pada tahap 

ini dirancang fungsionalitas, workflow, dan rules yang dapat dilakukan oleh actor 

dalam aplikasi. 
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Desain Model Konseptual 

Pada tahap ini dilakukan proses sketsa desain antarmuka pengguna pada 

setiap halaman aplikasi. Sketsa yang dibangun haeus didasarkan pada keperluan 

pengguna, pengetahuan sebelumnya dan pengalaman. Sketsa tersebut sangat 

membantu peneliti ketika mengimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi yang 

sudah jadi. 

Level 2  Design 

Level 2 design adalah tahap pembuatan pengaturan standards pada aplikasi. 

Pengaturan tersebut sangatlah penting sebagai acuan dalam membangun antarmuka. 

Apabila standar tidak diterapkan maka akan terjadi ketidakkonsistenan tampilan 

antarmuka pada layar. 

 

Standar Desain Layar 

Pada tahap ini dilakukan perancangan desain antarmuka dengan 

memperhatikan aspek – aspek standar mengenai tata letak sebuah sistem yang baik. 

Standar desain layar dibuat konsisten dengan antarmuka pengguna. Peneliti 

melakukan studi literatur dengan panduan dari Mobile Design Patter Gallery (Neil 

2015). 

 

Level 3  Design 

 Level 3 design adalah tahap implementasi design kedalam aplikasi dengan 

mengacu kepada 2 level sebelumnya. 

 

Desain Antarmuka Detail 

 Pada tahap ini dilakukan rancangan desain antarmuka secara detail untuk 

sistem yang dikembangkan. Desain antarmuka tersebut dirancang berdasarkan 

panduan yang diperoleh dari hasil tahapan analisis sebelumnya. 

 

Instalasi dan Feedback 

 Setelah aplikasi berhasil dibuat dan di-install oleh pengguna, kemudian 

peneliti melakukan user testing dan mengumpulkan feedback mengenai aplikasi 

yang telah digunakan. Feedback tersebut didapat dari hasil kuesioner PSSUQ 

setelah pengguna menggunakan aplikasi Go Citizen. User testing bertujuan untuk 

memastikan bahwa rancangan ini telah sesuai dengan standar kebutuhan pengguna. 

Jumlah partisipan yang dibutuhkan adalah 5 orang. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kebutuhan 

Profil Pengguna 

Karakteristik pengguna perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan 

perancangan antarmuka aplikasi yang dikembangkan. Sejumlah responden dipilih 

berdasarkan jenis profesi pengguna yang menjadi target aplikasi, yaitu mahasiswa. 
Pertimbangan lain yang digunakan adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

frekuensi pengguna dalam menggunakan internet dan aplikasi mobile.  
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Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang 

berjumlah 11 orang. Berikut adalah hasil dari profil pengguna ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1  Analisis profil pengguna 

Aspek Kriteria Jumlah % 

Jenis kelamin Laki – Laki 10 90 

Perempuan 1 10 

Pekerjaan Mahasiswa 9 81 

Karyawan 2 19 

Frekuensi penggunaan 

internet 

Selalu (setiap hari) 8 72 

Sering ( >= 4 hari dalam 

seminggu ) 

1 9 

Jarang ( <= 4 hari dalam 

seminggu ) 

2 19 

Sistem operasi Android 11 100 

generasi android Lollipop 7 63 

 Icecream 0 0 

 Jellybean 1 9 

 Kitkat 1 9 

 Lainnya. (Gingerbread) 2 19 

Ukuran layar smartphone <= 5 inchi 5 45 

5–5.5 inchi 5 45 

> 5.5 inchi 1 10 

Infomasi yang perlu ada 

dalam aplikasi 

Guideline penggunaan 

aplikasi 

10 90 

Informasi pelayanan 

publik 

9 81 

Informasi alur pengerjaan 

pelayanan 

5 45 

Informasi kontak yang 

bisa dihubungi 

2 18 

Berita / artikel terkait 

pelayanan publik 

2 18 

 

 Dari data tersebut didapatkan bahwa seluruh responden menggunakan 

sistem operasi Android yang terpasang pada smartphone mereka. Selain itu, ukuran 

dominan layar responden berkisar antara 5–5.5 inchi. Sebagian besar mengatakan 

bahwa panduan penggunaan aplikasi dan informasi mengenai pelayanan publik 

harus tertulis jelas dalam aplikasi Go Citizen. 

 

Analisis Tugas Kontekstual 

Proses bisnis pengajuan permohonan yang terdapat di kelurahan saat ini 

masih menggunakan sistem konvensional. Hal ini memerlukan waktu dan tahapan 

administrasi yang panjang. Gambar 2 menunjukkan tahapan pengajuan 

permohonan konvensional. Penduduk diharuskan untuk menemui RT, RW, dan 

kelurahan untuk meminta validasi data. Selain itu, pada sistem tersebut masih 
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Gambar 3  Local e-government mobile 

Gambar 2  Local e-government konvensional 

terdapat banyak tumpukan kertas pada tingkat kelurahan. Hal ini tidak efektif dan 

efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sebaliknya, aplikasi Go Citizen memberikan kemudahan bagi penduduk 

dalam mengajukan permohonan. Gambar 3 menunjukkan tahapan menggunakan 

aplikasi Go Citizen. Aplikasi Go Citizen menerapkan teknologi mobile yang 

menguntungkan tidak hanya bagi penduduk tetapi juga bagi validator (RT, RW, dan 

kelurahan). Bagi penduduk, permohonan cukup dilakukan hanya register online, 

tidak perlu mengunjungi RT dan RW. Bagi validator, validasi permohonan 

dilakukan melalui mobile dan sistem secara otomatis akan memberikan notifikasi 

kepada penduduk bahwa permohonan telah berhasil diproses. Sistem aplikasi Go 

Citizen membuat proses pengajuan menjadi efektif dan efisien. 
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Gambar 4  Activity diagram mengajukan permohonan 

Gambar 5  Activity diagram validasi permohonan 
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Aplikasi Go Citizen diperuntukkan bagi beberapa pengguna antara lain 

penduduk, ketua RT, ketua RW, dan petugas kelurahan. Sistem pelayanan publik 

yang dibangun terdiri dari permohonan surat keterangan belum menikah, surat 

keterangan belum memiliki rumah, surat keterangan izin berpergian, surat 

keterangan penghasilan tidak tetap, dan surat keterangan tidak keberatan tetangga. 

Setiap pengguna memiliki tugas-tugas tertentu antara lain: 

Penduduk: 

1 Memilih informasi pelayanan publik yang dinginkan. 

2 Mengisi formulir pengajuan pelayanan, berupa Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto Kartu Keluarga (KK), serta 

keperluan pengajuan. 

3 Apabila NIK belum terdaftar, maka penduduk wajib pergi ke kelurahan setempat 

untuk mendaftarkan NIK. 

4 Setelah mengisi formulir, penduduk mendapatkan nomor resi pelayanan melalui 

email.  

5 Penduduk melakukan lacak nomor pelayanan dengan meng-input nomor resi 

pelayanan untuk mengetahui sudah sejauh mana permohonan telah diproses. 

Ketua RT: 

1 Melakukan login pada aplikasi Go Citizen. 

2 Melihat daftar pemohonan penduduk. 

3 Melakukan pencocokan biodata penduduk dan data pemohon. 

4 Melakukan validasi. 

Ketua RW: 

1 Melakukan login pada aplikasi Go Citizen. 

2 Melihat daftar permohonan penduduk setelah divalidasi ketua RT. 

3 Melakukan pencocokan biodata penduduk dan data pemohon. 

4 Melakukan validasi. 

Petugas Kelurahan: 

1 Melakukan login pada aplikasi Go Citizen. 

2 Mendaftarkan penduduk apabila NIK penduduk belum terdaftar. 

3 Melihat daftar pemohon penduduk setelah divalidasi ketua RW. 

4 Melakukan validasi. 

5 Mencetak permohonan yang sudah divalidasi melalui aplikasi Go Citizen. 

 

Analisis tugas kontekstual dapat ditunjukkan dengan activity diagram pada 

Gambar 4 dan 5. 

 

Keterbatasan Platform 

Aplikasi Go Citizen hanya dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem 

operasi Android dengan menyesuaikan ukuran layar dari responden yang dominan, 

yakni berukuran 5.5 inchi , 1080 × 1920 pixels. Adapun smartphone dengan ukuran 

layar lebih kecil ataupun lebih besar, masih dapat menjalankan aplikasi ini dengan 

lancar. Untuk menjalankan aplikasi ini secara optimal, dibutuhkan smartphone 

android generasi Kitkat. Namun untuk bisa menjalankan aplikasi ini, sistem operasi 

Android generasi Gingerbread pun sudah memadai. Sedangkan kapasitas memori  

internal smartphone yang dibutuhkan sebesar 10 MB dan ukuran memori RAM 

sebesar 1 GB. Kualitas jaringan internet juga mempengaruhi kinerja aplikasi Go 

Citizen. Jaringan internet 3G dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan koneksi 
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internet yang stabil pada saat mengunggah foto KTP dan KK pada saat pengajuan 

permohonan. 

Pembangunan aplikasi ini dilakukan secara native, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dirancang berupa mobile web. Aplikasi native adalah aplikasi 

yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. 

Contohnya adalah penggunaan bahasa pemrograman Java untuk platform Android. 

Kelebihan aplikasi native adalah performanya yang cepat dan sangat baik karena 

ditulis secara native untuk platform yang spesifik. Selain itu, aplikasi native juga 

memiliki akses penuh ke perangkat mobile, termasuk kamera, gesture, dan 

notifikasi. Aplikasi native juga dapat menghasilkan antarmuka look and feel yang 

alami dengan sangat baik. 

 

Desain Aplikasi Go Citizen 

Desain aplikasi Go Citizen yang digunakan dipelajari berdasarkan panduan 

Google Material Design (2016). Beberapa prinsip desain dari panduan tersebut 

adalah 

1 Tipografi; Jenis huruf yang sering digunakan dan menjadi standar 

pengembangan aplikasi pada platform Android adalah Roboto dan Noto. Ukuran 

huruf tersebut pada konten adalah 12sp (Body), 14sp (Body), 16sp (Body), dan 

20sp (Title). Tipografi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2 Warna; Warna pada Material Design memiliki karakteristik berani, berwarna 

terang, dan memiliki shadow yang gelap. Terdapat 4 skema warna yang 

digunakan, yakni Primary Color, Secondary Color, Accent Color, dan Text and 

Background Color. Warna selengkapnya dapa dilihat pada Lampiran 2.  

3 Tab; Tab digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menjelajah data dan 

berganti antar tampilan yang berbeda. Aplikasi ini menggunakan tab untuk 

menampilkan data permohonan baik yang belum divalidasi maupun yang sudah 

divalidasi. 

4 List; List digunakan untuk menampilkan data secara vertikal. Daftar permohonan 

penduduk akan ditampilkan dalam bentuk list. 

5 Toolbar; Toolbar terdapat di bagian atas halaman aplikasi, berisi informasi judul 

halaman dan beberapa tombol action. 

6 Dialog; Dialog digunakan untuk menginformasikan pengguna mengenai respon 

dari suatu aksi. Disamping itu, dialog juga dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi aksi yang dilakukan oleh pengguna. 

7 Navigation drawer; Navigasi ini berguna untuk memudahkan pengguna dalam 

berpindah dari satu bagian halaman ke bagian halaman yang lain. navigation 

drawer berisi menu navigasi pengajuan surat keterangan publik, lacak 

permohonan, dan informasi pelayanan. 

8 Toast; Toast digunakan untuk menampilkan pesan setelah pengguna melakukan 

aksi tertentu. Pesan akan muncul beberapa detik dibagian bawah aplikasi. 

9 Error; Error digunakan untuk menampilkan pesan error pada inputan (textfield) 

yang dilakukan oleh pengguna pada saat pengisian formulir permohonan 

pelayanan publik. 

10 Search; Fitur yang memudahkan pengguna mencari informasi yang dinginkan 

secara cepat. Fitur search digunakan untuk melacak sudah sejauh mana 

permohonan tersebut diproses. 
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Evaluasi Usability 

 Pada analisis profil pengguna dapat dilihat bahwa pengguna merupakan 

pengguna baru dan belum pernah melakukan pengajuan pelayanan publik 

sebelumnya. Oleh karena itu tujuan usability utama yang dipilih adalah easy to 

learn, yaitu antarmuka  pengguna dibuat sehingga mudah untuk dipelajari dan tidak 

membuat pengguna mengingat urutan – urutan yang benar untuk menyelesaikan 

tugasnya. Tujuan kualitatif yang didapat adalah sebagai berikut: 

1 Pengguna mampu menyelesaikan tugas secara benar dan lengkap. 

2 Sistem dapat menyediakan dukungan untuk pengguna dalam mengingat dan 

mengikuti prosedur kebutuhan. 

3 Sistem dapat menyediakan kemudahan dan kenyamanan dalam bernavigasi dan 

memelihara alur kerja. 

Tujuan kualiatif tersebut tercapai jika pengguna dapa menyelesaikan tugas 

yang diberikan. Adapun tujuan kuantitatif yang dapat diukur adalah sebagai berikut: 

1 Rata – rata waktu pengguna baru dalam menyelesaikan tugas. 

2 Rata – rata jumlah tugas yang dapat diselesaikan oleh pengguna baru. 

 

Berikut adalah data pengamatan tugas hasil pengujian pada aplikasi Go 

Citizen yang menjadi tujuan kualitatif usability dapat dilihat dari Tabel 2. 

 

Tabel 2  Data pengamatan tugas actor penduduk pada aplikasi Go Citizen 

Trigger pada actor 

penduduk 

Use case 

(Tugas) 

Skenario  

tugas 

Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Melihat informasi 

pelayanan surat 

keterangan belum 

menikah dan 

mengajukan 

pelayanan tersebut. 

Mengisi 

formulir 

pengajuan 

dan melihat 

nomer 

pelayanan 

melalui 

email 

- Melihat informasi 

pelayanan pengajuan. 

- Mengisi isian pada 

kolom Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). 

- Mengisi isian alamat 

email. 

- Memilih gambar KTP 

yang akan diupload. 

- Memilih gambar KK 

yang akan diupload. 

- Mengisi isian 

keperluan. 

- Menekan tombol 

“Ajukan permohonan”. 

- Membuka kotak masuk 

email dan mencari 

surat email yang berisi 

nomor pelayanan. 

- Salah 

membuka 

halaman. 

- Salah input 

email. 

- Tambahkan 

tujuan 

pembuatan 

surat 

keterangan. 

- Upload 

gambar 

error. 

- Error 

handling 

image masih 

belum 

bekerja. 

 

Pada Tabel 2, masih ada beberapa kesalahan yang dialami oleh responden. 

Beberapa kesalahan tersebut, seperti upload gambar error, terjadi dikarenakan 

perbedaan sistem device evaluator dengan sistem device yang dibangun oleh 

peneliti. Adapula kesalahan lainnya yang muncul yakni mengenai kesalahan dalam 
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pengisian data. Namun demikian, aplikasi tetap dapat berjalan normal karena 

kesalahan tersebut masih dalam kategori kesalahan minor. Untuk data pengamatan 

tugas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan data yang memuat 

jumlah waktu yang diperlukan responden dalam menyelesaikan tugas dapat dilihat 

pada tahap instalasi dan feedback. 

Tabel 3  Data pengamatan tugas actor ketua RT pada aplikasi Go Citizen 

Trigger pada actor 

ketua RT 

Use case 

(Tugas) 

Skenario  

tugas 

Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Login pada aplikasi 

Go Citizen 

Login - Mengisi isian 

username dan 

password 

- Salah 

mengisi 

username 

atau 

password. 

Melakukan validasi 

permohonan berkas 

yang telah di-upload 

oleh pemohon 

Melihat 

daftar 

permohonan 

yang belum 

divalidasi 

- Membuka halaman 

daftar permohonan. 

- Melihat salah satu data 

pemohon secara rinci. 

- Memvalidasi data 

pemohon dengan 

mengklik tombol 

“Validasi 

permohonan”. 

- daftar 

permohonan 

masih belum 

terurut 

berdasarkan 

tanggal. 

- Tulisan 

judul 

terpotong 

pada bagian 

toolbar. 

 

Tabel 4  Data pengamatan tugas actor ketua RW pada aplikasi Go Citizen 

Trigger pada actor 

ketua RW 

Use case 

(Tugas) 

Skenario 

Tugas 

Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Login pada aplikasi 

Go Citizen. 

Login. - Mengisi isian 

username dan 

password. 

- Salah input 

username 

atau 

password. 

Melakukan validasi 

permohonan berkas 

yang telah di-upload 

oleh pemohon dan 

telah divalidasi oleh 

ketua RT. 

Melihat 

daftar 

permohonan 

yang belum 

divalidasi. 

- Membuka halaman 

daftar permohonan. 

- Melihat salah satu 

data pemohon secara 

rinci. 

- Memvalidasi data 

pemohon dengan 

mengklik tombol 

“Validasi 
permohonan”. 

- Mengecek data 

permohonan yang 

sudah divalidasi. 

- Gambar tidak 

bisa 

ditampilkan 

secara penuh. 

- Tombol 

validasi 

jangan 

dimunculkan 

lagi pada 
surat yang 

sudah 

divalidasi. 
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Tabel 5  Data pengamatan tugas actor petugas kelurahan pada aplikasi Go Citizen 

Trigger pada actor 

petugas kelurahan 

Use case 

(Tugas) 

Skenario 

Tugas 

Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Login pada aplikasi 

Go Citizen. 

Login - Mengisi isian 

username dan 

password 

- Tidak 

terdapat 

kesalahan 

pada task ini. 

Mendaftarkan 

penduduk apabila 

NIK penduduk belum 

terdaftar 

Registrasi 

penduduk 

- Mengisi isian biodata 

kependudukan 

berupa NIK, nomor 

KK, nama lengkap, 

tempat dan tanggal 

lahir, alamat 

lengkap, agama, 

pekerjaan dan  

kewarganegaraan. 

- Tidak 

terdapat 

kesalahan 

pada task ini 

Melakukan validasi 

permohonan berkas 

yang telah di-upload 

oleh pemohon dan 

telah divalidasi oleh 

ketua RT dan ketua 

RW 

Memeriksan 

berkas 

pemohon dan 

memvalidasi 

data pemohon 

 

- Membuka halaman 

daftar permohonan. 

- Melihat salah satu 

data pemohon secara 

rinci. 

- Memvalidasi data 

pemohon dengan 

mengklik tombol 

“Validasi 

permohonan”. 

- Tombol print 

permohonan 

jangan 

dimunculkan 

terlebih 

dahulu. 

 

Pada Tabel 3 kesalahan yang dialami responden hanya berupa salah 

memasukkan username dan password pada saat login ke sistem aplikasi. Menurut 

feedback yang diberikan oleh responden pada tampilan daftar permohonan 

penduduk, susunan list masih belum terurut . Hal ini menyulitkan responden dalam 

proses validasi. Oleh karena itu sebaiknya list diurutkan menggunakan konsep 

FIFO (first in first out), yakni permohonan yang masuk paling awal lebih dahulu 

diproses. Selain kesalahan tata letak, pada halaman ini tulisan judul toolbar terlihat 

terpotong pada tipe smartphone tertentu. 

Pada Tabel 4 menunjukkan aktivitas data pengamatan tugas dengan 

responden  ketua RW pada aplikasi Go Citizen. Kesalahan yang dilakukan 

responden adalah salah menginputkan username dan password ketika login aplikasi. 

Selain itu, responden memberikan feedback ketika melihat detail data permohonan 

yakni gambar KTP dan KK tidak bisa ditampilkan secara penuh. Hal ini membuat 

responden kesulitan dalam mencocokkan data antara gambar yang diunggah dengan 

data tulisan yang dikirim oleh penduduk. Selain itu, feedback yang diberikan 
mengenai tombol validasi. Tombol kata “validasi permohonan” seharusnya tidak 

dimunculkan lagi pada daftar permohonan yang sudah divalidasi sehingga tidak 

rancu dengan daftar permohonan yang belum divalidasi. 

Pada Tabel 5 menunjukkan aktivitas data pengamatan tugas dengan 

responden petugas kelurahan pada aplikasi Go Citizen. Tidak terdapat kesalahan 
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pada task tersebut. Namun terdapat feedback mengenai tombol print permohonan 

yang seharusnya jangan dimunculkan terlebih dahulu sebelum data permohonan 

selesai di submit. 

 

Desain, Evaluasi, dan Pengembangan 

Desain Model Konseptual (Level 1) 

Berdasarkan analisis kebutuhan, kemudian akan dirancang antarmuka yang 

sesuai dengan tujuan pengguna. Aplikasi Go Citizen berorientasi proses sehingga 

antarmuka yang dibuat harus dapat membantu pengguna untuk menyederhanakan 

proses yang akan dilakukannya. Rancangan model pada tahap ini dapat dilihat pada 

Gambar 6. Perancangan antarmuka dilakukan menggunakan microsoft office 

powerpoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 6 terdapat tampilan menu penduduk ketika memilih pengajuan 

pelayanan publik yang diinginkan pada menu navigasi. Selain itu, terdapat juga 

informasi mengenai tata cara pengajuan masing–masing pelayanan. Pelayanan 

publik yang dapat diajukan antara lain pelayanan surat keterangan belum memiliki 

rumah, surat keterangan belum menikah, surat keterangan izin berpergian, surat 

keterangan penghasilan tidak tetap, dan surat keterangan tidak keberatan tetangga. 

Adapun wireframe keseluruhan halaman pada aplikasi Go Citizen dapat 

dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8. 

Wireframe disusun sesuai urutan pada tahap analisis tugas kontekstual. 

 

Standar Desain Layar (Level 2) 

Standar desain layar mengatur kebutuhan – kebutuhan khusus bagaimana 

layar terlihat dan beroperasi. Standar desain tersebut diambil dari referensi Mobile 

Design Pattern Gallery  kemudian dijadikan patokan dalam penyusunan antarmuka 

aplikasi Go Citizen. Berikut adalah tampilan standar desain layar beberapa halaman 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 7, Gambar 8, dan Gambar 9. 

 

Gambar 6  Wireframe halaman memilih pelayanan publik Go Citizen 

Ajukan Surat Keterangan 
1 Belum Memiliki 

Rumah 

2 Belum Menikah 

3 Izin Berpergian 

4 Penghasilan Tidak 

Tetap 

5 Tidak Keberatan 

Tetangga 
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Pada Gambar 7 menunjukkan tampilan standar desain tampilan login Go 

Citizen. Tampilan login tersebut mengikuti tampilan dari aplikasi Groupon. 

Formulir login harus terdapat setidaknya username , password, dan register. Pada 

aplikasi Go Citizen kami tidak memberikan akses register karena user yang dapat 

mengakses aplikasi Go Citizen terbatas hanya ketua RT, ketua RW, dan petugas 

kelurahan. Username dan Password sudah diatur default oleh peneliti.   

Tabel 6  Daftar akses login masing - masing actor 

Actor Username Password 

Ketua RT ketuart ketuart 

Ketua RW ketuarw ketuarw 

Petugas Kelurahan admin admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Username 
Password 

 

NIK 

No KK 

Nama Depan 

Nama Belakang 

Jenis Kelamin 

TTL 

Alamat 

 

Gambar 7  Tampilan standar desain halaman login 

Gambar 8  Tampilan standar desain halaman registrasi penduduk 
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 Pada Gambar 8 menunjukkan tampilan standar desain halaman registrasi 

penduduk. Tampilan tersebut mengacu pada tampilan long registration form pada 

aplikasi Fancy. Form tersebut disusun vertikal antara label tulisan dan textfield isian. 

Setiap isian terdapat error handling yang berfungsi untuk menangani kesalahan 

yang biasa dilakukan oleh user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placeholder 
 

Tombol “Lacak 

Permohonan” 

 

 NIK   :3175021912940006 

 Nama Lengkap  :Ilham Aulia Fahmy 

 Jenis Permohonan  :Surat Ket. Untuk Berpergian 

 Tgl Pengajuan  :2016 – 09 – 15 

 Validasi RT  :SUDAH 

 Tgl Validasi RT  :2016 – 09 – 15 

 Validasi RW  :SUDAH 

 Tgl Validasi RW :2016 – 09 – 15 

 Validasi Lurah    :SUDAH 

 Tgl Validasi Lurah  :2016 – 09 - 15 

 

Gambar 9  Tampilan standar desain halaman lacak permohonan 

Gambar 10  Tampilan standar desain hasil halaman lacak permohonan 
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Pada Gambar 9 menggambarkan tampilan standar desain halaman lacak 

permohonan. Halaman tersebut mengacu pada tampilan aplikasi pencarian 

penginapan. Pada halaman tersebut user diminta untuk mengisikan nomor 

pelayanan yang digunakan untuk melacak permohonan. Dalam isian tersebut juga 

diletakkan placeholder yang berguna sebagai panduan pengisian. Hasil dari 

pelacakan nomor pelayanan dapat ditunjukkan pada Gambar 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 11 menggambarkan tampilan standar desain halaman daftar 

permohonan penduduk. Tampilan tersebut mengacu pada aplikasi pencarian 

restaurant. Terdapat 2 jenis daftar permohonan, yakni daftar permohonan belum 

divalidasi dan daftar permohonan yang sudah divalidasi. Penulis menggunakan fitur 

tab untuk memisahkannya. Daftar permohonan disusun dalam bentuk list secara 

terurut berdasarkan tanggal tertentu. Setiap list mengandung informasi mengenai 

data pemohon. List yang ditampilkan pada halaman sudah validasi adalah 10 list 

terakhir berkas permohonan yang sudah diperbaharui. 

Isi dari perancangan standar desain layar tersebut adalah perancangan tata 

letak header, submit button, textfield, label, kolom pengisian, dan error handling. 

Aplikasi Go Citizen menggunakan isi dari perancangan standar tersebut. Hanya saja 

posisi dan isi dari aplikasi ini berbeda karena menyesuaikan pada content aplikasi 

yang dibangun. 

 

Desain Antarmuka Detail (Level 3) 

 

Desain antarmuka detail memuat hasil implementasi wireframe seluruh 

halaman aplikasi Go Citizen sesuai dengan penggabungan prinsip–prinsip umum 

desain dari Google Material Design dan standar desain layar dari Mobile Design 

Pattern Gallery. 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 Tgl Validasi  

Lurah 

 

Gambar 11  Tampilan standar desain halaman daftar permohonan penduduk 
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Pada aplikasi Go Citizen sisi penduduk terdapat beberapa halaman, salah 

satunya adalah halaman pengajuan surat keterangan belum memiliki rumah seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 12. Pada halaman ini, ada 3 jenis ukuran font yang 

digunakan, yaitu toolbar menggunakan ukuran 20sp, kolom isian dan submit button 

menggunakan ukuran 16sp, text input layout dan pesan error menggunakan ukuran 

12sp. Warna yang digunakan juga berbeda–beda pada masing–masing elemen. 

Pada aplikasi sisi penduduk, toolbar menggunakan warna indigo, input text 

menggunakan warna hitam, text input layout menggunakan warna cyan, dan pesan 

error menggunakan warna merah. Pada aplikasi sisi admin, toolbar menggunakan 

warna pink , input text menggunakan warna hitam, text input layout, menggunakan 

warna biru. Warna selengkapnya akan ditampilkan pada Lampiran 2. Hal ini 

dilakukan agar memudahkan pengguna untuk membaca dan membedakan antara 

tulisan yang satu dengan yang lain. Gambar preview KTP dan KK yang diunggah 

oleh user ditampilkan dibagian kanan tulisan “Pilih gambar”. Hal ini dilakukan 

untuk mengkonfirmasi foto yang ingin diajukan. Apabila user ingin mengganti foto 

dengan yang baru, maka cukup menekan tombol “Pilih gambar” kemudian memilih 

foto KTP yang diinginkan. 

Pada aplikasi Go Citizen sisi admin, baik ketua RT, ketua RW,  maupun 

petugas kelurahan terdapat beberapa halaman, salah satunya adalah halaman daftar 

permohonan. Pada halaman ini, hanya terdapat 2 jenis ukuran font yang digunakan, 

yaitu toolbar menggunakan ukuran 20sp, kolom informasi judul dan isi 

menggunakan ukuran 14sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16sp 

12sp 

20sp 

14sp 

toolbar 

Gambar 12  Tipografi pada aplikasi Go Citizen 
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Gambar 13 menampilkan hasil implementasi tab dan data pemohon secara 

rinci. Halaman tab hanya terdapat pada fungsi admin, baik ketua RT, ketua RW, 

maupun petugas kelurahan. Fungsi dari tab adalah memisahkan antara data 

permohonan yang belum divalidasi, dengan data permohonan yang sudah divalidasi. 

Pada permohonan yang belum divalidasi, data tersebut disusun secara horizontal 

dalam bentuk list vertikal. Masing – masing data diberi keterangan NIK penduduk 

yang mengajukan, nama lengkap, jenis pelayanan yang diajukan, serta tanggal 

pengajuan. Data permohonan disusun secara berurutan berdasarkan tanggal 

pengajuan yang lebih awal. Peneliti memberikan warna background putih pada 

masing–masing data dan warna background abu–abu pada keseluruhan list. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan admin dalam membaca dan membedakan tulisan 

antara satu dengan yang lain.   

Pada gambar selanjutnya memuat data pemohon secara rinci. Data pemohon 

masing–masing berisi nomor pelayanan, jenis pelayanan yang diajukan, Nomor 

Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) , gambar Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), gambar Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, keperluan 

pengajuan, serta email pemohon. Pada bagian bawah halaman, terdapat tombol 

submit yang digunakan untuk memvalidasi data pemohon Warna tombol submit 

disesuaikan dengan background tampilan dan tulisan text diberi warna hitam. 

Terdapat perbedaan warna antara label tulisan dengan isi content. Pada label tulisan 

atau judul diberi warna abu–abu, sedangkan untuk isi content yang memuat data 

pemohon, diberi warna hitam. Ukuran font masing-masing label tulisan dan isi 

content diberi pengaturan yang sama agar konsisten, yakni berukuran 14sp. Ukuran 

margin antar baris content diberi jarak 5dp dan ukuran gambar diatur dengan tinggi 

maksimal 300dp dan lebar dengan aturan wrap content.  

 

Gambar 13  Tab daftar permohonan dan detail data pemohon 
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Gambar 14  Tampilan dialog pada halaman pengajuan permohonan 

Gambar 15  Tampilan navigation drawer pada halaman aplikasi 

penduduk dan admin kelurahan 
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Dialog dapat digunakan untuk menampilkan pesan error ataupun success dari 

suatu tugas yang telah dilakukan oleh pengguna. Pada Gambar 14 menunjukkan 

dialog pada halaman pengajuan permohonan. Tampilan dialog dibuat secara jelas 

dengan memberikan efek background redup agar pengguna mengetahui secara pasti 

mengenai informasi yang disampaikan. Judul dialog menggunakan ukuran font 

16sp dan diberi tambahan icon peringatan yang sesuai. Apabila permohonan yang 

diajukan oleh penduduk berhasil dilakukan, maka penduduk melakukan 

pengecekan email untuk mendapatkan nomor pelayanan yang nantinya akan 

digunakan untuk melacak permohonan. Namun apabila permohonan yang diajukan 

oleh penduduk gagal, akan muncul beberapa kesalahan seperti pengisian kolom 

yang belum lengkap atau NIK penduduk belum terdaftar. Jika NIK penduduk belum 

terdaftar, sebaiknya penduduk menghubungi kelurahan terdekat untuk 

mendaftarkan NIK tersebut.  

Selain untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai pesan error 

ataupun success, dialog dapat digunakan sebagai langkah untuk mengkonfirmasi 

aksi yang dilakukan pengguna. Gambar ketiga diatas terdapat pada halaman 

validasi data permohonan. Sebelum melakukan validasi, admin terlebih dahulu 

mengecek biodata pemohon dengan data permohonan yang diajukan. Apabila 

keduanya valid, maka admin dapat menekan tombol ‘Ya’ pada kotak dialog 

tersebut. Kemudian, penduduk akan mendapatkan email notifikasi bahwa surat 

permohonan tersebut telah divalidasi oleh admin. 

Pada Gambar 15 menunjukkan tampilan navigation drawer pada halaman 

aplikasi penduduk dan admin kelurahan. Navigation drawer dibuat bersusun verikal 

dan dikelompokkan menurut kategori. Sebagai contoh, pada gambar diatas bagian 

kiri jenis surat keterangan yang dapat diajukan disusun secara kelompok dan 

diurutkan secara alfabet. Selain navigasi menu ‘Ajukan Surat Keterangan’, terdapat 

juga navigasi menu ‘Informasi Pelayanan’ yang memuat informasi tata cara 

pengajuan permohonan secara terstruktur dan navigasi menu ‘Lacak Permohonan’. 

Pada gambar bagian kanan, fungsi registrasi penduduk dan list penduduk , daftar 

pemohon, serta tata cara validasi juga disusun secara kelompok. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah pengguna dalam mengerjakan task–task tertentu. Penggunaan 

navigation drawer saat ini sudah sering diaplikasikan pada aplikasi–aplikasi mobile 

lainnya, seperti aplikasi Blackberry Messenger (BBM). Untuk menggunakannya, 

pengguna hanya perlu menggeser jempol atau jari kekanan maka navigation drawer 

akan tampil. 

Pada Gambar 16 menunjukkan tampilan toast pada halaman admin dan 

tampilan lacak permohonan pada halaman penduduk. Toast memuat pesan error 

ataupun success setelah melakukan aksi tertentu. Toast memiliki kegunaan yang 

hampir sama dengan dialog. Perbedaan keduanya terletak pada durasi waktu dan 

letaknya. Toast hanya muncul beberapa detik saja kemudian menghilang, 

sedangkan dialog dapat muncul tanpa batas waktu hingga kita menekan button 

‘Oke’. Toast terletak pada bagian bawah aplikasi dan biasanya pesan yang 

ditampilkan relatif singkat dan padat, sedangkan dialog terletak pada bagian tengah 

aplikasi dan bisa memuat informasi yang lebih banyak dibandingkan toast. 

Tampilan lacak permohonan pada halaman penduduk berfungsi untuk 

melacak sejauh mana permohonan pengguna diproses. Langkah yang diperlukan 

untuk melacak permohonan adalah pengguna mengisi kolom isian nomor pelayanan 

yang didapat dari email pengguna, kemudian menekan tombol ‘Lacak 
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permohonan’. Hasil pencarian akan ditampilkan dibawah tombol tersebut. Apabila 

tidak ditemukan hasil pencarian, maka sistem otomatis akan menampilkan pesan 

error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalasi dan Feedback 

 

Pada tahap ini dilakukan user testing dan user feedback setelah pengguna 

meng-install aplikasi Go Citizen.  

 

User Testing 

User testing dilakukan dengan metode performace metrics. Pengujian ini 

dilakukan dengan pengguna yang sama dan melibatkan sebanyak 5 pengguna. 

 

Performace Metric 

Terdapat 5 jenis pengukuran yang dapat dilakukan, yaitu task success, time 

on task, errors, efficiency, dan learnability. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan 2 jenis pengukuran, yaitu task success dan time on task. Task success 

adalah metode yang paling banyak digunakan untuk pengukuran usability. Dengan 

metode tersebut, dapat dihitung seberapa efektif pengguna dapat menyelesaikan 

suatu task. Perhitungan dilakukan dengan memberikan nilai binary, yakni 1 atau 0. 

Pengujian dilakukan sebanyak satu kali. Dalam pengujian ini, semua pengguna 

diberikan skenario tugas yang sama. Urutan skenario tersebut sebagai berikut. 

Penduduk: 

Task 1 Mencari informasi pelayanan surat keterangan belum menikah dan 

mengajukan pelayanan tersebut. 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Jenis Permohonan 

 Tgl Pengajuan 

 Validasi RT 

 Tgl Validasi RT 

 Validasi RW 

 Tgl Validasi RW 

 Validasi Kelurahan 

Gambar 16  Tampilan toast dan lacak permohonan 
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Task 2 Mencari informasi pelayanan surat keterangan belum memiliki rumah dan 

mengajukan pelayanan tersebut. 

Task 3 Mencari informasi pelayanan surat keterangan penghasilan tidak tetap dan 

mengajukan pelayanan tersebut. 

Task 4 Mencari informasi pelayanan surat keterangan tidak keberatan tetangga 

dan mengajukan pelayanan tersebut. 

Task 5 Mencari informasi pelayanan surat keterangan izin berpergian dan 

mengajukan pelayanan tersebut. 

Task 6 Melacak permohonan. 

Ketua RT: 

Task 7  Login aplikasi sebagai ketua RT. 

Task 8  Melihat daftar permohonan yang belum divalidasi. 

Task 9  Memvalidasi salah satu data pemohon. 

Task 10  Logout. 

Ketua RW: 

Task 11 Login aplikasi sebagai ketua RW. 

Task 12 Melihat daftar permohonan yang belum divalidasi. 

Task 13 Memvalidasi salah satu data pemohon. 

Task 14 Logout. 

Kelurahan: 

Task 15 Login aplikasi sebagai petugas kelurahan. 

Task 16 Mendaftarkan penduduk. 

Task 17 Melihat daftar penduduk. 

Task 18 Melihat daftar permohonan yang belum divalidasi. 

Task 19 Memvalidasi salah satu data pemohon. 

Task 20 Mencetak surat permohonan yang sudah divalidasi. 

Task 21 Logout. 

 

Hasil dari pengujian task success dapat dillihat pada Table 7. 

Data tersebut menunjukkan persentase task success pada masing – masing 

partisipan. Task success dinilai berdasarkan keberhasilan partisipan dalam 

mengerjakan instruksi yang diberikan oleh moderator. Partisipan kedua dan 

keempat dapat menyelesaikan keseluruhan task dengan sempurna, sedangkan 

partisipan pertama dan ketiga memiliki beberapa kendala atau kesalahan dalam 

menyelesaikan keseluruhan task dengan perolehan task success rate sebesar 90%. 

Berikut adalah hal yang membuat partisipan gagal dalam menyelesaikan task: 

1 Partisipan menyerah saat menyelesaikan task. 

2 Moderator “Calls”. Moderator menghentikan waktu karena melihat partisipan 

yang tidak menunjukkan progress. 

3 Waktu penyelesaian yang terlalu lama. 

Namun demikian jika dilihat dari keseluruhan task yang dikerjakan oleh 

pengguna, rata – rata task success rate tersebut bernilai tinggi, yakni sebesar 95%. 

Suatu sistem dapat dikatakan baik apabila partisipan dapat menyelesaikan task 

dengan tingkat keberhasilan rata–rata sebesar 78% (Sauro 2011). Dapat 

disimpulkan bahwa partisipan dapat mengerjakan task secara efektif. 

Pengukuran lainnya menggunakan time on task. Dalam pengukuran ini, 

diukur waktu yang digunakan oleh partisipan dalam menyelesaikan suatu task. 

Dengan menghitung waktu tersebut, peneliti dapat mengukur tingkat efisiensi 
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aplikasi yang sedang dibangun. Data pengamatan task beserta waktu 

penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 7  Data task success pada 5 user dan 21 task 

# Task User 1 User 2 User 3 User 4 User  5 Rataan (%) 

Task 1 1 1 1 1 1 100 

Task 2 1 1 1 1 1 100 

Task 3 1 1 1 1 1 100 

Task 4 1 1 1 1 1 100 

Task 5 1 1 0 1 0 60 

Task 6 1 1 1 1 1 100 

Task 7 0 1 1 1 1 80 

Task 8 1 1 1 1 1 100 

Task 9 1 1 1 1 1 100 

Task 10 1 1 1 1 1 100 

Task 11 1 1 1 1 1 100 

Task 12 1 1 1 1 1 100 

Task 13 0 1 1 1 1 80 

Task 14 1 1 1 1 1 100 

Task 15 1 1 1 1 1 100 

Task 16 1 1 0 1 1 80 

Task 17 1 1 1 1 1 100 

Task 18 1 1 1 1 1 100 

Task 19 1 1 1 1 1 100 

Task 20 1 1 1 1 1 100 

Task 21 1 1 1 1 1 100 

Rataan (%) 90 100% 90% 100% 95% 95 

 

Data pengamatan tersebu adalah waktu yang diperlukan partisipan untuk 

menyelesaikan suatu task. Waktu ditulis dalam satuan detik. Waktu penyelesaian 

mulai dihitung ketika peneliti selesai membacakan skenario hingga partisipan 

selesai mengerjakan task. Dalam menganalisa tingkat efisiensi pengerjaan task, 

peneliti menetapkan standar waktu masing – masing task. Standar waktu dihitung 

oleh peneliti dengan mengerjakan sendiri masing – masing task, kemudian waktu 

yang dibutuhkan tersebut dikalikan dua (Tullis 2008). Setelah standar waktu 

ditetapkan, dilakukan perhitungan seberapa banyak partisipan yang memenuhi dan 

tidak memenuhi waktu batas (threshold) standar. 

 

 Tabel 9 menunjukkan nilai persentase partisipan yang menyelesaikan task 

di bawah dari waktu standar. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh task 

dapat dikerjakan secara efisien oleh keseluruhan partisipan. Namun demikian, 

masih ada satu task, yakni task 16 yang memiliki persentase sebesar 60%. Task 16 

adalah task mendaftarkan penduduk baru. Task tersebut merupakan salah satu dari 

task yang memerlukan waktu penyelesaian yang banyak. Jika dibandingkan dengan 

task 16, task 5 merupakan task yang paling banyak memerlukan waktu penyelesaian 

diantara keseluruhan task. Namun demikian, user masih dapat menyelesaikan task 

5 dibawah batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat kembali dari Tabel 9, 

selisih antara batas waktu standar dengan waktu yang dikerjakan oleh pengguna 
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tidak berbeda jauh. Dari keseluruhan task, terdapat 12 task dari total 21 task yang 

dapat diselesaikan oleh keseluruhan partisipan dibawah waktu standar. Dapat 

disimpulkan, sistem aplikasi Go Citizen dapat membuat pekerjaan pengguna 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Tabel 8  Data time on task pada 5 user dan 21 task (dalam detik) 

# Task Threshold User 1 User 2 User 3 User 4 User  5 

Task 1 124 85 84 88 89 117 

Task 2 115 70 112 108 91 75 

Task 3 130 75 62 100 97 122 

Task 4 118 85 80 75 90 82 

Task 5 220 170 155 212 163 232 

Task 6 76 32 107 54 28 31 

Task 7 36 29 46 20 36 30 

Task 8 15 12 12 20 4 15 

Task 9 62 30 47 26 57 35 

Task 10 38 5 10 16 8 30 

Task 11 32 14 8 16 11 20 

Task 12 10 7 10 10 8 3 

Task 13 42 35 13 16 12 6 

Task 14 12 4 20 10 5 10 

Task 15 20 25 13 12 10 16 

Task 16 149 144 173 151 72 109 

Task 17 22 2 22 38 5 3 

Task 18 16 11 13 20 30 6 

Task 19 40 15 28 9 10 38 

Task 20 40 18 14 30 20 18 

Task 21 28 5 3 25 5 10 

 

Tabel 9  Persentase partisipan menyelesaikan task di bawah threshold 

# Task Persentase (%) #Task Persentase (%) 

Task 1 100 Task 11 100 

Task 2 100 Task 12 100 

Task 3 100 Task 13 100 

Task 4 100 Task 14 80 

Task 5 80 Task 15 80 

Task 6 80 Task 16 60 

Task 7 80 Task 17 80 

Task 8 80 Task 18 80 

Task 9 100 Task 19 100 

Task 10 100 Task 20 100 

  Task 21 100 
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Gambar 17  Hasil nilai rataan perhitungan skor PSSUQ 

User Feedback 

User feedback dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner PSSUQ. 

Feedback didapat dari hasil pengujian aplikasi Go Citizen setelah responden 

melakukan serangkain tugas pada user testing. 

 

Kuesioner PSSUQ 

Dalam tahap ini, dilakukan evaluasi usability dengan menggunakan 

kuesioner PSSUQ. Kuesioner PSSUQ dapat dihitung dengan cara memberi nilai 

rata – rata pada setiap sub-penilaian. Hasil perhitungan skor PSSUQ dapat dilihat 

pada Gambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 17 didapatkan hasil sebagai berikut, sub-kategori system 

usefullness bernilai 5.2, sub-kategori  information quality bernilai 4.5, sub-kategori 

interface quality bernilai 4.2, dan sub-kategori overall system bernilai 4.7. Semakin 

tinggi nilai rata–rata suatu sub-kategori, semakin tinggi tingkat kepuasan partisipan 

(Lewis 1995). Peneliti memberikan nilai asumsi dengan mengambil nilai tengah 

(median) sama dengan 4 untuk mengkelompokkan tingkat kepuasan partisipan ke 

dalam 3 kelompok, yakni tinggi, netral, dan rendah. Nilai tengah tersebut diambil 

dari nilai median skala likert antara 1 sampai 7. Sub-kategori system usefullness 

memiliki nilai tertinggi dibanding sub-kategori lainnya. Hal ini berarti partisipan 

setuju bahwa aplikasi Go Citizen mudah digunakan, mudah dipelajari, sedangkan 

sub-kategori interface quality memiliki nilai terendah dibanding sub kategori 

lainnya. Hal ini masih dapat dikategorikan cukup baik karena masih berada diatas 

nilai tengah. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan aplikasi Go Citizen telah 

memenuhi tujuan usability. 

 

 

5.2

4.5
4.2

4.7

1

2

3

4

5

6

7

N
ila

i r
at

a 
-r

at
a

System 

Usefullness 

Information 

Quality 
Interface 

Quality 

Overall 

System 



 

37 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi Go Citizen  membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan secara 

online. Aplikasi tersebut memiliki tahapan proses lebih singkat daripada tahapan 

secara konvensional  Selain itu, antarmuka yang dihasilkan telah memenuhi tujuan 

dari usability baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dari hasil evaluasi usability 

dengan metode performance metric, tingkat keberhasilan task success yang 

dikerjakan oleh partisipan adalah sebesar 95%. Selain itu hampir keseluruhan task 

dapat dikerjakan oleh partisipan dalam waktu relatif singkat. Hal ini berarti, 

partisipan dapat mengerjakan task dengan efektif dan efisien. Dengan 

menggunakan kuesioner PSSUQ diperoleh skor untuk sub-kategori system 

usefullness, information quality, interface quality, dan overall satisfaction score 

sebesar 5.2, 4.5, 4.2, 4.7.  

Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan situs berbasis 

mobile berikutnya adalah pada bagian analisis tugas kontekstual perlu ditambahkan 

notifikasi yang dikirimkan ke penduduk melalui email baik ketika berkas 

permohonan gagal divalidasi maupun berhasil divalidasi sehingga penduduk selalu 

mendapatkan info terkini mengenai progress pengajuan berkas permohonan.. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membuat sistem dengan actor multi RT dan 

multi RW, sehingga dapat merepresentasikan keadaan di lapangan. Pada bagian 

profil pengguna, peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil data responden lebih 

banyak agar hasilnya dapat lebih representatif.  

Peneliti juga dapat menambahkan dan membahas standar desain layar dan 

prinsip umum desain yang lebih mutakhir, sehingga dapat disesuaikan dengan 

kemajuan teknologi mobile.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bintang A. 2015. Local e-government: Pengembangan sistem pelayanan publik 

berbasis mobile web [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.  

Galitz WO. 2002. The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction 

to GUI Design Principles and Techniques. Ed ke-2. New York (US): J Wiley. 

Google. 2016. Material Design – Google Design Guidelines [internet] [diunduh 

2016 Mei 15].  Tersedia pada : http:// material.google.com/. 

Hamidah. 2013. Pengembangan situs PTN menggunakan usability engineering dan 

evaluasi usability menggunakan kuesioner SUMI [skripsi].Bogor (ID): Institut 

Pertanian Bogor. 

Layne K, Lee J. 2001. Developing fully functional e-government: a four stage mode. 

Government Information Quarterly. 18:122-136. 

Lewis JR. 1995. IBM computer usability satisfaction questionnaire: Psychometric 

Evaluation and Instructions for Use, International Journal of Human-Computer 

Interaction. 7(1): 57-78. 



 

38 

Mayhew DJ. 1999. The Usability Engineering Lifecycle : A Practioner’s Handbook 

for User Interface Design. San Diego (US): Academic Press. 

Neil Theresa. 2015. Mobile Design Pattern Gallery. Ed ke-2. Massachusetts(US): 

O’Reilly Media, Inc. 

Praditya DJ. 2015. Local e-government: sistem pelayanan publik online di 

Kecamatan Bogor Utara [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 

Presiden RI. 2004. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 

tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. 

Rokhman A. 2011. E-government adoption in developing countries; the case of 

Indonesia. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. 

2(5):228-236. 

Sauro J. 2011. What is a good task-completion rate ? [internet] [diakses 2016 Sep 

7]. Tersedia pada http://www.measuringu.com/blog/task-completion.php/. 

Tullis T, Albert B. 2008. Measuring the User Experience. Massachusetts (US): 

Elsevier. 

United Nation. 2014. E-Government Survey 2014 [Internet]. [diunduh 2015 Des 1]. 

Tersedia pada: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2014 

Widyaningsih B. 2015. Local e-government: pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PATEN) (studi kasus Kecamatan Jagakarsa) [skripsi]. Bogor (ID): 

Institut Pertanian Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1  Tipografi font Roboto 
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Palette color pada aplikasi Go Citizen sisi admin 

 

Palette color pada aplikasi Go Citizen sisi penduduk 

 

Surat Keterangan Belum Menikah 
 

Surat Keterangan Penghasilan Tidak Tetap 

 

Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga 

 

Surat Keterangan Izin Berpergian 
 

Lacak Permohonan 
 

Informasi Pelayanan  /  Tata Cara Validasi 

 

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah 

 

Daftar Permohonan 

 

Registrasi Penduduk 

 

List Penduduk 

 

Lampiran 2  Palette colors dan list icon pada aplikasi Go Citizen 
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Lampiran 3  Data pengamatan tugas pada aplikasi Go Citizen 

Trigger pada 
actor penduduk 

Use case 
(Tugas) 

Skenario tugas Kesalahan, 
masalah, 

komentar 

Melihat informasi 

pelayanan surat 

keterangan tidak 

tetap dan 

mengajukan 

pelayanan 

tersebut. 

Mengisi 

formulir 

pengajuan 

dan melihat 

nomer 

pelayanan 

melalui email 

- Melihat informasi 

pelayanan pengajuan. 

- Mengisi isian pada kolom 

Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). 

- Mengisi isian alamat email. 

- Memilih gambar KTP yang 

akan diupload. 

- Memilih gambar KK yang 

akan diupload. 

- Mengisi isian keperluan. 

- Menekan tombol 

“AJUKAN 

PERMOHONAN”. 

- Membuka kotak masuk 

email dan mencari surat 

email yang berisi nomor 

pelayanan. 

 

- Upload 

gambar 

error. 

Melihat informasi 

pelayanan surat 

keterangan belum 

memiliki rumah 

dan mengajukan 

pelayanan 

tersebut. 

Mengisi 

formulir 

pengajuan 

dan melihat 

nomer 

pelayanan 

melalui email 

- Melihat informasi 

pelayanan pengajuan. 

- Mengisi isian pada kolom 

Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). 

- Mengisi isian alamat email. 

- Memilih gambar KTP yang 

akan diupload. 

- Memilih gambar KK yang 

akan diupload. 

- Mengisi isian keperluan. 

- Menekan tombol 

“AJUKAN 

PERMOHONAN”. 

- Membuka kotak masuk 

email dan mencari surat 

email yang berisi nomor 

pelayanan.. 

- Upload 

gambar 

error. 

- NIK 

penduduk 

belum 

terdaftar. 

 



 

42 

 

Lampiran 3  Lanjutan 

Trigger pada 

actor penduduk 

Use case 

(Tugas) 

Skenario tugas Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Melihat 

informasi 

pelayanan surat 

keterangan tidak 

keberatan 

tetangga dan 

mengajukan 

pelayanan 

tersebut. 

Mengisi 

formulir 

pengajuan 

dan melihat 

nomer 

pelayanan 

melalui 

email 

- Melihat informasi pelayanan 

pengajuan. 

- Mengisi isian pada kolom 

Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). 

- Mengisi isian alamat email. 

- Memilih gambar KTP yang 

akan diupload. 

- Memilih gambar KK yang 

akan diupload. 

- Mengisi isian keperluan. 

- Menekan tombol “AJUKAN 

PERMOHONAN”. 

- Membuka kotak masuk 

email dan mencari surat 

email yang berisi nomor 

pelayanan. 

- Warna 

textinputla

yout 

usahakan 

jangan 

merah, 

karena 

terkesan 

salah. 

 

Trigger pada 

actor penduduk 

Use case 

(Tugas) 

Skenario tugas Kesalahan, 

masalah, 

komentar 

Melihat 

informasi 

pelayanan surat 

keterangan izin 

berpergian dan 

mengajukan 

pelayanan 

tersebut. 

Mengisi 

formulir 

pengajuan 

dan melihat 

nomer 

pelayanan 

melalui email 

- Melihat informasi 

pelayanan pengajuan. 

- Mengisi isian pada kolom 

Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). 

- Mengisi isian alamat email. 

- Memilih gambar KTP yang 

akan diupload. 

- Memilih gambar KK yang 

akan diupload. 

- Mengisi isian keperluan. 

- Menekan tombol 

“AJUKAN 

PERMOHONAN”. 

- Membuka kotak masuk 

email dan mencari surat 

email yang berisi nomor 

pelayanan. 

- Rancu 

dengan kata 

‘tujuan 

berpergian’. 

- Salah input 

email. 

- isian ‘lama 

berpergian’ 

sebaiknya 

ditambahkan 

keterangan 

hari / bulan / 

tahun. 
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Jenis Permohonan : 

1. Belum Pernah Menikah 

2. Belum Memiliki Rumah 

3. Izin Berpergian 

4. Penghasilan Tidak Tetap 

5. Tidak Keberatan 

Tetangga 

 

NIK 

Email 

KTP 

KK 

Keperluan 

Setelah penduduk memilih 

jenis permohonan yang akan 

diajukan, penduduk mengisi 

formulir pengajuan pelayanan 

berupa Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), 

mengunggah foto Kartu Tanda 

penduduk (KTP) dan Kartu 

Keluarg (KK), serta keperluan 

pengajuan. Apabila NIK belum 

terdaftar, maka penduduk wajib 

pergi ke kelurahan setempat 

untuk mendaftarkan NIK. 

 

Notifikasi email 

 

No Pelayanan 

 

No Pelayanan 

 

Tgl Validasi RT 

 

Tgl Validasi RW 

 

Lampiran 4  Wireframe tampilan halaman pengajuan surat keterangan publik 
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 Setelah ketua RT login pada aplikasi, ketua RT melihat daftar permohonan 

penduduk yang belum divalidasi. Daftar tersebut diurutkan berdasarkan tanggal 

pengajuan menurut aturan FIFO (first in first out). Ketua RT memilih salah satu 

data permohonan tersebut 

Nama Aplikasi 

 

Logo 

 

Username 

 

Password 

 

Tombol  Submit “Masuk” 

 

Setelah penduduk 

mengajukan permohonan, 

ketua RT dapat 

mengecek berkas – 

berkas yang diajukan 

melalui aplikasi. Pertama 

– tama ketua RT 

melakukan login dengan 

memasukkan data 

username dan password. 

 

Daftar 

permohonan 

belum 

divalidasi. 

 

Daftar 

permohonan 

belum 

divalidasi. 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 Tgl Pengajuan 

Lampiran 5  Wireframe tampilan aplikasi Go Citizen ketua RT 
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Lampiran 5 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah ketua RT berhasil memvalidasi data pemohon, maka akan muncul 

daftar permohonan penduduk yang sudah divalidasi. Daftar tersebut diurutkan 

berdasarkan tanggal validasi ketua RT. 

 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 NIK 

 Gambar KTP 

 Nomor KK 

Berikut adalah tampilan 

salah satu data 

pemohon. Ketua RT 

memverifikasi berkas 

yang dikirim oleh 

penduduk. Apabila 

sudah sesuai, maka 

ketua RT memvalidasi 

permohonan dengan 

mengklik “VALIDASI 

PERMOHONAN”. 

 

Berikut adalah tampilan 

 Gambar KK 

 Keperluan 

 Email 

Daftar 

permohonan 

sudah 

divalidasi. 

 

Tombol 

Validasi 

Permohonan 
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Setelah ketua RW login maka akan muncul daftar permohonan penduduk 

yang belum divalidasi oleh ketua RW. Daftar tersebut disusun berurutan menurut 

aturan FIFO (first in first out). Berkas permohonan yang berada pada tingkat RW 

adalah semua berkas yang telah divalidasi sebelumnya oleh ketua RT. 

 

Nama Aplikasi 

 

Logo 

 

Username 

 

Password 

 

Tombol  Submit “Masuk” 

 

Setelah permohonan 

berhasil divalidasi oleh 

ketua RT, permohonan 

tersebut secara sistem 

langsung berada pada 

tingkatan RW dan 

menunggu untuk 

diproses. Gambar 

disamping menunjukkan 

tampilan login pada sisi 

admin ketua RW. 

Tampilan tersebut sama 

dengan tampilan 

sebelumnya 

 

Daftar 

permohonan 

belum 

divalidasi. 

 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 Tgl Validasi 
RT 

Lampiran 6  Wireframe tampilan aplikasi Go Citizen ketua RW 
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Lampiran 6 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah ketua RW berhasil memvalidasi data pemohon, maka akan muncul 

daftar permohonan penduduk yang sudah divalidasi. Daftar tersebut diurutkan 

berdasarkan tanggal validasi ketua RW. 

 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan  

 NIK 

 Gambar KTP 

 Nomor KK 

Berikut adalah tampilan 

salah satu data 

pemohon. Ketua RW 

memverifikasi berkas 

yang dikirim oleh 

penduduk. Apabila 

sudah sesuai, maka 

ketua RW memvalidasi 

permohonan dengan 

mengklik “VALIDASI 

PERMOHONAN”. 

 

Berikut adalah tampilan 

 Gambar KK 

 Keperluan 

 Email 

Daftar 

permohonan 

sudah 

divalidasi. 

 

Tombol 

Validasi 

Permohonan 
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Salah satu syarat pengajuan permohonan secara online, NIK penduduk 

haruslah terdaftar pada kelurahan setempat. Jika belum terdaftar maka petugas 

kelurahan mendaftar penduduk melalui sistem. Data yang diisikan berupa 

identitas penduduk sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). 

Nama Aplikasi 

 

Logo 

 

Username 

 

Password 

 

Tombol  Submit “Masuk” 

 

Setelah permohonan 

berhasil divalidasi oleh 

ketua RW, permohonan 

tersebut secara sistem 

langsung berada pada 

tingkatan kelurahan dan 

menunggu untuk 

diproses.  

 

 NIK 

 Nomor KK 

 Nama Depan 

 Nama Belakang 

 Jenis Kelamin 

 Tempat Lahir 

 Tanggal Lahir 

 

Lampiran 7  Wireframe tampilan aplikasi Go Citizen petugas kelurahan 
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Lampiran 7  Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah berkas permohonan berhasil divalidasi oleh ketua RW, maka 

secara sistem berkas tersebut telah berada pada tingkatan kelurahan. Petugas 

kelurahan dapat melihat daftar permohonan yang belum divalidasi. Berkas 

permohonan yang berada pada tingkat kelurahan adalah semua berkas yang telah 

divalidasi baik oleh ketua RT maupun ketua RW. Berikut adalah tampilan data 

pemohon untuk divalidasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 NIK 

 Gambar KTP 

 Nomor KK 

 Gambar KK 

 Keperluan 

 Email 

Daftar 

permohonan 

belum 

divalidasi. 

 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 Tgl Validasi RW 
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Lampiran 7 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 
permohonan 

sudah 

divalidasi. 

 

Daftar 

permohonan 

sudah 

divalidasi. 

 NIK 

 Nama Lengkap 

 Pelayanan 

 Tgl Validasi 
Lurah 

 

Setelah petugas kelurahan 

berhasil memvalidasi data 

pemohon, maka sistem 

secara otomatis akan 

menampilkan daftar 

permohonan yang telah 

divalidasi. Daftar tersebut 

diurutkan berdasarkan 

tanggal validasi lurah.  

 

Setelah data tersebut 

divalidasi, pemohon 

mendapatkan email yang 

dikirim oleh kelurahan 

yang berisi softfile berkas 

permohonan.  langkah 

selanjutnya adalah 

petugas kelurahan 

mencetak surat 

permohonan. 

 

Setelah petugas kelurahan 

berhasil memvalidasi data 

pemohon, maka sistem 

secara otomatis akan 

menampilkan daftar 

permohonan yang telah 

divalidasi. Daftar tersebut 

diurutkan berdasarkan 

tanggal validasi lurah.  

 

Setelah data tersebut 

divalidasi, pemohon 

mendapatkan email yang 

dikirim oleh kelurahan 

yang berisi softfile berkas 

permohonan.  langkah 

selanjutnya adalah 

petugas kelurahan 

mencetak surat 

permohonan. 

Print Permohonan 
 

Petugas kelurahan mengklik salah satu data 
pemohon pada tab “Sudah Validasi”, maka 

akan muncul data pemohon sebagai 

berikut. 

Tombol “Print Permohonan” hanya 

muncul pada berkas yang telah divalidasi 

oleh pihak kelurahan. 
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Lampiran 7 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Berkas permohonan dapat dicetak oleh pihak kelurahan melalui 

aplikasi Go Citizen dengan menghubungkan printer yang terkoneksi 

dengan internet. Kemudian, penduduk mendapatkan notifikasi email 

bahwa berkas permohonan yang sudah ditandatangani dapat diambil di 

kelurahan setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombol Print 
 

Tampilan dokumen 

yang akan di print. 
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Petunjuk Pengisian : 

1. Lembar bahan diskusi ini berisi pertanyaan mengenai kebutuhan 

pengguna dalam mengakses aplikasi mengenai pengajuan pelayanan lik melalui 

smartphone. 

2. Pengisian lembar ini ditujukan bagi para penduduk yang belum menikah 

atau belum memiliki rumah atau ingin berpergian atau memiliki penghasilan 

tidak tetap atau memiliki hajat di lingkungan rumahnya. 

3. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu biodata pengguna dan 

pertanyaan seputar kebutuhan pengguna akan informasi. 

4. Jawablah dengan benar setiap pertanyaan yang diberikan sesuai dengan 

pribadi Anda. 

Lampiran 8  Kuesioner analisis profil pengguna 
 

  

 

Kuesioner dan Bahan Diskusi Kebutuhan Informasi Pengguna 

Dalam Mengakses Aplikasi Go Citizen untuk Pengajuan 

Pelayanan Publik Kota Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tanggal Pengisian : 

2. Nama Lengkap  :  

3. Tempat / Tanggal Lahir  : 

4. Jenis Kelamin : 

Laki – Laki 

Perempuan 

5. Pekerjaan  :  

6. Domisili   :  

7. Apakah Anda memiliki smartphone ? 

Ya 

Tidak 

8. Seberapa sering smartphone Anda terhubung dengan koneksi internet ? 

a. Selalu (setiap hari) 

b. Sering ( >= 4 hari dalam seminggu). 

c. Jarang ( <= 4 hari dalam seminggu). 

d. Tidak pernah 

e. Jika ada wifi saja. 



 

53 

Lampiran 8  Lanjutan 

9. Apa sistem operasi perangkat smartphone Anda ? 

a. Android 

b. iOs 

c. Windows Phone 

d. Linux 

e. Lainnya .... 

10. Jika Android, generasi apakah sistem operasi Anda ? 

a. Lollypop 

b. Icecream 

c. Jellybean 

d. Kitkat 

e. Lainnya ... 

11. Berapakah ukuran layar smartphone Anda ?  

a. <= 5 inchi. 

b. 5 – 5.5 inchi. 

c. > 5.5 inchi. 

d. Tidak tahu. 

12. Informasi penting apa saja yang ingin Anda dapatkan ketika Anda 

mengakses aplikasi ini ? Misal : Cara penggunaan aplikasi, informasi 

tentang pelayanan publik, dll. Sebutkan informasi lain yang Anda 

butuhkan tersebut. 
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2016 

 

Mengukur Tingkat Kenyamanan/Kepuasan Responden Terhadap Aplikasi 

Local e-Government 

Referensi :  

1. Lewis, J.R.(1995) IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: 

Psychometric Evaluation and Instructions for Use, International Journal of 

Human-Computer Interaction, 7, 1, 57 - 78. 
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Lampiran 9  Lanjutan 

A. System Usefullness 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Overall, I am satisfied with how easy it is to 

use this system 
       

2 It was simple to use this system.        

3 
I could effectively complete the tasks and 

scenarios using this system 

       

4 
I was able to complete the tasks and scenarios 

quickly using this system. 

       

5 
I was able to efficiently complete the tasks 

and scenarios using this system. 

       

6 I felt comfortable using this system.        

7 It was easy to learn to use this system.        

8 
I believe I could become productive quickly 

using this system 

       

 

B. Kualitas Informasi 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
The system gave error message that clearly told 

me how to fix problems. 

       

10 
Whenever I made a mistake using the system, I 

could recover easily and quickly. 

       

11 

The Information (Such as on-line help, on-

screen message and other documentation) 

provided with this system was clear. 

       

12 It was easy to find the information I needed.        

13 
Information provided for the system was easy to 

understand 
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No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
The information was effective in helping me 

complete the tasks and scenarios. 

       

15 
The organization of information on the system 

screens was clear. 

       

 

C. Kualitas Desain Tampilan. 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

16 The Interface of this system was pleasant.        

17 I liked using the interface of this system.        

18 
This system has all the functions and capabilities 

I expect it to have. 

       

19 Overall I am satisfied with this system        

 

D. Berikan Komentar Lebih Lanjut Mengenai Aplikasi Tersebut  

.................................................................................................................

..........................................................................................................................

.. .......................................................................................................................

.............................. ...........................................................................................

.......................................................... 
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Lampiran 10  Hasil kuesioner PSSUQ 

# 

Pertanyaan 

Partisipan 1 Partisipan 2 Partisipan 3 Partisipan 4 Partisipan 5 

1 6 6 6 7 6 

2 7 6 6 7 7 

3 7 6 5 6 6 

4 6 7 6 6 7 

5 6 7 6 6 5 

6 4 5 6 6 7 

7 6 7 4 7 7 

8 5 7 6 6 7 

9 1 6 3 6 6 

10 2 6 6 6 7 

11 3 6 6 6 7 

12 3 7 6 6 7 

13 4 6 6 6 7 

14 4 6 5 6 7 

15 5 6 6 6 7 

16 3 6 5 5 7 

17 4 6 5 5 7 

18 2 5 5 6 6 

19 3 6 5 6 7 

 
 1 = sangat sangat tidak setuju 

 2 = sangat tidak setuju 

 3 = tidak setuju 

 4 = netral 

 5 = setuju 

 6 = sangat setuju 

 7 = sangat sangat setuju 
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