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ABSTRAK 

WIDURI WULANSARI PUTRI. Perancangan User Experience Franchisee pada 

Sistem Penawaran Waralaba UMKM Menggunakan Metode The Wheel. 

Dibimbing oleh FIRMAN ARDIANSYAH.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk 

kegiatan ekonomi di Indonesia. Kelemahan mendasar UMKM adalah pada bidang 

pemasaran. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi dari permasalahan 

tersebut. Penelitian ini berfokus pada perancangan user experience (UX) 

menggunakan metode The Wheel dari Hartson-Pyla. Metode ini berupa siklus 

yang dimulai dari tahap analisis terhadap kebutuhan pengguna melalui kuesioner 

dan wawancara terstruktur. Tahap desain dilakukan dengan pembuatan persona, 

sketsa, skenario, storyboard, dan wireframes. Hasil desain diimplementasikan ke 

dalam bentuk prototipe low fidelity dan prototipe medium fidelity. Prototipe low 

fidelity dievaluasi menggunakan web usability guidelines dan menghasilkan total 

nilai pemenuhan guidelines sebesar 76%. Sementara itu, prototipe medium fidelity 

dievaluasi menggunakan teknik cognitive walkthrough. Pertanyaan walkthrough 

pertama, 'akankah pengguna mencoba untuk mencapai efek yang tepat?' 

menghasilkan success rate paling kecil yakni 84.80%. Hal tersebut dikarenakan 

pengguna belum akrab dengan fungsi dari aplikasi sejenis sehingga aplikasi butuh 

menyediakan banyak pilihan bantuan. 

Kata Kunci: investasi, pengalaman pengguna, the wheel, UMKM, waralaba. 

 

ABSTRACT 

 

WIDURI WULANSARI PUTRI. Franchisee‟s User Experience Design of SME 

Franchise Offering System Using The Wheel Method. Supervised by FIRMAN 

ARDIANSYAH. 

        

Small and medium enterprise (SME) is form of economic activity in 

Indonesia. The SME's fundamental weakness is in the marketing field. The use of 

technology could be the solution for this problem. This research focused on web 

user experience (UX) design which build using The Wheel lifecycle based on 

Hartson-Pyla method. This method forms a cycle that starts from the stage of the 

analysis of user needs through questionnaire and structured interview. The design 

phase has been done by creating a persona, sketches, scenarios, storyboards, and 

wireframes. Design results were implemented in low-fidelity and medium-fidelity 

prototype. Low fidelity prototype was evaluated using web usability guidelines 

and generated 76% score of guidelines' fulfillment. Meanwhile, medium fidelity 

prototype was evaluated using cognitive walkthrough. The first walkthrough 

question, 'will the user try to achieve right effect?' generated the smallest success 

rate, that is 84.80%. That was because the user isn‟t familiar with the functionality 

of similar applications, so this application need to provide a lot of help options. 

 

Keywords: franchise, investation, small and medium enterprise, the wheel, user 

experience. 
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  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bentuk 

kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh 

Undang-undang maupun berbagai lembaga atau instansi. Berdasarkan Undang-

undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai mana tertulis dalam Bab IV 

Pasal 6, bahwasanya kriteria suatu usaha disebut usaha mikro, kecil, dan 

menengah adalah seperti yang terdapat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU no. 20 tahun 

2008 tentang UMKM 

Kriteria 
Usaha Mikro 

(Rupiah) 

Usaha Kecil 

(Rupiah) 

Usaha Menengah 

(Rupiah) 

Kekayaan 

bersih 

Maksimal  

50 000 000 

50 000 000  

sampai 

 500 000 000 

500 000 000  

sampai 

10 000 000 000 

Hasil 

penjualan 

tahunan 

Maksimal  

300 000 000 

300 000 000 

sampai 

2 500 000 000 

2 500 000 000  

sampai 

50 000 000 000 

 

Indonesia memiliki 56 534 592 unit UMKM dengan laju pertumbuhan 

sebesar 2.41% (BPS 2012). Meskipun jumlah yang ada tidak bisa dikatakan 

sedikit, pada kenyataannya UMKM masih memiliki kelemahannya sendiri. 

Kelemahan yang paling mendasar yakni dalam bidang pemasaran. Bidang 

pemasaran UMKM dinilai memiliki orientasi pasar yang rendah, lemah dalam 

persaingan kompleks dan tajam, serta tidak memiliki infrastruktur pemasaran 

yang memadai. Kurangnya infrastruktur dalam pemasaran ini yang dapat 

membawa dampak langsung pada geliat investasi (LGSP 2009).   

Waralaba atau franchise merupakan salah satu pola pelaksanaan kemitraan 

UMKM di Indonesia (RI 2008). Sumardi (2012) mendefinisikan waralaba sebagai 

suatu metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang 

dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode ini disebut franchisor, 

sedangkan pembeli yang berhak menggunakan metode disebut franchisee. Bagi 

pihak franchisee, waralaba menawarkan janji keuntungan kepemilikan dari sebuah 

rantai yang sudah besar, ketika pada saat yang sama juga menjadi seorang 

pebisnis yang independen (Hunt 1997). Berdasarkan data dari Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI), terdapat 291 surat tanda 

waralaba dengan jumlah gerai hingga tahun 2013 ada sebanyak 2 250 unit (CNN 

Indonesia 2015a). Imanullah (2012) menyatakan bahwa selain memberikan 

keuntungan kepada pemberi waralaba maupun penerima waralaba, majunya 

kegiatan waralaba juga dapat digunakan sebagai strategi pertumbuhan UMKM. 

Kemendag RI memperkirakan transaksi jual beli barang melalui internet (e-

commerce) dari Indonesia akan menembus angka US$ 10.08 miliar (CNN 

Indonesia 2015b). Berdasarkan sumber yang sama, rata-rata nilai transaksi belanja 

online tersebut tumbuh 40% setiap tahun. Tercatat pula dalam situs Internet World 
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Stats, per bulan Juni 2015, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah China, 

India, dan Jepang dalam jumlah pengguna internet terbesar di Asia. Potensi 

pertumbuhan internet dan fakta tentang nilai transaksi tersebut tentunya menjadi 

tuntutan tersendiri bagi UMKM untuk melakukan akselerasi. 

  

 

Gambar 1  Tampilan beranda plasafranchise.com  

  10 November 2015 

 

Gambar 2  Tampilan beranda waralabaku.com  

  10 November 2015 

Sejauh ini sudah ada beberapa pengembang yang mencoba menjawab 

tantangan tersebut dengan membangun sistem yang bertindak sebagai wadah 

pemasaran bagi penawaran waralaba UMKM. Berdasarkan pencarian di mesin 

pencari Google pada 10 November 2015 ditemukan 4 sistem berbasis web 

Indonesia dengan fasilitas serupa, yaitu bisnisukm.com, seputarukm.com, 

plasafranchise.com, dan waralabaku.com. Sebagai acuan awal, telah dilakukan 

pengambilan data pra-penelitian pada 26 November 2015 menggunakan metode 

think-aloud terhadap seorang responden yang sudah pernah melakukan investasi. 

Responden ini diarahkan untuk mencoba menggunakan keempat sistem yang 

sudah ada tersebut sesuai keinginannya dan di akhir sesi responden diminta untuk 

menceritakan apa yang ia pikirkan dan rasakan. Dari tahap pra-penelitian ini 

didapatkan informasi bahwa sistem yang sudah ada tersebut secara garis besar 

memberikan informasi yang cukup lengkap, namun beberapa di antaranya 

menampilkan terlalu banyak iklan (Gambar 1 dan Gambar 2) dan gambar lain 

yang terus bergerak dan/atau muncul secara bergantian. Selain itu, tidak ada 

aturan baku tentang informasi yang disajikan dari tiap franchisor dalam satu 

sistem yang sama (Gambar 3 dan Gambar 4). Beberapa sistem juga lebih berfokus 
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pada informasi tentang peluang berbisnis terhadap produk UMKM (Gambar 5 dan 

Gambar 6). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat 

mengakomodasi ruang kerja franchisee sekaligus memperhatikan kenyamanan 

dalam penggunaannya. 

 

 

Gambar 3  Tampilan informasi 

waralaba waralabaku.com 

13 April 2016 

 

Gambar 4  Tampilan informasi 

waralaba waralabaku.com 

13 April 2016 

 

Gambar 5  Tampilan beranda 

bisnisukm.com 10 

November 2015 

 

Gambar 6  Tampilan beranda 

seputarukm.com 10 

November 2015 

Pada tahap pengembangan aplikasi, kebutuhan aspek usability 

(kebergunaan) dan user experience (UX) yang dirasakan oleh pengguna harus 

turut menjadi perhatian di samping kebutuhan secara fungsional (Garrett 2011). 

Usability berarti memastikan sesuatu bekerja dengan baik, sehingga orang dengan 

kemampuan dan pengalaman rata-rata (atau di bawah rata-rata) dapat 

menggunakan sesuatu sesuai tujuannya tanpa merasakan frustasi atau putus asa 

(Krug 2006). Hassenzahl (2008) membagi definisi UX ke dalam dua bagian, yaitu 

definisi UX itu sendiri sebagai sebuah momentum, terutama perasaan evaluatif 

seseorang tentang baik-buruk saat berinteraksi dengan produk atau jasa. Selain itu, 

UX juga didefinisikan sebagai konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan manusia 

terhadap otonomi, kompetensi, dan stimulasi (self-oriented) melalui interaksi 

dengan produk atau jasa. 

Pengembangan desain antarmuka dan user experience sistem penawaran 

waralaba UMKM ini dilatarbelakangi juga oleh belum tersedianya penelitian yang 

khusus mengkaji dari sisi pengalaman pengguna. Perancangan pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode The Wheel yang diperkenalkan oleh 

Hartson dan Pyla (2012). Metode ini terdiri dari empat elemen utama yang biasa 
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digunakan dalam perancangan user experience, yaitu analisis, desain, prototipe, 

dan evaluasi. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya calon franchisee yang 

merasa kesulitan untuk mencari dan menemukan informasi terkait waralaba 

UMKM Indonesia di sistem yang sudah ada sebelumnya. Permasalahan lainnya 

adalah belum adanya penelitian berdasarkan user experience untuk aplikasi 

penawaran waralaba UMKM. Aplikasi perlu dirancang untuk memberikan 

kemudahan dalam mencapai tujuan pengguna sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang lebih baik. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan prototipe sistem penawaran 

waralaba UMKM berdasarkan kebutuhan franchisee dengan pendekatan user 

experience. Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam 

memperoleh data dan informasi terkait waralaba UMKM di Indonesia. Sistem ini 

diharapkan dapat membantu para calon franchisee untuk memilih dan 

merencanakan investasi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

daya tarik dan minat calon franchisee sehingga dapat mendukung geliat 

perkembangan investasi terhadap UMKM di Indonesia melalui waralaba. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini, yaitu: 

1 Prototipe dikembangkan sampai tahap medium fidelity. 

2 Perancangan prototipe hanya ditinjau dari sisi user experience franchisee. 

3 Perancangan prototipe aplikasi dikerjakan untuk sistem berbasis web desktop. 

4 Pengujian dilakukan masing-masing satu kali untuk prototipe low fidelity dan 

prototipe medium fidelity. 

 

 

METODE 

Penelitian ini menerapkan metode The Wheel yang berasal dari The UX 

Book (Hartson dan Pyla 2012). Metode ini terdiri dari beberapa tahapaan dalam 

sebuah lifecycle. Tahapan dari metode tersebut mengikuti tahapan dari siklus 4 

aktivitas elemental UX, yaitu analisis, desain, prototipe, dan evaluasi. Metode ini 

dapat dilihat pada Gambar 7. Dapat dilihat juga bahwa iterasi dapat terjadi di 
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semua tahapan tanpa terkecuali. Pada penelitian ini dilakukan satu kali iterasi. 

Proses verifikasi kepada stakeholder dan/atau user target dilakukan di akhir setiap 

tahap untuk memastikan sistem sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pengguna. 

 

 

Gambar 7  Siklus metode The Wheel (Hartson dan Pyla 2012)  

Analisis 

Tahapan analisis seperti pada Gambar 8 terdiri dari 4 proses utama, yaitu 

contextual inquiry, contextual analysis, extracting design requirements, dan 

design informing model. Tahapan ini dibuka dengan sebuah system concept 

statement. System concept statement ini memuat tulisan yang terdiri dari 100 – 

150  kata mengenai gambaran sistem yang akan dibuat, pengguna sistem, 

gambaran cara kerja sistem, masalah yang akan diselesaikan dengan adanya 

sistem, dan pengalaman serta pengaruh emosional yang ingin diciptakan. 

Proses contextual inquiry dilakukan untuk memahami bagaimana franchisee 

melakukan aktivitas kerjanya, yaitu dalam kegiatan berinvestasi. Data kerja 

franchisee diperoleh melalui kuisioner online dan wawancara terhadap responden 

yang pernah melakukan waralaba maupun paham tentang waralaba.  

Pada proses contextual analysis, data yang telah terkumpul dianalisis untuk 

memahami ruang kerja franchisee. Menurut Beyer dalam Hartson dan Pyla (2012), 

contextual analysis mencakup interpretasi data aktivitas kerja pengguna, 

konsolidasi, dan komunikasi. Interpretasi data dilakukan dengan membuat flow 

model dan work activity notes. Flow model berisi gambaran besar ruang kerja, 

komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, serta keterhubungannya satu 

sama lain. Work activity notes merupakan hasil interpretasi yang dikategorikan 
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berdasarkan kesamaan dan keterhubungannya satu sama lain dan disusun menjadi 

sebuah diagram yang dinamakan work activity affinity diagram (WAAD).  

 

Gambar 8  Proses dalam tahap analisis 

Proses selanjutnya dalam tahapan ini adalah extracting interaction design 

requirements. Berdasarkan konteks UX, dari proses ini akan didapatkan daftar 

kebutuhan desain interaksi yang merupakan hasil analisis pada setiap work 

activity notes franchisee. Statement kebutuhan interaksi desain tersebut dikemas 

dalam sebuah requirements document. Akhir dari tahap ini adalah proses design 

informing model yang berisi pembuatan task structure model berupa hierarchical 

task inventory (HTI) yang menjadi sebuah checklist untuk melacak cakupan tugas 

dalam desain (Constantine dalam Hartson dan Pyla 2012). 

Desain 

Tahap desain terdiri dari design thinking and ideation, conceptual design, 

dan design production. Proses design thinking berupa pembuatan persona dan 

sketsa rancangan sistem. Conceptual design berupa pembuatan konsep desain 

interaksi sistem yang direpresentasikan dalam skenario dan storyboard. Proses 

terakhir dalam tahapan ini adalah design production yaitu merupakan perancangan 

lebih rinci dalam bentuk wireframe. 

 

 

Gambar 9  Proses dalam tahap desain 

Persona merepresentasikan orang tertentu dalam peran dan subperan 

pekerjaan tertentu, dan dengan karakteristik kelas pengguna tertentu (Hartson dan 

Pyla 2012). Persona dalam tahap ini akan dibentuk berdasarkan kondisi user 

profile yang paling memungkinkan (ideal) dari user target yang disertakan dalam 

wawancara di tahap analisis. Persona secara umum mencakup profil dan identitas 

pengguna secara spesifik, pengalaman pengguna sebagai franchisee, kebiasaan 
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pengguna dalam menggunakan internet, serta penggunaan aplikasi berbasis web. 

Desain dilanjutkan dengan proses ideation atau penggambaran ide dalam bentuk 

sketsa di atas kertas. Setiap hal yang dibutuhkan dalam desain interaksi dapat 

memiliki beberapa pilihan sketsa dan kemudian dipilih satu yang terbaik melalui 

brainstorming. Proses pada tahapan desain dapat dilihat pada Gambar 9. 

Storyboard adalah konsep desain frame to frame berupa ilustrasi pengguna 

saat berinteraksi dengan sistem. Alur cerita dalam storyboard ini dibuat 

berdasarkan pada skenario. Storyboard mengombinasikan gambar dan kata-kata 

yang menjelaskan kegiatan franchisee dalam melakukan investasi serta 

kebutuhannya terhadap sistem untuk mendukung kebutuhan berinvestasi. 

Pembuatan storyboard hanya akan berdasarkan sejumlah task utama hasil filtering 

dari keseluruhan task yang mungkin ada. Design production dilakukan dengan 

membuat wireframe sebagai gambaran mengenai layout konten, desain interaksi 

pada layar, serta struktur navigasi sistem. 

Prototipe 

Pada tahap ini dilakukan implementasi perancangan antarmuka pengguna 

dalam bentuk prototipe menggunakan dua level fidelity (kedekatan dengan hasil 

akhir), yaitu low fidelity dan medium fidelity. Prototipe low fidelity adalah desain 

awal yang dibuat setelah dilakukannya analisis pengguna dan sistem. Penelitian 

ini membangun prototipe low fidelity dengan menggunakan teknik paper 

prototyping, sedangkan prototipe medium fidelity dibangun menggunakan Axure 

RP Pro 8.0. Perancangan antarmuka untuk kedua level fidelity juga menerapkan 

teknik collaborative design. Collaborative design dilakukan dengan melibatkan 

beberapa orang (mewakili individu, tim, atau bahkan seluruh organisasi) yang 

masing-masing berpotensi untuk menilai permasalahan dalam desain dan/atau 

mengevaluasi setiap pilihan-pilihan yang ada dari sudut pandang mereka sendiri 

(Klein et al 2001).  

Evaluasi 

Pada perancangan UX, istilah yang digunakan untuk mengevaluasi usability 

atau user experience adalah UX evaluation atau UX testing. Pengujian dilakukan 

masing-masing sebanyak satu kali pada prototipe low fidelity dan prototipe 

medium fidelity. Evaluasi pada prototipe low fidelity menggunakan 247 poin web 

usability guidelines dari userfocus.com.  

Prototipe medium fidelity diuji dengan menggunakan teknik cognitive 

walkthrough (CW) untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. CW 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memeriksa usability dalam 

sebuah sistem dan menenukan penyebab dari masalah usability lebih awal dalam 

suatu proses desain (Polson et al. 1992). CW berfokus pada evaluasi desain untuk 

menilai kemudahan pembelajarannya, khususnya melalui eksplorasi. Dalam 

evaluasi menggunakan CW, partisipan akan mengevaluasi antarmuka yang 

disediakan baik dalam satu konteks yang utuh maupun dalam beberapa task 

pengguna yang spesifik. Masukan dalam satu sesi walkthrough meliputi deskripsi 

desain antarmuka lengkap (dalam bentuk prototipe), skenario untuk setiap task, 
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asumsi eksplisit tentang populasi pengguna dan konteks penggunaan, serta urutan 

aksi yang harus berhasil dilakukan untuk memenuhi task yang ditunjuk. Selama 

proses berlangsung, evaluator mengamati setiap aksi yang dilakukan oleh 

partisipan dalam setiap task yang ditugaskan dan menjawab 4 pertanyaan berikut: 

1) Akankah pengguna mencoba untuk mencapai efek yang tepat?; 2) Akankah 

pengguna menyadari adanya aksi yang tepat?; 3) Akankah pengguna 

mengasosiasikan tindakan yang benar dengan efek yang akan mereka dapatkan?; 

dan 4) Jika aksi yang benar dilakukan, akankah pengguna melihat  bahwa 

kemajuan dibuat menuju solusi dari task mereka? (Wharton et al 1994). 

Evaluasi melibatkan 5 orang partisipan. Penelitian Nielsen dan Landauer 

(1993) tentang model matematika dari temuan usability problem menunjukkan 

bahwa usability testing akan memberikan hasil terbaik jika melibatkan tidak lebih 

dari 5 pengguna dalam prosesnya. Berdasarkan penelitian tersebut dinyatakan 

pula bahwa setelah pengguna kelima, pengujian yang dilakukan hanya 

membuang-buang waktu karena temuan yang sama diamati berulang kali tanpa 

mempelajari banyak temuan baru.   

Lingkup Pengembangan 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dengan 

spesifikasi Intel Core i5, RAM 4GB, dan GPU NVIDIA GEFORCE 920M. 

Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 versi 64 bit. Perangkat lunak 

yang digunakan dalam pengembangan wireframe dan prototipe adalah aplikasi 

Axure RP Pro 8.0. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis yang terbagi ke dalam tahapan yang terkait 

dengan gambaran sistem yang akan dibuat (system concept statement) dari 

stakeholder, kondisi aktivitas di lapangan (user inquiry), kebutuhan dan keinginan 

pengguna (contextual analysis), kebutuhan desain interaksi (extractiong 

interaction design requirements), dan gambaran hubungan sosial antarpengguna 

(design informing model). System concept statement disusun untuk dapat 

menjelaskan konsep mengenai sistem yang akan dirancang kepada pihak luar serta 

untuk membantu menentukan fokus dan lingkup pengembangan sistem secara 

internal (Hartson dan Pyla 2012). Statement akhir yang telah saling dipahami dan 

diverifikasi oleh stakeholder dalam penelitian ini terdiri dari 137 kata. 

 

System Concept Statement 

Loba Laba adalah sistem business-to-bussiness e-commerce berbasis web 

yang dirancang sebagai sarana pemasaran penawaran waralaba produk usaha 

mikro, kecil, dan menengah. Sistem ini membantu pengguna sebagai franchisee 

untuk menemukan informasi mengenai penawaran waralaba berdasarkan kategori 

usaha, lokasi, dan nilai investasi. Pengguna yang ingin mendapatkan informasi 
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lebih lengkap terkait sebuah penawaran waralaba dapat melakukan minta 

penawaran dengan mengisi form yang ada. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan 

informasi lengkap yang umumnya berbentuk prospektus penawaran waralaba dari 

franchisor. Semua permintaan penawaran yang ditanggapi oleh franchisor dimuat 

dalam kumpulan prospektus penawaran. Pengguna dan franchisor dapat 

berkomunikasi langsung di dalam sistem atau menghubungi melalui kontak yang 

tertera. Pengguna juga dapat memberikan rating maupun ulasan terhadap sebuah 

penawaran. Selain itu, sistem memungkinkan pengguna untuk membandingkan 

satu penawaran dengan penawaran lainnya. Sistem Loba Laba diharapkan dapat 

memenuhi kepuasan perolehan informasi franchisee sebelum mengambil 

keputusan berwaralaba. 

 

Contextual Inquiry 

Pada tahap ini dilakukan survei menggunakan kuesioner online (Lampiran 

1) untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pengguna di lapangan dan 

kebutuhannya. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner terdiri dari tiga bagian, 

yaitu mengenai pengalaman pengguna dalam berinvestasi, penggunaan internet, 

dan respon pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dari 29 

responden yang pernah menjadi franchisee maupun responden yang menunjukkan 

minat untuk menjadi franchisee UMKM, terdapat 58.6% responden pria dan 

41.4% responden wanita. Sejumlah 69% responden sudah berpengalaman 

melakukan investasi dalam bentuk usaha. Rentang usia responden dalam memulai 

investasi usahanya sebanyak 55.2% di usia kurang dari 20 tahun dan 37.9% 

berkisar antara 21 sampai dengan 30 tahun. Sedangkan untuk rentang usia 

responden sebagian besar berkisar antara 20-29 tahun. Berdasarkan Mardina 

(2011) rentang usia tersebut termasuk dalam generasi digital natives. Generasi 

tersebut adalah generasi muda yang lahir pada tahun 1994 dan sesudahnya, 

mereka lahir dan hidup di era digital.  

 

 

Gambar 10  Skala likert 

kebermanfaatan direktori 

waralaba UMKM 

 

Gambar 11  Skala likert 

kebermanfaatan hadirnya 

aplikasi Loba Laba 

Berdasarkan hasil survei, 51.7% responden pernah melakukan waralaba 

terhadap UMKM. Sekitar 22 responden pernah mengalami kesulitan dalam 

mencari informasi mengenai penawaran waralaba UMKM yang mereka minati 

dan 17 responden setuju bahwa banyak dan beragamnya penawaran memengaruhi 

pengambilan keputusan mereka dalam melakukan investasi melalui waralaba. 

Sebanyak 44.8% responden memandang kurang baiknya citra perkembangan 

investasi pada UMKM di Indonesia. 
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Seluruh responden memiliki personal computer (PC) atau laptop sendiri dan 

sebanyak 79.3% responden sudah terbiasa mengoperasikannya dalam kurun waktu 

lebih dari 5 tahun. Sebanyak 52.6% responden selalu terhubung dengan internet 

setiap hari. Jenis browser yang paling banyak digunakan oleh responden adalah 

Google Chrome dengan pengguna 16 orang. 

Pendapat pengguna mengenai manfaat keberadaan direktori waralaba 

UMKM dan manfaat keberadaan situs yang memberikan informasi tentang 

penawaran waralaba direpresentasikan dalam bentuk skala likert (Gambar 10 dan 

Gambar 11). Berdasarkan perhitungan nilai indeks dari skala likert (Lampiran 2), 

diketahui bahwa dari 29 responden keberadaan direktori waralaba UMKM 

memiliki nilai indeks sebesar 78.62%, sehingga masuk dalam kategori bermanfaat. 

Sementara itu, keberadaan situs yang memberikan informasi tentang waralaba 

UMKM memiliki nilai indeks sebesar 83.45%, sehingga masuk dalam kategori 

sangat bermanfaat. 

Kendala yang dialami dari proses contextual inquiry adalah sulitnya 

menemui responden dengan kriteria user target  yang sesuai, yakni yang paling 

dasar adalah responden dengan usia 30–40 tahunan, pernah mencari informasi 

waralaba melalui internet, dan pernah membeli waralaba. Oleh karena itu, selain 

menggunakan kuesioner online, dilakukan pula wawancara langsung kepada 5 

responden yang terdiri dari orang yang pernah membeli waralaba dan konsultan 

waralaba. Analisis selanjutnya hanya difokuskan pada 3 orang responden yang 

mendekati ketiga kriteria dasar user target. Wawancara dilakukan untuk menggali 

kebutuhan dan wawasan mereka dalam konteks sebagai penerima waralaba. 

Pertanyaan dalam wawancara disusun untuk dalam bentuk checklist seperti yang 

tersedia pada Lampiran 3. Daftar pertanyaan yang dibuat diarahkan untuk dapat 

menggali 7 kategori wawasan dari responden, yaitu: facts, abilities, behaviors, 

beliefs, fears, hopes, dan goals. Lampiran 4 merupakan contoh hasil wawancara 

dari salah satu responden.  

 

Contextual Analysis 

Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan user experience bagi         

franchisee sehingga kebutuhan pengguna dalam sistem (work role) yang 

dikembangkan untuk sistem ini hanya yang bersesuaian dengan ranah kerja 

franchisee. Franchisee menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi 

mengenai berbagai pilihan penawaran waralaba UMKM. Flow model dirancang 

untuk menggambarkan alur informasi, hubungan antarpengguna, serta perangkat 

yang digunakan (Gambar 12). 

 

Gambar 12  Flow model franchisee dalam aplikasi Loba Laba 
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Hasil kuesioner dari 29 responden dianalisis untuk menyatakan poin-poin 

penting yang diinterpretasikan sebagai kebutuhan dan keinginan pengguna dalam 

work activity notes. Setiap note dikelompokkan berdasarkan kesamaannya satu 

sama lain lalu diberi ID. Hubungan antar-note dalam aplikasi Loba Laba 

direpresentasikan dalam struktur work activity affinity diagram (WAAD) seperti 

pada Gambar 13. Kebutuhan franchisee akan kepuasan perolehan informasi 

sebelum mengambil keputusan berwaralaba [X] terbagi menjadi 6 kategori node 

mayor yang berada pada level 1. Keenam kategori tersebut adalah kebutuhan 

untuk menemukan penawaran yang sesuai dengan franchisee [A], kebutuhan 

mendapatkan informasi yang lengkap dan menarik [B], keinginan untuk dapat 

berkomunikasi dengan pihak franchisor [C], kebutuhan untuk mendapatkan 

masukan dari pihak yang sudah berpengalaman [D], kebutuhan menemukan 

penawaran waralaba yang aman dan akurat [E], dan keinginan untuk berbagi 

pengalaman terkait waralaba yang dijalankan [F]. Node-node di level 2 

menunjukkan kategori minor dan node-node di level 3 dan seterusnya adalah child. 

 

 

Gambar 13  Work activity affinity diagram aplikasi Loba Laba 

Kategori [A] terbagi menjadi tiga kategori minor, yaitu mencari informasi 

waralaba sendiri [AA], mendapatkan rekomendasi dari orang lain [AB] sehingga 

membutuhkan informasi pengalaman orang lain dalam berwaralaba [AB1], dan 

membandingkan satu penawaran dengan penawaran lainnya [AC]. Untuk 

menemukan informasi sendiri [AA], calon franchisee mencari berdasarkan kriteria 

yang sudah ia tentukan [AAA] atau menelusuri semua penawaran yang ada 

[AAB]. Franchisee mendapatkan informasi penawaran yang lengkap dan menarik 

[B] dimulai dengan mengetahui rincian produk/jasa  [BA] yang memberikan 

informasi tentang produk/jasa yang di waralabakan dalam satu penawaran [BA1]. 

Rincian mengenai penawaran [BB] membutuhkan informasi keuangan dalam 

suatu investasi [BB1], informasi hak dan kewajiban franchisee [BB2], informasi 

paket dan bentuk waralaba yang ditawarkan [BB3], dan informasi prosedur 

pembelian waralaba [BB4]. Profil perusahaan franchisor [BC] diketahui dari 

identitas franchisor [BC1], track record waralaba [BC2], deskripsi perusahaan 

[BC3], dan informasi pertumbuhan waralaba dan traffic per unit [BC4]. Agar 

lebih menarik, dibutuhkan informasi yang berbentuk audio-visual [BD]. 

Keinginan untuk dapat berkomunikasi dengan franchisor [C] dipenuhi 

dengan pertemuan tatap muka [CA] jika memiliki informasi alamat fisik untuk 

langsung menemui franchisor [CA1] atau berkomunikasi tidak langsung [CB] jika 

memiliki informasi kontak yang jelas [CB1]. Sebelum membuat keputusan, 
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franchisee butuh mendapatkan masukan dari pihak yang sudah berpengalaman 

[D] seperti berkonsultasi dengan konsultan waralaba [DA] dengan bekal informasi 

kontak konsultan [DA1] atau mengetahui pengalaman mitra terdahulu [DB]. 

Pengalaman mitra terdahulu memiliki informasi mitra yang sukses [DB1], 

testimoni dari mereka [DB2], dan kesediaan mereka berdiskusi dalam sebuah 

forum [DB3]. Agar franchisee merasa nyaman bertransaksi, informasi mengenai 

jaminan keamanan dan keakuratan informasi dalam suatu transaksi penawaran 

juga dibutuhkan [E1]. 

Franchisee ingin membagikan pengalaman terkait waralaba yang 

dijalankannya [F] dalam bentuk rekomendasi [FA] atau artikel [FB] yang bisa 

dibagikan ke media sosial [FB1]. Rekomendasi diberikan dalam bentuk rating 

[FA1] dan ulasan [FA2]. 

 

Extracting Interaction Design Requirements 

Kebutuhan desain interaksi yang berbentuk requirement statements 

didapatkan dengan menelusuri dan menganalisis kembali setiap kebutuhan 

franchisee pada WAAD. Jumlah requirement statements untuk setiap aktivitas 

kerja boleh berbeda-beda asalkan tetap dapat menjelaskan cara untuk mendukung 

kebutuhan pengguna di dalam sistem. Kumpulan requirement statements tersebut 

kemudian disusun dalam sebuah requirements document yang dapat dilihat pada 

Tabel 2. Requirements document selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

Tabel 2  Requirements documents aplikasi Loba Laba 

ID 

WAAD 
Work activity Requirement statements Feasibility 

AAA Mencari 

berdasarkan 

kriteria yang sudah 

ia tentukan 

Menyediakan fitur advance search 

untuk pencarian berdasarkan jenis 

produk/jasa, lokasi, dan modal 

investasi 

√ 

AAB Menelusuri semua 

penawaran yang 

ada 

Menyediakan fitur filter √ 

AB1 Mengetahui 

rekomendasi yang 

diberikan orang 

lain 

Menampilkan rekomendasi 

penawaran berdasarkan history 

penelusuran 

√ 

AC Membandingkan 

satu penawaran 

dengan penawaran 

lainnya 

Menggunakan tabel perbandingan 

konten penawaran 

√ 

BA1 Mengetahui 

produk/jasa yang 

diwaralabakan 

dalam satu 

penawaran 

Menampilkan deskripsi 

produk/jasa 

√ 

 

... .... .... ... 
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Design Informing Model 

 Sistem Loba Laba memiliki banyak kemungkinan cara untuk interaksi 

dengan franchisee sebagai pengguna. Pada tahap ini, task inventory difokuskan 

pada role franchisee dan tugas utamanya yaitu membeli waralaba. Pada HTI, 

tugas diorganisasikan dengan menggunakan struktur logis seperti yang bisa dilihat 

selengkapnya pada Lampiran 6.  

Desain 

Tahap desain atau perancangan terbagi menjadi tiga, yaitu design thinking 

yang menghasilkan persona berdasarkan hasil analisis dari user target dan sketsa 

berdasarkan proses ideation, conceptual design yang menuangkan skenario ke 

dalam bentuk storyboard, dan di akhir tahap ada design production yang 

menghasilkan wireframe.  

 

Design Thinking 

Churruca (2013) menjelaskan dalam situs ux-lady.com bahwa ada 10 

elemen dasar yang diperlukan untuk menyusun user persona, yaitu profil, 

kepribadian, referensi dan pengaruh, archetype dan kutipan, kecakapan teknologi, 

tujuan pengalaman pengguna, penggunaan perangkat dan platforms, persentase 

penggunaan aplikasi, apa yang pengguna inginkan dan apa yang pengguna tidak 

inginkan, serta hubungan merek dan produk dengan pengguna. Dari 10 elemen 

yang diperlukan, dipilih 9 elemen pertama dengan penambahan elemen motivasi 

pengguna. Pemilihan dan penambahan elemen persona tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan user target, sedangkan pemenuhannya disusun berdasarkan 

analisis hasil wawancara pada tahap contextual inquiry.  

Berdasarkan proses brainstorming dengan stakeholder, dibentuk persona 

bernama Eka Nugraha (EN). EN adalah seorang pria berusia 48 tahun yang 

bekerja di sebuah perusahaan swasta. Selain bekerja sebagai pegawai, EN juga 

menjalankan bisnis waralaba makanan yang ia jalankan bersama dengan 

keluarganya. Kepribadian EN cenderung extrovert dengan mobilitas yang tinggi. 

Di kesehariannya, untuk hal-hal yang bersifat formal EN lebih suka 

berkomunikasi secara tulisan dibandingkan dengan lisan. EN merupakan 

pengguna internet aktif yang lebih memilih laptop/PC untuk membantunya 

mengerjakan urusan pekerjaan. Ketika menghadapi suatu masalah atau hal lain 

yang membutuhkan pengambilan keputusaan, EN akan cenderung berdiskusi 

dengan keluarganya terlebih dahulu. Di sisi lain ia juga senang menerima 

pendapat dari teman-teman di sekitarnya.   

 Pengalaman berwaralaba sebelumnya, EN menemukan kesulitan dalam 

menemukan  waralaba yang sesuai keinginan karena dari aplikasi yang sudah ada 

sebelumnya ia merasa terganggu dengan kehadiran iklan dan gambar yang terus 

bergerak atau muncul bergantian. Selain itu EN juga kesulitan untuk 

membandingkan penawaran waralaba yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena 

itu, EN membutuhkan aplikasi yang bisa memberikan informasi mengenai 

waralaba yang bisa membantunya mengambil keputusan untuk membeli waralaba 

lainnya tanpa harus menghubungi satu persatu waralaba yang ditargetkan atau 

mendatangi sebuah pameran waralaba. EN mengharapkan aplikasi yang sederhana, 
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terjamin keamanan dan keakuratannya, mudah digunakan, dan minim distraksi. 

Persona aplikasi Loba Laba selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Proses design thinking selanjutnya adalah pembuatan sketsa yang 

menggambarkan berbagai kemungkinan desain interaksi. Sketsa yang dinilai 

paling memenuhi kebutuhan pengguna ditentukan melalui proses brainstorming. 

Brainstorming dilakukan dengan menunjukkan pilihan-pilihan desain yang ada 

kepada rekan sesama departemen Ilmu Komputer IPB yang fokus penelitiannya 

juga dalam konteks user experience design dalam e-commerce, yakni Alfandio 

Grasheldi. Alfandio dan peneliti kemudian saling memberikan ide dan pendapat 

masing-masing terhadap setiap desain yang memiliki beberapa pilihan.  

 

 

Gambar 14  Sketsa 1 fitur pencarian 

 

Gambar 15  Sketsa 2 fitur pencarian 

Berdasarkan proses brainstorming disimpulkan bahwa, contoh dari sketsa 

untuk kebutuhan pengguna terhadap fitur pencarian, sketsa pertama (Gambar 14), 

menunjukkan pengguna dapat melakukan scope search untuk lingkup semua, 

kategori, lokasi, dan nilai modal investasi dengan memasukkan kata kunci sendiri. 

Sketsa tersebut memiliki kekurangan karena menghabiskan banyak ruang pada 

pandangan pertama dari pengguna dengan adanya jumbotron sebagai latar 

belakang fitur pencarian, sehingga informasi yang ada di bawahnya memiliki 

kemungkinan tidak diakses lebih besar. Selain itu, scope search juga dinilai 

kurang mengakomodasi pilihan untuk lokasi dan nilai modal investasi. Pengguna 

akan ditambahkan beban berpikir tentang „lokasi seperti apakah yang bisa dicari? 

nama jalan, kecamatan, kota, atau provinsi?‟. Begitu pula pada nilai modal 

investasi, „satuan seperti apakah yang bisa diakomodir pencarian? dalam bentuk 

angka mutlak atau range?‟.  

 



15 

 

 

 

Gambar 16  Sketsa 3 fitur pencarian 

Sketsa kedua (Gambar 15), menunjukkan pengguna dapat melakukan 

pencarian dengan memasukkan kata kunci sendiri, maupun mencari berdasarkan 

isi pada daftar yang tersedia di masing-masing parameter jenis usaha, lokasi usaha, 

dan nilai modal investasi. Skesta kedua ini sudah menjawab 2 pertanyaan yang 

muncul dari sketsa pertama. Kekurangan dari sketsa kedua ini, selain karena 

adanya jumbotron adalah belum mengakomodir kebutuhan tipe pengguna browser 

untuk dapat menemukan apa yang mereka cari melalui berbagai pilihan jalur 

(Chak 2003). 

Sketsa ketiga (Gambar 16) menampilkan konsep yang berbeda. Daftar 

kategori dipisahkan dari form pencarian dan dapat dijangkau dengan penelusuran 

langsung sehingga dapat menjadi alternatif bagi pengguna tipe browser. Form  

pencarian pada sketsa ketiga lebih memberikan kebebasan kepada pengguna 

karena daftar yang dapat dipilih hanya lokasi dan nilai modal investasi. Selain itu, 

pada field pengguna dapat memasukkan kata kunci berupa kategori, brand 

maupun nama perusahaan. Sketsa ketiga dipilih menjadi sketsa untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna terhadap fitur pencarian melewati proses brainstorming. 

 

Conceptual Design 

Skenario dimulai ketika calon franchisee memiliki dana yang ingin 

dialokasikan untuk investasi dalam bentuk usaha. Karena tidak memiliki 

pengalaman dalam dunia bisnis, calon franchisee memutuskan untuk memilih 

sistem waralaba setelah direkomendasikan oleh keluarganya. Calon franchisee 

mencari informasi mengenai waralaba di mesin pencari dan menemukan 

lobalaba.com. Calon franchisee membuka situs lobalaba.com yang langsung 

terarah ke beranda yang menyediakan pilihan pencarian dan penelusuran melalui 

tab kategori maupun direktori yang disusun secara alfabetis. Pengguna mencoba 

menggunakan pencarian dengan memasukkan kueri jenis usaha, lokasi usaha, dan 

nilai modal investasi yang diinginkan. Pengguna melihat hasil pencarian yang 

diberikan sistem. Setelah melihat-lihat sekilas pengguna  mengklik checkbox 

„Bandingkan‟ dari beberapa waralaba lalu menekan tombol „Bandingkan‟. 

Kemudian muncul pop-up hasil perbandingan. Pengguna mengakses halaman  

penawaran dengan mengklik tombol „Lihat Waralaba‟ di salah satu waralaba 

dalam halaman perbandingan waralaba. Pengguna tertarik dengan penawaran 

tersebut dan ingin mendapatkan prospektus penawaran lengkapnya, maka 
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pengguna mengisi formulir permintaan prospektus penawaran waralaba. 

Permintaan tersebut akan masuk ke dalam keranjang permintaan prospektus 

penawaran. 

 

 

Gambar 17  Storyboard aplikasi Loba Laba 

Setelah memastikan pengguna adalah calon franchisee yang berkualifikasi, 

pihak franchisor mengirimkan prospektus penawaran waralaba lengkap melalui 

sistem. Pengguna mendapatkan notifikasi langsung di dalam aplikasi dan melalui 

pesan singkat. Pengguna mempelajari dokumen prospektus tersebut. Pengguna 

berdiskusi melalui fitur Pesan mengenai beberapa hal yang tidak tercantum dalam 

prospektus penawaran tapi akan mempengaruhi keputusannya. Selain itu, 

pengguna juga berdiskusi dengan konsultan waralaba terkait penawaran yang 

sedang dipelajarinya. Setelah pengguna dan franchisor mencapai kesepakatan 

waralaba, pengguna memberikan rating dan ulasan terhadap penawaran yang 

diambil tersebut.   

Gambaran konsep interaksi pengguna dengan aplikasi Loba Laba 

dituangkan ke dalam storyboard yang digambarkan frame per frame seperti pada 

Gambar 17. Interaksi dimulai ketika pengguna menemukan aplikasi Loba Laba 

hingga memberikan feedback berupa rating dan ulasan terhadap waralaba yang 

dibeli. Storyboard lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

Design Production 

Pada tahap ini dirancang wireframes yang menjembatani tahap desain dan 

implementasi pada prototipe. Wireframes dirancang untuk dapat memberikan 

gambaran awal mengenai antarmuka yang akan dikembangkan. Gambar 18 

merupakan contoh hasil wireframes yang dirancang untuk aplikasi Loba Laba. 

Wireframes lengkap dapat dilihat pada Lampiran 9.  
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Gambar 18  Wireframes aplikasi Loba Laba 

Wireframe yang telah dirancang kemudian ditunjukkan kepada stakeholder 

yang juga merupakan user target. Pada proses ini, stakeholder memberikan 

feedback terhadap keseluruhan wireframe. Umpan balik yang didapat dari 

stakeholder pada proses ini berupa beberapa pertanyaan terkait pengembangan 

wireframe, yang kemudian harus diputuskan bersama jawabannya. Pertanyaan 

tersebut antara lain adalah „berapa banyak penawaran yang bisa dibandingkan 

oleh pengguna?‟, „infomasi apa saja yang dibutuhkan untuk meminta informasi 

penawaran waralaba?‟, „konten apa saja yang akan disajikan dalam informasi 

waralaba?‟, dan „bagaimana pengguna tahu alur untuk mendapatkan sebuah 

informasi penawaran waralaba?‟. Jawaban dari pertanyaan yang muncul pada 

proses ini dijadikan acuan tambahan bagi perancangan antarmuka aplikasi di 

tahap selanjutnya. 

Prototipe dan Evaluasi 

Low Fidelity 

Perancangan prototipe low fidelity dilakukan dengan menggunakan teknik 

paper prototyping yang memiliki sifat fleksibel, mudah diubah, dan dapat 

menampilkan perilaku umum dari sebuah aplikasi. Proses dimulai dengan 

mengembangkan desain wireframe dengan membuat sketsa antarmuka aplikasi di 

atas kertas dengan menggunakan pensil, pulpen, penggaris, dan sebagainya seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 19. Prototipe disusun berdasarkan segala 

kemungkinan interaksi yang terjadi berdasarkan urutan task yang disesuaikan 

dengan skenario. Perancangan prototipe dilakukan dengan asumsi pengguna sudah 

memiliki pengalaman berwaralaba sebelumnya. 

Pengujian prototipe low fidelity dilakukan secara mandiri dengan 

menggunakan 247 poin web usability guidelines. Evaluasi idealnya dilakukan oleh 

5 orang penguji atau evaluator yang ahli. Dimana dalam proses evaluasi masing-

masing evaluator akan melakukan penilaian secara terpisah lalu dilakukan 

pertemuan untuk menyatukan pendapat dan membuat satu penilaian yang utuh. 

Namun, pada penelitian ini evaluator adalah seorang novice evaluator. Pengujian 

hanya dilakukan mandiri dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertama sulitnya 

menemukan partisipan jika menggunakan user testing. Kedua, meskipun web 
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usability guidelines dari userfocus.com tersebut dapat digunakan secara bebas 

oleh umum, namun butuh evaluator yang setidaknya sudah memiliki pengetahuan 

dasar mengenai istilah dan isu dalam bidang interaksi manusia dan komputer. 

Ketiga, banyaknya jumlah poin guidelines yang harus dianalisis akan 

menghabiskan banyak waktu dan menjadi beban tersendiri bagi evaluator yang 

tidak terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi. 

 

 

Gambar 19  Paper prototyping aplikasi Loba Laba 

Guidelines terbagi ke dalam 9 kategori, yaitu homepage, task orientation, 

navigation and information architecture, forms and data entry, trust and 

credibility, writing and content quality, page layout and visual design, search, dan 

help, feedback, and error tolerance. Setiap guidelines yang terpenuhi diberi nilai 

1 dan guidelines yang tidak terpenuhi diberi nilai -1. Sedangkan untuk guidelines 

yang dinilai seperti terpenuhi diberi nilai 0 dan jika guidelines tidak relevan 

dengan aplikasi tidak diberi nilai apapun sehingga tidak mempengaruhi penilaian. 

Tabel 3 merupakan tabel ringkasan dari penilaian yang diberikan pada setiap 

kategori untuk prototipe low fidelity, sedangkan penilaian lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10.  

 

Tabel 3  Ringkasan penilaian usability guidelines prototipe low fidelity aplikasi 

Loba Laba 

Kategori guidelines Raw score
a
 

# 

Questions
b
 

# 

Answers
c
 

Score
d
 

Home Page 11 20 19 79% 

Task Orientation 21 44 37 78% 

Navigation & IA 15 29 27 78% 

Forms & Data Entry 6 23 21 64% 

Trust & Credibility 4 13 9 72% 

Writing & Content Quality 12 23 20 80% 

Page Layout & Visual Design 15 38 26 79% 

Search 9 20 20 73% 
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Help, Feedback & Error 

Tolerance 

17 37 29 79% 

Total  247 208 76% 
a
Hasil penjumlahan nilai dari guidelines yang diberi nilai.; 

b
Jumlah poin guidelines yang 

tersedia.; 
c
Jumlah guidelines yang diberi nilai.; 

d
 Persentase nilai pemenuhan guidelines. 

 

 

Gambar 20  Hasil pemenuhan usability guidelines prototipe low 

fidelity aplikasi Loba Laba 

Berdasarkan evaluasi terhadap prototipe low fidelity seperti yang dapat 

dilihat pula pada Gambar 20, diketahui total persentase pemenuhan guidelines 

adalah sebesar 76%. Kategori guidelines yang memiliki nilai pemenuhan terendah 

adalah kategori forms and data entry dengan persentase nilai 67%. Hal tersebut 

dikarenakan dari 21 guidelines yang dinilai, ada masing-masing lima guidelines 

yang bernilai -1 dan 0. Guidelines yang tidak terpenuhi atau hanya seperti 

terpenuhi umumnya terkait hal-hal yang memang tidak dapat divisualisasikan 

dengan jelas pada prototipe low fidelity, seperti struktur dan tipe data dari field 

pada form serta penggunaan format data otomatis yang diindikasikan dengan jelas 

baik untuk field input maupun output. Sementara itu, kategori guidelines yang 

memiliki nilai pemenuhan tertinggi adalah kategori writing and content quality 

yang memiliki persentase nilai 80%. Poin yang harus diperbaiki dari kategori ini 

adalah penambahan panduan untuk mendapatkan prospektus pernawaran waralaba. 

Panduan yang berfokus pada step-by-step pengguna dalam mencapai tujuannya 

dan disajikan secara visual akan membantu pengguna first-timer (Chak 2003). 

Poin yang tidak terpenuhi (nilai -1) menunjukkan adanya masalah pada 

desain antarmuka yang dirancang. Masalah yang ditemukan dalam prototipe low 

fidelity dan di luar konteks kelemahan dari sifat prototipe low fidelity itu sendiri di 

antaranya adalah dari kategori homepage poin ketujuh, desain halaman beranda 

tidak menampilkan daftar yang memuat perbaharuan apa saja yang ditambahkan 

dalam aplikasi. Dari kategori task orientation poin kesembilan, desain grafik 

perkembangan unit waralaba belum menampilkan anotasi yang menggambarkan 

informasi dari grafik yang ada. Dari kategori navigation and information 

architecture poin kesembilan, aplikasi belum menyediakan fitur untuk peta situs. 

Dari kategori forms and data entry poin ketujuh, desain form belum menyediakan 
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peringatan pendahuluan untuk informasi eksternal seperti informasi tentang 

berapa jumlah dana tersedia yang dimiliki untuk investasi. Dari kategori writing 

and content quality poin ketujuh, desain tidak menyediakan pilihan untuk 

melakukan zoom pada gambar produk waralaba. Dari kategori search poin 

kesembilan, desain belum menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna 

memperbaiki pencarian. Dari kategori help, feedback, and error tolerance poin 

ketujuh, desain belum menyediakan bantuan langsung untuk membantu pengguna 

memilih penawaran yang tersedia. 

 

 
Gambar 21  Tampilan awal aplikasi Loba Laba 

 

Medium Fidelity 

Perancangan prototipe medium fidelity merupakan pengembangan dari 

prototipe low fidelity yang telah dievaluasi. Pada tahap ini, elemen-elemen desain 

visual seperti warna dan tipografi direpresentasikan dengan lebih rinci. Selain itu, 

prototipe juga menunjukkan kemampuan interaksi yang lebih kompleks. Sehingga, 

melalui prototipe medium fidelity pengguna akan mendapatkan gambaran 

pengalaman dalam berinteraksi dengan aplikasi akhirnya nanti. Gambar 21 adalah 

desain antarmuka halaman awal aplikasi Loba Laba. Rancangan lengkap 

antarmuka aplikasi Loba Laba dapat dilihat pada Lampiran 11 dan dapat diakses 

melalui bit.ly/demoLobaLaba. Resolusi layar yang digunakan untuk prototipe 

medium fidelity ini adalah 1366 x 768 piksel. 

Perancangan antarmuka prototipe medium fidelity dengan melewati proses 

collaborative design yang dilakukan peneliti dan melibatkan 3 orang mahasiswa 

departemen Ilmu Komputer IPB, yaitu Alfandio Grasheldi, Samad, dan Irfan 

Zidny. Selama proses perancangan antarmuka, proses collaborative design 

dilakukan dengan saling bertukar pendapat dan bersama-sama mencari solusi 

untuk permasalahan antarmuka yang mungkin timbul. Alfandio yang berfokus 

pada mengenali permasalahan berdasarkan perilaku pengguna pada e-commerce, 

Samad yang berfokus pada diskusi terkait penerapan desain visual, dan Irfan pada 

penerapan desain intraksi menggunakan Axure RP Pro 8.0. 

Contoh antarmuka yang dibahas pada proses collaborative design adalah 

mengenai halaman hasil pencarian (Lampiran 11). Masalah yang dibahas antara 

lain adalah tentang pengguna yang tidak akrab dengan model tombol yang 
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memuat check box di dalamnya, tentang kemungkinan pengguna yang akan 

langsung meminta penawaran, tentang dimana sebaiknya fitur revise search 

diletakkan dan bagaimana bentuknya, tentang kapan sebaiknya pemberitahuan 

jumlah maksimum perbandingan diberitahukan kepada pengguna, dan tentang 

bagaimana bentuk kemunculan perbandingan singkat waralaba.   

Prototipe medium fidelity dievaluasi dengan menggunakan teknik cognitive 

walkthrough yang melibatkan 5 partisipan yang dilakukan secara terpisah. 

Masing-masing partisipan diarahkan untuk mengeksplorasi aplikasi Loba Laba 

berdasarkan task yang sudah ditentukan. Daftar task dan rincian aksi yang 

dievaluasi dapat dilihat pada Lampiran 12. Terdapat 4 pertanyaan walkthrough 

yang harus dijawab dari setiap pengujian. Pertanyaan pertama menganalisis 

apakah aksi yang ingin dilakukan penguna pada saat itu sesuai dengan apa yang 

tersedia di antarmuka. Berkaitan dengan pemahaman pengguna tentang 

bagaimana menyelesaikan suatu aksi. Pertanyaan kedua menganalisis apakah 

kontrol yang dapat memicu aksi dapat dilihat oleh pengguna ketika ia ingin 

menggunakannya. Berkaitan dengan ketersediaan kontrol dalam antarmuka. 

Pertanyaan ketiga menganalisis apakah pengguna mengetahui bahwa kontrol yang 

tersedia adalah salah satu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan suatu aksi. 

Berkaitan dengan label pada kontrol. Pertanyaan keempat menganalisis apakah 

pengguna mengetahui bahwa aksi yang dilakukannya telah selesai dan apa 

efeknya. Berkaitan dengan feedback yang seharusnya diterima pengguna. Setiap 

aksi yang berhasil dipenuhi dengan baik oleh partisipan direpresentasikan dengan 

„Y‟, sedangkan aksi yang tidak dipenuhi atau tidak dilakukan direpresentasikan 

dengan „N‟ (Tabel 4). „N‟ menunjukkan bahwa adanya masalah usabilty dalam 

antarmuka (Mano dan Campos 2006). Setiap pernyataan „N‟, diberi keterangan 

penyebab gagalnya aksi dan/atau rekomendasi perbaikannya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengguna tersebut kemudian diboboti, 

nilai 1 untuk pernyataan „Y‟ dan nilai 0 untuk pernyataan „N‟. Pada setiap task, 

aksi berhasil dipenuhi dihitung untuk diketahui jumlahnya (Tabel 5). Setelah itu, 

masing-masing kolom jumlah dinormalisasi untuk mendapatkan nilai rataan dari 

setiap task (Tabel 6). Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat nilai success 

rate untuk 4 pertanyaan walkthrough. Pertanyaan „Akankah pengguna mencoba 

untuk mencapai efek yang tepat?‟ menghasilkan success rate 84.80%, pertanyaan 

„Akankah pengguna menyadari adanya aksi yang tepat?‟ sebesar 97.91%, 

pertanyaan „Akankah pengguna mengasosiasikan tindakan yang benar dengan 

efek yang akan mereka dapatkan?‟ sebesar 94.78%, dan pertanyaan „Akankah 

pengguna mengasosiasikan tindakan yang benar dengan efek yang akan mereka 

dapatkan?‟ sebesar 88.53%.  

 

Tabel 4  Contoh hasil pengujian cognitive walkthrough 

Task 6: Pengguna meminta Prospektus penawaran 

Pertanyaan dalam 

walkthrough 1)
a

 2)
b

 3)
c

 4)
d

 

Langkah 1: Pengguna 

mengklik tombol 

„Minta Penawaran‟ 

Y Y Y Y 

Langkah 2: Pengguna 

memilih drop down 

N 

Mispersepsi antara 

Y Y Y 
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„Dana Tersedia‟  dana yang tersedia 

dan nilai modal 

investasi. 

Langkah 3: Pengguna 

memilih drop down 

„Preferensi Lokasi‟ 

Y Y Y Y 

Langkah 4: Pengguna 

memilih drop down 

„Jangka Waktu‟ 

Y Y Y Y 

Langkah 5: Pengguna 

memilih untuk „Ya‟ 

pada penawaran 

layanan konsultasi 

waralaba 

N 

Beberapa kalimat 

membingungkan. 

Perlu ditinjau 

kembali pemilihan 

katanya. 

Y Y Y 

Langkah 6: Pengguna 

mengklik „Minta 

Penawaran‟ 

Y Y Y N 

Butuh ada pesan 

status khusus yang 

diberikan setelah 

berhasil 

mengirimkan 

sebuah permintaan 

penawaran. 
a
1) Akankah pengguna mencoba untuk mencapai efek yang tepat?; 

b
2) Akankah pengguna 

menyadari adanya aksi yang tepat?; 
c
3) Akankah pengguna mengasosiasikan tindakan 

yang benar dengan efek yang akan mereka dapatkan?; dan 
d
4) Jika aksi yang benar 

dilakukan, akankah pengguna melihat  bahwa kemajuan dibuat menuju solusi dari task 

mereka? (Wharton et al. 1994). 

 

Tabel 5  Jumlah aksi yang berhasil dipenuhi partisipan dalam cognitive 

walkthrough 

 
Pertanyaan dalam walkthrough 

1) 2) 3) 4) 

Partisipan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Task 1  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Task 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Task 3 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 

Task 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Task 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 

Task 6 6 4 5 4 2 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 4 2 

Task 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Task 8 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 

Task 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Task 10  2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

Task 11 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Task 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Task 13 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 

Task 14 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
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Tabel 6  Rataan hasil normalisasi jumlah aksi yang berhasil dipenuhi partisipan 

 Pertanyaan dalam walkthrough 

1) 2) 3) 4) 

Task 1  1.00 1.00 1.00 0.96 

Task 2 1.00 1.00 0.95 1.00 

Task 3 0.60 1.00 1.00 0.60 

Task 4 0.92 0.92 1.00 0.96 

Task 5 0.90 1.00 0.80 0.90 

Task 6 0.70 0.97 0.93 0.77 

Task 7 1.00 1.00 1.00 1.00 

Task 8 0.60 1.00 0.93 0.73 

Task 9 1.00 1.00 1.00 0.96 

Task 10  0.80 0.80 0.80 0.90 

Task 11 0.90 1.00 1.00 0.90 

Task 12 1.00 1.00 1.00 1.00 

Task 13 0.40 1.00 1.00 0.60 

Task 14 0.90 1.00 0.80 1.00 

Task 15 1.00 1.00 1.00 1.00 

Rataan Total 0.848 0.979 0.948 0.885 

Success Rate (%) 84.80 97.91 94.78 88.53 

 

Nilai pemenuhan terendah dalam pertanyaan „Akankah pengguna mencoba 

untuk mencapai efek yang tepat?‟ dimiliki oleh task 13 dengan rataan 0.40, yaitu 

melihat artikel. Sebanyak 3 dari 5 partisipan bahkan tidak sama sekali mencoba 

melakukan aksi dalam melihat artikel, mereka hanya mengetahui bahwa dalam 

aplikasi Loba Laba terdapat fitur artikel. Task 8 yang merupakan bagian dari 

rangkaian utama dari proses mendapatkan permintaan penawaran juga memiliki 

nilai yang kurang dari rataan, yaitu sebesar 0.60. Hal tersebut karena partisipan 

membutuhkan bantuan terlebih dahulu untuk memahami dengan benar setiap aksi 

yang menyusun kelengkapan task. Partisipan mengalami kebingungan pada 

bagian mengubah status waralaba yang navigasinya berbentuk pilihan dalan 

sebuah drop down.  

Nilai pemenuhan terendah dalam pertanyaan „Akankah pengguna menyadari 

adanya aksi yang tepat?‟ dimiliki oleh task 10 dengan rataan 0.80, yaitu melihat 

testimonial. Sebanyak 2 dari 3 partisipan kesulitan mengenali dimana letak dan 

bagaimana penggunaan navigasi untuk menjalankan fitur testimonial.  

Nilai pemenuhan terendah dalam pertanyaan „Akankah pengguna 

mengasosiasikan tindakan yang benar dengan efek yang akan mereka dapatkan?‟ 

dimiliki oleh task 5, 10, dan 14, yaitu berturut-turut melihat informasi waralaba, 

melihat testimonial, dan melihat profil. Poin pertanyaan ini tidak terjawab dengan 

baik di 3 task tersebut karena pengguna mengalami mispersepsi dalam 

penggunaan bullets serta penulisan konten maupun label.  

Terakhir, nilai pemenuhan terendah dalam pertanyaan „Jika aksi yang benar 

dilakukan, akankah pengguna melihat  bahwa kemajuan dibuat menuju solusi dari 

task mereka?‟ dimiliki oleh task 3 dan 13, yaitu berlangganan newsletter dan 

melihat artikel. Kedua task tersebut tidak menjawab pertanyaan ini dengan baik 

Task 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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karena kemajuan proses apapun tidak diperlihatkan aplikasi sebagai konsekuensi 

terhadap pengguna yang tidak mencoba menjalankan aksi. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan perancangan aplikasi Loba Laba sampai 

tahapan medium fidelity dengan menerapkan metode The Wheel. Evaluasi 

terhadap prototipe low fidelity menghasilkan total nilai pemenuhan guidelines 

sebesar 76%. Evaluasi terhadap prototipe medium fidelity menghitung nilai rataan 

task yang berhasil dilakukan partisipan tanpa hambatan usability yang berarti dan 

menghasilkan nilai success rate untuk 4 pertanyaan walkthrough. Pertanyaan 

„Akankah pengguna mencoba untuk mencapai efek yang tepat?‟ menghasilkan 

success rate 84.80%, pertanyaan „Akankah pengguna menyadari adanya aksi yang 

tepat?‟ sebesar 97.91%, pertanyaan „Akankah pengguna mengasosiasikan 

tindakan yang benar dengan efek yang akan mereka dapatkan?‟ sebesar 94.78%, 

dan pertanyaan „Akankah pengguna mengasosiasikan tindakan yang benar dengan 

efek yang akan mereka dapatkan?‟ sebesar 88.53%. Secara keseluruhan, pengguna 

sudah dapat menjalankan aplikasi Loba Laba dengan benar. 

Saran 

Peningkatan user experience dapat diperdalam kembali dengan melakukan 

pengamatan dan analisis terhadap user target maupun berbagai stakeholder yang 

memahami benar mengenai proses transaksi dalam pembelian suatu waralaba atau 

tertarik untuk berinvestasi melalui waralaba. Evaluasi pada setiap tahap 

menggunakan metode user testing yang melibatkan user target sehingga umpan 

balik yang didapatkan benar-benar mencerminkan masalah yang mungkin akan 

dihadapi pengguna dalam aplikasi dan dapat menjadi acuan untuk tahap 

pengembangan selanjutnya. Perancangan aplikasi Loba Laba diharapkan dapat 

dikembangkan hingga ke tahap high fidelity untuk menjadi sebuah sistem yang 

utuh. Akan lebih baik pula jika bisa dikembangkan ke dalam bentuk mobile.  
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Lampiran 1  Lanjutan 
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Lampiran 1  Lanjutan 

 

 

 

 



33 

 

 

Lampiran 1  Lanjutan 
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Lampiran 2  Perhitungan nilai indeks skala likert untuk tahap contextual inquiry 

 

Tabel persentase nilai indeks 

Jawaban Keterangan 

0% – 19.99% Sangat Tidak Bermanfaat 

20% – 39.99% Tidak Bermanfaat 

40% – 59.99% Cukup Bermanfaat 

60% – 79.99% Bermanfaat 

80% –100% Sangat Bermanfaat 

 

Tabel bobot nilai 

Respon skala likert Bobot Nilai 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

X = skor terendah likert  

    = bobot nilai terendah x jumlah responden  

    = 1 x 29 = 29 

Y = skor tertinggi likert  

    = bobot nilai tertinggi x jumlah responden 

    = 5 x 29 = 145  

 

A  Manfaat keberadaan direktori waralaba UMKM 

Tabel nilai skala likert 

Respon skala likert 
Jumlah Responden 

(orang) 

Skor 

(bobot nilai x jumlah responden) 

1 0 0 

2 1 2 

3 9 27 

4 10 40 

5 9 45 

Total 29 114 

 

Perhitungan  

Rumus Indeks %  =  (Total Skor / Y) x 100% 

 = (114/145) x 100% 

 = 78.62% 

 

Jadi, berdasarkan 29 responden diketahui bahwa keberadaan direktori waralaba 

UMKM memiliki nilai indeks sebesar 78.62%, sehingga masuk dalam kategori 

bermanfaat. 
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Lampiran 2  Lanjutan  

B  Manfaat keberadaan situs yang memberikan informasi tentang waralaba    

UMKM 

Tabel nilai skala likert 

Respon skala likert 
Jumlah Responden 

(orang) 

Skor 

(bobot nilai x jumlah responden) 

1 0 0 

2 1 2 

3 6 18 

4 9 36 

5 13 65 

Total 29 121 

 

Perhitungan  

Rumus Indeks %  =  (Total Skor / Y) x 100% 

 = (121/145) x 100% 

 = 83.45% 

 

Jadi, berdasarkan 29 responden diketahui bahwa keberadaan situs yang 

memberikan informasi tentang waralaba UMKM memiliki nilai indeks sebesar 

83.45%, sehingga masuk dalam kategori sangat bermanfaat. 
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Lampiran 3  Checklist pertanyaan dalam wawancara untuk tahap contextual 

inquiry 

 Ceritakan aktivitas sehari-hari dari bangun sampai tidur! Hari apakah yang 

paling sibuk? 

 Dimana tempat tinggal saat ini? Dengan siapa saja? Kampung halaman? 

 Apa pekerjaan yang dijalani saat ini? Sudah berapa lama? Punya pekerjaan 

lain? Dimana? 

 Produk apa yang diwaralabakan? Apa produk yang paling laris? Kenapa? 

 Kenapa pilih waralaba? Apa motivasinya? 

 Pendapat tentang UMKM? Waralaba produk UMKM? 

 Bagaimana bentuk manajemen yang dijalani? 

 Sebutkan faktor internal dalam mengambil keputusan! Bagaimana dengan 

faktor eksternal? 

 Tugas atau aktivitas utama apa yang dimiliki sebagai pelaku waralaba? 

Kesiapan yang dibutuhkan dari pribadi? 

 Jika ingin membeli waralaba, bagaimanakah tahapannya? Apakah sulit? Ada 

masukan? 

 Tantangan apa saja yang dipikirkan ketika menjalani waralaba? Apa saja yang 

sudah terjadi? Kenapa? Bagaimana cara mengatasinya? 

 Bagaimana perjalanan waralaba sampai saat ini? Berapa nilai omzetnya? Apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi? 

 Berapa jumlah karyawan yang dimiliki? 

 Apakah membuat atau menerima laporan cash flow? Dari mana? Bagaimana 

bentuk dan cara membuatnya? 

 Bagaimana hubungan dengan franchisor? Apa ada keharusan laporan berkala? 

 Pernahkah ada komplain? Karena apa? Seberapa banyak? Bagaimana cara 

mengatasinya? 

 Penggunaan PC/laptop biasanya untuk apa saja? Bagaimana dengan internet 

dan browser? Kenapa? 

 Pengalaman mencari informasi tentang waralaba? Apakah mudah? Dari mana 

kah biasanya? Lebih memilih bentuk penawaran yang seperti apa? 

 Bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang sekitar atau relasi? Telepon, 

sms, email, messanger? Kenapa? 

 Adakah franchisor paling berkesan? Siapa? Kenapa? Bagaimana?  

 Apa definisi penawaran waralaba yang baik itu? Bagaimana? Kenapa? 

 Apa tujuan yang pengen dicapai kalau ada aplikasi? 

 Apa harapan yang ingin dipenuhi kalau ada aplikasi? 

 Jika ada penawaran tentang waralaba, lebih memilih ke yang benar-benar 

menampilkan semua informasi atau yang hanya menampilkan informasi yang 

singkat dan padat?  
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Lampiran 4  Contoh hasil wawancara tahap contextual inquiry 

Kategori Deskripsi 

Facts 

 
 Responden merupakan Alumni Agribisnis IPB angkatan 34. 

 Responden bekerja di kantor konsultan di perusahaan kopi setiap 

3  hari dalam seminggu. 

 Responden ikut mengelola 10 unit waralaba Kebab Turki Baba 

Rafi sebagai bisnis keluarga di wilayah Bekasi sejak tahun 2005. 

 Responden memiliki 13 karyawan. 

 Dana untuk waralaba oleh responden merupakan dana pensiunan 

orang tua. 

 Responden merupakan penulis yang sudah menerbitkan beberapa 

buku. 

Abilities  Responden sudah terbiasa menggunakan laptop maupun 

smartphone. 

 Responden sudah menggunakan laptop lebih dari 5 tahun.  

 Responden menggunakan smartphone sebagi alat komunikasi 

sehari-hari. 

Behaviors  Responden akan mengembangkan tiap unit yang dimiliki jika unit 

yang sudah dimiliki sebelumnya mengalami break event lebih 

cepat. 

 Responden menerima laporan bulanan dari franchisor yang berisi 

pembagian royalti. 

 Responden melakukan survei pasar dan rasa makanan yang ada di 

lapangan yang sudah ada dari sebuah produk sebelum ia membeli 

waralaba. 

 Responden mengambil segala keputusan mengenai pengelolan 

waralaba bersama dengan keluarganya. 

 Responden dan keluarganya terjun langsung untuk memantau 

perkembangan harian setiap unit waralaba yang dimiliki. 

Beliefs  Responden percaya menempatkan unit waralaba di suatu lokasi 

sama saja dengan menandai market. 

 Responden percaya berdagang itu sangat bergantung pada 

pemilihan lokasi. Tepat atau tidak. Padat atau tidak. 

 Responden percaya model waralaba sangat baik diterapkan 

UMKM selama manajemen yang dimiliki franchisor sudah 

matang. 

 Responden percaya mengelola waralaba itu tidak mudah. 

 Responden percaya jika seorang franchisee merasa puas dengan 

waralaba yang dimilikinya saat ini, maka besar kemungkinan ia 

akan membeli kembali atau memperpanjang kontrak waralaba 

tersebut. 

 Responden percaya sebuah rantai waralaba akan berjalan dengan 

baik jika ada sense of belonging dari setiap franchisee-nya. 

 Responden percaya sukses atau tidaknya sebuah waralaba yang 

dibeli juga tergantung pada jiwa entrepreneur dari franchisee-

nya. 
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Lampiran 4  Lanjutan 

Kategori Deskripsi 

Fears  Responden takut dengan adanya product lifecycle membuat 

masyarakat terus menerus mencari dan mencoba produk-

produk baru. 

 Responden takut dengan adanya kenaikan bahan baku akan 

menyebabkan kenaikan harga jual. 

 Responden takut dengan tingginya kehadiran kompetitor baru.  

 Responden takut dengan waralaba model full management yang 

membuat franchisee tidak bebas melakukan inovasi. 

 Responden takut dengan franchisor yang tidak berinovasi baik 

secara produk maupun pemasaran, sehingga membuat banyak 

unit yang tutup. 

 Responden takut dengan omzet harian menurun. 

 Responden takut dengan bergesernya tren konsumen dari 

membeli makanan di gerobak ke tempat yang bisa dipakai 

untuk kumpul bersama. 

 Responden takut dengan adanya franchisee nakal yang 

membeli waralaba hanya untuk mempelajari sebentar waralaba 

tersebut lalu melanggar ketentuan waralaba. 

Hopes  Responden mengharapkan adanya perhatian khusus dari 

pemerintah dan asosiasi terkait untuk pada pelaku waralaba 

 Responden mengharapkan franchisor dapat lebih berpikiran 

terbuka. Khusus untuk waralaba makanan jangan takut untuk 

berbagi resep untuk sama-sama mengembangkannya. 

 Responden mengharapkan aplikasi dapat memberikan jaminan 

bahwa sistem waralaba yang dimiliki franchisor terjamin dari 

segi keamanan sistem maupun produk yang diwaralabakannya. 

 Responden mengharapkan adanya jaminan bahwa informasi  

yang tersedia adalah akurat. 

 Responden mengharapkan adanya prosedur khusus yang 

memastikan tidak sembarang orang bisa mengakses propektus 

penawaran waralaba yang lengkap. 

 Responden mengharapkan waralaba yang ada disusun 

berdasarkan kategori yang mudah dipahami pengguna. 

 Responden mengharapkan tidak ada iklan atau gambar yang 

bergerak. Kalaupun ada iklan, penempatannya harus benar-

benar dipikirkan dengan baik. 

Goals “Aplikasi dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan 

informasi esensial terkait waralaba yang ditawarkan.” 
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Lampiran 5  Requirements document aplikasi Loba Laba 

ID 

WAAD 
Work Activity Requirement Statements Feasibility 

AAA Mencari berdasarkan kriteria 

yang sudah ia tentukan 

Menyediakan fitur 

advance search untuk 

pencarian berdasarkan 

jenis produk/jasa, lokasi, 

dan modal investasi 

√ 

AAB Menelusuri semua penawaran 

yang ada 

Menyediakan fitur filter √ 

AB1 Mengetahui rekomendasi 

yang diberikan orang lain 

Menampilkan 

rekomendasi penawaran 

berdasarkan history 

penelusuran 

√ 

AC Membandingkan satu 

penawaran dengan penawaran 

lainnya 

Menggunakan tabel 

perbandingan konten 

penawaran 

√ 

BA1 Mengetahui produk/jasa yang 

diwaralabakan dalam satu 

penawaran 

Menampilkan deskripsi 

produk/jasa 

√ 

 

BB1 Mengetahui aturan keuangan 

dalam suatu investasi 

Menampilkan rentang nilai 

investasi dan berbagai 

aturan fee  

√ 

BB2 Mengetahui hak dan 

kewajiban franchisee 

Mengirimkannya dalam 

dokumen prospektus 

penawaran waralaba 

√ 

BB3 Mengetahui paket dan sistem 

waralaba yang ditawarkan 

Mengirimkannya dalam 

dokumen prospektus 

penawaran waralaba 

√ 

BB4 Mengetahui prosedur 

pembelian waralaba 

Menampilkan prosedur  √ 

BC1 Mengetahui identitas 

franchisor 

Menampilkan identitas 

franchisor 

√ 

BC2 Mengetahui track record 

waralaba 

Menampilkan tahun 

berdiri perusahaan dan 

tahun legalisasi waralaba 

√ 

BC3 Mengetahui deskripsi 

perusahaan 

Menampilkan deskripsi 

perusahaan 

√ 

BC4 Mengetahui pertumbuhan 

waralaba dan traffic per unit 

Menampilkan grafik 

pertumbuhan unit 

Menampilkan peta sebaran 

unit dengan pembobotan 

berdasarkan traffic 

√ 

 

x 

BD Mendapatkan informasi yang 

berbentuk audio-visual 

Menampilkan video profil 

perusahaan 

√ 
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Lampiran 5  Lanjutan 

ID 

WAAD 
Work Activity Requirement Statements Feasibility 

CA1 Mengetahui alamat fisik 

untuk langsung menemui 

franchisor 

Menampilkan alamat 

franchisor 

√ 

CB1 Mengetahui kontak 

franchisor yang jelas 

Menampilkan kontak 

franchisor 

√ 

DA1 Mengetahui kontak konsultan Menampilkan kontak 

konsultan dengan 

ketentuan telah menyetujui 

ketersediaan dana minimal 

yang dimiliki untuk 

investasi  

x 

DB1 Mengetahui mitra sukses Menampilkan nama dan 

domisili dari mitra sukses 

di suatu penawaran 

√ 

DB2 Mengetahui testimoni dari 

mitra sukses 

Menampilkan testimoni 

mitra sukses di suatu 

penawaran 

√ 

DB3 Berdiskusi dalam sebuah 

forum 

Menyediakan halaman 

yang memungkinkan 

pengguna berdiskusi 

dengan mitra suskes 

x 

E1 Mengetahui adanya jaminan 

keamanan dan keakuratan 

informasi 

Menampilkan sertifikat 

keamanan informasi 

Menampilkan prosedur 

verifikasi dan audit 

franchisor 

√ 

 

√ 

FA1 Memberi rating Memungkinkan pengguna 

memberikan nilai pada 

rentang satu sampai lima 

yang ditunjukkan dengan 

banyaknya icon bintang 

√ 

FA2 Menulis ulasan Menyediakan kolom untuk 

menulis ulasan  

x 

FB1 Membagikan artikel ke media 

sosial 

 

 

 

 

Menyediakan button untuk 

share ke Facebook 

Menyediakan button untuk 

share ke Twitter 

Menyediakan button untuk 

share ke G+ 

√ 

 

√ 

 

√ 
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Lampiran 6  Hierarchical task inventory aplikasi Loba Laba 
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Lampiran 7  Persona aplikasi Loba Laba 

 

User persona aplikasi Loba Laba 
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Lampiran 8  Storyboard aplikasi Loba Laba 
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Lampiran 9  Wireframes aplikasi Loba Laba 

 

 

 

Wireframe halaman beranda 

 

Wireframe halaman hasil pencarian 

 

Wireframe halaman permintaan 

penawaran 

 

Wireframe halaman informasi 

waralaba 
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Lampiran 9  Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

Wireframe halaman perbandingan 

waralaba 

 

Wireframe halaman profil pengguna 

 

Wireframe halaman riwayat waralaba 

 

Wireframe halaman pesan 
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Lampiran 9  Lanjutan 

  

 

Wireframe halaman formulir permintaan 

penawaran 

 

Wireframe halaman artikel 

 

Wireframe tampilan masuk sebagai pengguna yang telah terdaftar 
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Lampiran 10  Evaluasi prototipe low fidelity menggunakan set usability evaluation   

Tabel kategori guideline: homepage 

Guideline Point 

The items on the home page are clearly focused on users‟ key tasks 

(“featuritis” has been avoided) 

1 

The home page contains a search input box 1 

Product categories are provided and clearly visible on the homepage 1 

Useful content is presented on the home page or within one click of 

the home page 

0 

The home page shows good examples of real site content 1 

Links on the home page begin with the most important keyword (e.g. 

"Sun holidays" not "Holidays in the sun") 

0 

There is a short list of items recently featured on the homepage, 

supplemented with a link to archival content 

-1 

Navigation areas on the home page are not over-formatted and users 

will not mistake them for adverts 

1 

The value proposition is clearly stated on the home page (e.g. with a 

tagline or welcome blurb) 

1 

The home page contains meaningful graphics, not clip art or pictures 

of models 

-1 

Navigation choices are ordered in the most logical or task-oriented 

manner (with the less important corporate information at the bottom) 

1 

The title of the home page will provide good visibility in search 

engines like Google 

 

All corporate information is grouped in one distinct area (e.g. "About 

Us") 

1 

Users will understand the value proposition 1 

By just looking at the home page, the first time user will understand 

where to start 

1 

The home page shows all the major options 0 

The home page of the site has a memorable URL 1 

The home page is professionally designed and will create a positive 

first impression 

0 

The design of the home page will encourage people to explore the site 1 

The home page looks like a home page; pages lower in the site will 

not be confused with it 

1 

 

Tabel kategori guideline: task orientation 

Guideline Point 

The site is free from irrelevant, unnecessary and distracting 

information 

1 
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Lampiran 10  Lanjutan  

Guideline Point 

Excessive use of scripts, applets, movies, audio files, graphics and 

images has been avoided 

0 

The site avoids unnecessary registration 1 

The critical path (e.g. purchase, subscription) is clear, with no 

distractions on route 

0 

Information is presented in a simple, natural and logical order 1 

The number of screens required per task has been minimised 1 

The site requires minimal scrolling and clicking 1 

The site correctly anticipates and prompts for the user‟s probable 

next activity 

0 

When graphs are shown, users have access to the actual data (e.g. 

numeric annotation on bar charts) 

-1 

Activities allocated to the user or the computer take full advantage of 

the strengths of each (look for actions that can be done automatically 

by the site, e.g. postcode lookup) 

-1 

Users can complete common tasks quickly 1 

Items can be compared easily when this is necessary for the task (e.g. 

product comparisons) 

1 

The task sequence parallels the user‟s work processes  

The site makes the user‟s work easier and quicker than without the 

system 

0 

The most important and frequently used topics, features and functions 

are close to the centre of the page, not in the far left or right margins 

0 

The user does not need to enter the same information more than once 0 

Important, frequently needed topics and tasks are close to the 

'surface' of the web site 

1 

Typing (e.g. during purchase) is kept to an absolute minimum, with 

accelerators (“one-click”) for return users 

 

The path for any given task is a reasonable length (2-5 clicks) 1 

When there are multiple steps in a task, the site displays all the steps 

that need to be completed and provides feedback on the user‟s 

current position in the workflow 

 

Price is always clearly displayed next to any product  1 

The site's privacy policy is easy to find, especially on pages that ask 

for personal information, and the policy is simple and clear 

1 

Users of the site do not need to remember information from place to 

place 

1 

The use of metaphors is easily understandable by the typical user 1 
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Lampiran 10  Lanjutan  

Guideline Point 

Data formats follow appropriate cultural conventions (e.g. miles for 

UK) 

-1 

Details of the software's internal workings are not exposed to the 

user 

1 

The site caters for users with little prior experience of the web 0 

The site makes it easy for users to explore the site and try out 

different options before committing themselves 

1 

A typical first-time visitor can do the most common tasks without 

assistance 

1 

When they return to the site, users will remember how to carry out 

the key tasks 

1 

The functionality of novel device controls is obvious 0 

On the basket page, there is a highly visible „Proceed to checkout‟ 

button at the top and bottom of the page  

 

Important calls to action, like „Add to basket‟, are highly visible 1 

Action buttons (such as “Submit”) are always invoked by the user, 

not automatically invoked by the system when the last field is 

completed 

1 

Command and action items are presented as buttons (not, for 

example, as hypertext links) 

1 

If the user is half-way through a transaction and quits, the user can 

later return to the site and continue from where he left off 

-1 

When a page presents a lot of information, the user can sort and filter 

the information 

1 

If there is an image on a button or icon, it is relevant to the task 1 

The site prompts the user before automatically logging off the user, 

and the time out is appropriate 

 

Unwanted features (e.g. Flash animations) can be stopped or skipped 1 

The site is robust and all the key features work (i.e. there are no 

javascript exceptions, CGI errors or broken links) 

 

The site supports novice and expert users by providing different levels 

of explanation (e.g. in help and error messages) 

1 

The site allows users to rename objects and actions in the interface 

(e.g. naming delivery addresses or accounts) 

1 

The site allows the user to customise operational time parameters 

(e.g. time until automatic logout) 

 

 

Tabel kategori guideline: navigation & information architecture 

Guideline Point 

There is a convenient and obvious way to move between related pages 

and sections and it is easy to return to the home page 

1 

The information that users are most likely to need is easy to navigate 

to from most pages 

1 
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Lampiran 10  Lanjutan  

Guideline Point 

Navigation choices are ordered in the most logical or task-oriented 

manner 

0 

The navigation system is broad and shallow (many items on a menu) 

rather than deep (many menu levels) 

 

The site structure is simple, with a clear conceptual model and no 

unnecessary levels 

0 

The major sections of the site are available from every page 

(persistent navigation) and there are no dead ends 

1 

Navigation tabs are located at the top of the page, and look like 

clickable versions of real-world tabs 

0 

There is a site map that provides an overview of the site's content 1 

The site map is linked to from every page 1 

The site map provides a concise overview of the site, not a rehash of 

the main navigation or a list of every single topic 

-1 

Good navigational feedback is provided (e.g. showing where you are 

in the site) 

1 

Category labels accurately describe the information in the category 0 

Links and navigation labels contain the "trigger words" that users 

will look for to achieve their goal 

1 

Terminology and conventions (such as link colours) are 

(approximately) consistent with general web usage 

1 

Links look the same in the different sections of the site 1 

Product pages contain links to similar and complementary products 

to support cross-selling  

0 

The terms used for navigation items and hypertext links are 

unambiguous and jargon-free 

1 

Users can sort and filter catalogue pages (e.g. by listing in price 

order, or showing 'most popular') 

1 

There is a visible change when the mouse points at something 

clickable (excluding cursor changes) 

-1 

Important content can be accessed from more than one link (different 

users may require different link labels) 

1 

Navigation-only pages (such as the home page) can be viewed 

without scrolling 

0 

Hypertext links that invoke actions (e.g downloads, new windows) are 

clearly distinguished from hypertext links that load another page 

1 

The site allows the user to control the pace and sequence of the 

interaction 

0 

There are clearly marked exits on every page allowing the user to 

bale out of the current task without having to go through an extended 

dialog 
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Guideline Point 

The site does not disable the browser's “Back” button and the "Back" 

button appears on the browser toolbar on every page 

1 

Clicking the back button always takes the user back to the page the user 

came from 

1 

 A link to both the basket and checkout is clearly visible on every page 1 

If the site spawns new windows, these will not confuse the user (e.g. they 

are dialog-box sized and can be easily closed) 

1 

Menu instructions, prompts and messages appear on the same place on 

each screen 

0 

 

Tabel kategori guideline: forms & data entry 

Guideline Point 

Fields in data entry screens contain default values when appropriate 

and show the structure of the data and the field length 

-1 

When a task involves source documents (such as a paper form), the 

interface is compatible with the characteristics of the source document 

-1 

The site automatically enters field formatting data (e.g. currency 

symbols, commas for 1000s, trailing or leading spaces).  Users do not 

need to enter characters like £ or %.  

 

Field labels on forms clearly explain what entries are desired 1 

Text boxes on forms are the right length for the expected answer 0 

There is a clear distinction between “required” and “optional” fields 

on forms 

1 

The same form is used for both logging in and registering (i.e. it's like 

Amazon) 

0 

Forms pre-warn the user if external information is needed for 

completion (e.g. a passport number) 

-1 

Questions on forms are grouped logically, and each group has a 

heading 

1 

Fields on forms contain hints, examples or model answers to 

demonstrate the expected input 

1 

When field labels on forms take the form of questions, the questions are 

stated in clear, simple language 

1 

Pull-down menus, radio buttons and check boxes are used in preference 

to text entry fields on forms (i.e. text entry fields are not overused) 

1 

With data entry screens, the cursor is placed where the input is needed 0 

Data formats are clearly indicated for input (e.g. dates) and output (e.g. 

units of values). 

-1 

Users can complete simple tasks by entering just essential information 

(with the system supplying the non-essential information by default) 

0 
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Guideline Point 

Forms allow users to stay with a single interaction method for as long 

as possible (i.e. users do not need to make numerous shifts from 

keyboard to mouse to keyboard). 

0 

The user can change default values in form fields  

Text entry fields indicate the amount and the format of data that needs 

to be entered 

0 

Forms are validated before the form is submitted  1 

With data entry screens, the site carries out field-level checking and 

form-level checking at the appropriate time 

1 

The site makes it easy to correct errors (e.g. when a form is incomplete, 

positioning the cursor at the location where correction is required) 

1 

There is consistency between data entry and data display 1 

Labels are close to the data entry fields (e.g. labels are right justified) 1 

 

Tabel kategori guideline: trust & credibility 

Guideline Point 

The content is up-to-date, authoritative and trustworthy 0 

The site contains third-party support (e.g. citations, testimonials) to 

verify the accuracy of information. 

1 

It is clear that there is a real organisation behind the site (e.g. there is 

a physical address or a photo of the office) 

1 

The company comprises acknowledged experts (look for credentials)  

The site avoids advertisements, especially pop-ups. 0 

Delivery costs are highlighted at the very beginning of checkout  

The site avoids marketing waffle 0 

Each page is clearly branded so that the user knows he is still in the 

same site 

1 

It is easy to contact someone for assistance and a reply is received 

quickly 

-1 

The content is fresh: it is updated frequently and the site includes 

recent content 

1 

The site is free of typographic errors and spelling mistakes  

The visual design complements the brand and any offline marketing 

messages 

 

There are real people behind the organisation and they are honest 

and trustworthy (look for bios) 

1 
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Tabel kategori guideline: writing & content quality 

Guideline Point 

The site has compelling and unique content 1 

Text is concise, with no needless instructions or welcome notes 0 

Each content page begins with conclsuions or implications and the text 

is written with an inverted pyramid style 

0 

Pages use bulleted and numbered lists in preference to narrative text  

Lists are prefaced with a concise introduction (e.g. a word or phrase), 

helping users appreciate how the items are related to one another 

  1 

The most important items in a list are placed at the top  

Information is organised hierarchically, from the general to the 

specific, and the organisation is clear and logical 

0 

Content has been specifically created for the web (web pages do not 

comprise repurposed material from print publications such as 

brochures) 

1 

Product pages contain the detail necessary to make a purchase, and 

users can zoom in on product images 

-1 

Hypertext has been appropriately used to structure content 1 

Sentences are written in the active voice 0 

Pages are quick to scan, with ample headings and sub-headings and 

short paragraphs 

1 

The site uses maps, diagrams, graphs, flow charts and other visuals in 

preference to wordy blocks of text  

1 

Each page is clearly labelled with a descriptive and useful title that 

makes sense as a bookmark 

1 

Links and link titles are descriptive and predictive, and there are no 

“Click here!” links 

1 

The site avoids cute, clever, or cryptic headings 1 

Link names match the title of destination pages, so users will know 

when they have reached the intended page 

1 

Button labels and link labels start with action words 1 

Headings and sub-headings are short, straightforward and descriptive 0 

The words, phrases and concepts used will be familiar to the typical 

user 

1 

Numbered lists start at "1" not at "0" 1 

Acronyms and abbreviations are defined when first used 0 

Text links are long enough to be understood, but short enough to 

minimise wrapping (especially when used as a navigation list) 
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Tabel kategori guideline: page layout & visual design 

Guideline Point 

The screen density is appropriate for the target users and their tasks 1 

The layout helps focus attention on what to do next 1 

On all pages, the most important information (such as frequently used 

topics, features and functions) is presented on the first screenful of 

information (“above the fold”) 

1 

The site can be used without scrolling horizontally 1 

Things that are clickable (like buttons) are obviously pressable 0 

Items that aren't clickable do not have characteristics that suggest that 

they are 

1 

The functionality of buttons and controls is obvious from their labels 

or from their design 

1 

Clickable images include redundant text labels (i.e. there is no 

'mystery meat' navigation) 

1 

Hypertext links are easy to identify without needing to 'minesweep' 

(e.g. underlined) 

1 

Fonts are used consistently 0 

The relationship between controls and their actions is obvious 1 

Icons and graphics are standard and/or intuitive (concrete and 

familiar) 

1 

There is a clear visual "starting point" to every page  

Each page on the site shares a consistent layout 0 

Pages on the site are formatted for printing, or there is a printer-

friendly version 

 

Buttons and links show that they have been clicked 1 

GUI components (like radio buttons and check boxes) are used 

appropriately  

 

Fonts are readable 0 

The site avoids italicised text and uses underlining only for hypertext 

links 

1 

There is a good balance between information density and use of white 

space 

 

The site is pleasant to look at  

Pages are free of "scroll stoppers" (headings or page elements that 

create the illusion that users have reached the top or bottom of a page 

when they have not) 

 

The site avoids extensive use of upper case text 1 
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Guideline Point 

The site has a consistent, clearly recognisable look and feel that will 

engage users 

0 

Saturated blue is avoided for fine detail (e.g. text, thin lines and 

symbols) 

 

Colour is used to structure and group items on the page  

Graphics will not be confused with banner ads  

Emboldening is used to emphasise important topic categories   

On content pages, line lengths are neither too short (<50 characters 

per line) nor too long (>100 characters per line) when viewed in a 

standard browser width window 

 

Pages have been designed to an underlying grid, with items and 

widgets aligned both horizontally and vertically 

1 

Meaningful labels, effective background colours and appropriate use 

of borders and white space help users identify a set of items as a 

discrete functional block  

0 

The colours work well together and complicated backgrounds are 

avoided 

-1 

Individual pages are free of clutter and irrelevant information  

Standard elements (such as page titles, site navigation, page 

navigation, privacy policy etc.) are easy to locate 

1 

The organisation's logo is placed in the same location on every page, 

and clicking the logo returns the user to the most logical page (e.g. the 

home page) 

1 

Attention-attracting features (such as animation, bold colours and size 

differentials) are used sparingly and only where relevant 

-1 

Icons are visually and conceptually distinct yet still harmonious 

(clearly part of the same family) 

0 

Related information and functions are clustered together, and each 

group can be scanned in a single fixation (5-deg, about 4.4cm diam 

circle on screen) 

1 

 

Tabel kategori guideline: search 

Guideline Point 

The default search is intuitive to configure (no Boolean operators) 0 

The search results page shows the user what was searched for and it is 

easy to edit and resubmit the search 

0 

Search results are clear, useful and ranked by relevance 0 

The search results page makes it clear how many results were 

retrieved, and the number of results per page can be configured by the 

user 

1 
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Guideline Point 

If no results are returned, the system offers ideas or options for 

improving the query based on identifiable problems with the user's 

input 

1 

The search engine handles empty queries gracefully 1 

The most common queries (as reflected in the site log) produce useful 

results 

1 

The search engine includes templates, examples or hints on how to use 

it effectively 

0 

The site includes a more powerful search interface available to help 

users refine their searches (preferably named "revise search" or 

"refine search", not "advanced search) 

-1 

The search results page does not show duplicate results (either 

perceived duplicates or actual duplicates) 

1 

The search box is long enough to handle common query lengths 0 

Searches cover the entire web site, not a portion of it -1 

If the site allows users to set up a complex search, these searches can 

be saved and executed on a regular basis (so users can keep up-to-date 

with dynamic content) 

1 

The search interface is located where users will expect to find it (top 

right of page) 

1 

The search box and its controls are clearly labelled (multiple search 

boxes can be confusing) 

0 

The site supports people who want to browse and people who want to 

search 

1 

The scope of the search is made explicit on the search results page and 

users can restrict the scope (if relevant to the task) 

1 

The search results page displays useful meta-information, such as the 

size of the document, the date that the document was created and the 

file type (Word, pdf etc.) 

0 

The search engine provides automatic spell checking and looks for 

plurals and synonyms 

1 

The search engine provides an option for similarity search (“more like 

this”) 

1 

 

Tabel kategori guideline: help, feedback, &  error tolerance 

Guideline Point 

The FAQ or on-line help provides step-by-step instructions to help 

users carry out the most important tasks 

1 

It is easy to get help in the right form and at the right time 1 

Prompts are brief and unambiguous  1 
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Guideline Point 

The user does not need to consult user manuals or other external 

information to use the site 

0 

The site uses a customised 404 page, which includes tips on how to 

find the missing page and links to “Home” and Search 

1 

The site provides good feedback (e.g. progress indicators or messages) 

when needed (e.g. during checkout) 

0 

Users are given help in choosing products  -1 

User confirmation is required before carrying out potentially 

“dangerous” actions (e.g. deleting something) 

1 

Confirmation pages are clear 1 

Error messages contain clear instructions on what to do next 0 

Immediately prior to commiting to the purchase, the site shows the 

user a clear summary page and this will not be confused with a 

purchase confirmation page 

1 

When the user needs to choose between different options (such as in a 

dialog box), the options are obvious 

 

The site keeps users informed about unavoidable delays in the site‟s 

response time (e.g. when authorising a credit card transaction) 

 

Error messages are written in a non-derisory tone and do not blame 

the user for the error 

0 

Pages load quickly (5 seconds or less)  

The site provides immediate feedback on user input or actions 1 

The user is warned about large, slow-loading pages (e.g. “Please 

wait…”), and the most important information appears first 

0 

Where tooltips are used, they provide useful additional help and do not 

simply duplicate text in the icon, link or field label 

1 

When giving instructions, pages tell users what to do rather than what 

to avoid doing 

 

The site shows users how to do common tasks where appropriate (e.g. 

with demonstrations of the site's functionality) 

 

The site provides feedback (e.g. “Did you know?”) that helps the user 

learn how to use the site 

1 

The site provides context sensitive help 1 

Help is clear and direct and simply expressed in plain English, free 

from jargon and buzzwords 

 

The site provides clear feedback when a task has been completed 

successfully 

1 

Important instructions remain on the screen while needed, and there 

are no hasty time outs requiring the user to write down information 
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Guideline Point 

Fitts' Law is followed (the distance between controls and the size of the 

controls is appropriate, with size proportional to distance) 

1 

There is sufficient space between targets to prevent the user from 

hitting multiple or incorrect targets 

0 

There is a line space of at least 2 pixels between clickable items 1 

The site makes it obvious when and where an error has occurred (e.g. 

when a form is incomplete, highlighting the missing fields) 

1 

The site uses appropriate selection methods (e.g. pull-down menus) as 

an alternative to typing 

1 

The site does a good job of preventing the user from making errors 0 

The site prompts the user before correcting erroneous input (e.g. 

Google's “Did you mean…”) 

1 

The site ensures that work is not lost (either by the user or site error) 0 

Error messages are written in plain language with sufficient 

explanation of the problem 

1 

When relevant, the user can defer fixing errors until later in the task  

The site can provide more detail about error messages if required 0 

It is easy to “undo” (or “cancel”) and “redo” actions 0 
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Antarmuka halaman beranda sebelum masuk 
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Antarmuka halaman beranda setelah masuk 
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Antarmuka halaman hasil pencarian 

Lampiran 11  Lanjutan 

 

Antarmuka pop up perbandingan 

 

Antarmuka halaman perbandingan rinci 
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Antarmuka halaman informasi waralaba 
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Antarmuka halaman formulir permintaan penawaran 
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Antarmuka halaman permintaan penawaran 

 

Antarmuka halaman riwayat waralaba 
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Antarmuka halaman pesan 

 

Antarmuka halaman tentang aplikasi Loba Laba 
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Antarmuka halaman panduan pengguna franchisee 
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Antarmuka halaman testimonial 

 

Antarmuka halaman profil 
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Antarmuka halaman artikel 
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Antarmuka halaman konten artikel 
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Antarmuka pesan error 404 
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Lampiran 12  Daftar task yang diuji dalam evaluasi medium fidelity 

 Task Aksi 
Pengguna masuk 

sebagai pengguna 

yang telah terdaftar 

Pengguna memilih navigasi yang benar (tombol 

„Masuk‟) 

Pengguna memasukkan email/nama pengguna 

Pengguna memasukan kata sandi 

Pengguna memilih untuk „Ingat Saya‟ 

Pengguna mengklik tombol „Masuk‟ pada modal 

Pengguna melakukan 

pencarian kontekstual 

Pengguna memasukkan kata kunci 

Pengguna memilih drop down „Lokasi‟ 

Pengguna memilih drop down „Modal Investasi‟ 

Pengguna mengklik tombol „Cari‟ 

Pengguna 

berlangganan 

newsletter 

Pengguna memilih navigasi yang benar (tautan 

„Berlangganan‟) 

Pengguna memasukkan alamat email 

Pengguna mengklik tombol „Berlangganan‟ 

Pengguna mengeluarkan pop-up modal yang muncul 

Pengguna 

membandingkan hasil 

pencarian 

Pengguna mengklik tombol „Bandingkan‟ pada 

masing-masing waralaba 

Pengguna mengklik tombol „Bandingkan‟ pada 

waralaba keempat 

Pengguna mengklik tombol „Bandingkan‟ pada modal 

yang menghitung jumlah perbandingan 

Pengguna mengklik „Perbandingan Rinci” 

Pengguna mengklik tombol „Lihat Waralaba‟ atau 

mengklik di nama waralaba 

Pengguna melihat 

informasi waralaba 

Pengguna mengklik tombol „Lihat Waralaba‟ atau 

mengklik di nama waralaba 

Pengguna menelusuri informasi waralaba 

Pengguna meminta 

prospektus penawaran 

Pengguna mengklik tombol „Minta Penawaran‟ 

Pengguna memilih drop down „Dana Tersedia‟ 

Pengguna memilih drop down „Preferensi Lokasi‟ 

Pengguna memilih drop down „Jangka Waktu‟ 

Pengguna memilih untuk „Ya‟ pada penawaran 

layanan konsultasi waralaba 

Pengguna mengklik „Minta Penawaran‟ 

Pengguna melihat 

keranjang permintaan 

penawaran sebelum 

ada feedback dari 

franchisor 

Pengguna memilih navigasi yang benar 

(„Pemberitahuan‟ atau „Permintaan Penawaran‟ pada 

side bar 

Pengguna menelusuri keranjang permintaan 

penawaran yang belum mendapatkan feedback dari 

franchisor 

Pengguna melihat 

keranjang permintaan 

penawaran setelah ada 

feedback dari 

franchisor 

Pengguna memilih navigasi yang benar („Permintaan 

Penawaran‟ pada side bar 

Pengguna mengubah status waralaba dengan memilih 

drop down „Status Waralaba‟ 

Pengguna memberi rating 
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Task Aksi 
Pengguna bertukar 

pesan dengan 

franchisor 

Pengguna memilih navigasi yang benar („Pesan‟ pada 

side bar atau pilihan „Pesan‟ pada menu profil 

Pengguna memilih salah satu pesan yang belum dilihat 

Pengguna beralih memilih pesan lain yang belum juga 

dibuka 

Pengguna memasukkan pesan balasan 

Pengguna mengklik tombol „Kirim‟ 

Pengguna melihat 

testimonial 

Pengguna memilih navigasi yang benar (tautan 

„Testimonial‟) 

Pengguna menelusuri testimonial 

Pengguna melihat 

panduan penggunaan 

aplikasi 

Pengguna memilih navigasi yang benar (tautan 

„Panduan Franchisee‟) 

Pengguna menelusuri direktori 

Pengguna melihat 

daftar waralaba 

berdasarkan direktori 

Pengguna memilih navigasi yang benar (menu 

„Direktori‟) 

Pengguna menelusuri direktori 

Pengguna melihat 

artikel 

Pengguna memilih navigasi yang benar (menu 

„Artikel‟) 

Pengguna memilih salah satu artikel 

Pengguna melihat 

profil 

Pengguna memilih navigasi yang benar (menu „Profil‟ 

→ „Profil Saya‟) 

Pengguna menelusuri profil 

Pengguna melihat 

riwayat waralaba 

Pengguna memilih navigasi yang benar (menu „Profil‟ 

→ „Riwayat Waralaba‟) 

Penguna menelusuri riwayat waralaba 
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