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 Cari sebuah desain produk , uraikan berdasarkan garis panduan desain yang baik . 

Letakkan desain produk dan hasil analisa anda ke dalam sebuah file ms word, lalu uploadkan. 

 

1. Menentukan Template 

Template premium memudahkan pengguna untuk mendesain sesuai yang diinginkan. 

2. Pemilihan warna yang bagus 

Warna yang digunakan baik , karena contras warnanya tidak mencolok ,  

3. Desain logo yang mudah dikenal 

Desain Logo yang di pakai mudah dikenal dan di pahami 

4. Jangan lupakan sosial media 

Jejak sosial media terus dilakukan , agar lebih menarik konsumen , karena pengguna 

sosmed sudah semakin banyak. 

5. Menentukan Favicon yang mudah di ingat. 

Icon yang di pakai mudah di ingat dan mudah dicari. 



ANALISIS PENGEMBANGAN SISTEM PICH 

WCM PUPUK INDOESIA 

PT. PUPUK SRIWIDJAYA PALEMBANG  

 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

HUMAN COMPUTER INTERACTION 

 

OLEH : 

SIGIT PAMUNGKAS (192420047) 

SUWANI (192420049) 

THEO VHALDINO (192420058) 

YAYAN CHANDRA SUBIDIN (192420054) 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2 

PROGRAM PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS BINA DARMA 

2020 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 
Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini sangatlah pesat 

berkembang di dunia. Keadaan tersebut menjadikan segala hal terkait dengan 

infomasi baik itu yang positif maupun negatif dapat diperoleh secara cepat, tepat 

dan akurat mengingat semakin canggihnya kemajuan teknologi saat ini. 

Peningkatan teknologi yang terjadi menjadikan banyak sekali orang 

menggunakannya, tidak ketinggalan institusi pendidikan-pun menggunakan 

teknologi tersebut untuk membantu dalam operasional berjalannya institusi 

tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 yang semakin pesat 

ini dapat meningkatakan kinerja dan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan 

cepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan banyak membawa 

perubahan pada kehidupan manusia saat ini. Dalam kehidupan di masa mendatang, 

sektor teknologi dan telekomunikasi akan menjadi sektor yang paling dominan, 

banyak bidang yang telah menggunakan teknologi informasi misalnya, perusahaan, 

instansi pemerintahan, perkantoran, pendidkan dan organisasi lainya. Teknologi 

yang digunakan salah satunya ialah Infrastuktur teknologi. Infrastuktur teknologi 

merupakan kerangka kerja atau pondasi yang mendukung suatu sistem atau 

organisasi. 



Perkembangan sistem informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat 

pada sektor bisnis dan antar perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang 

memulai memanfaatkan sistem informasi dan teknologinya dengan hanya 

memperhatikan kebutuhan sesaat dan penerapan sistem informasi yang belum 

terintegrasi dengan baik. 

Dalam implementasinya pemanfaatan dari sistem informasi haruslah 

didukung oleh sebuah perencanaan strategis sistem informasi yang baik dan tepat. 

Sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh perusahaan dapat mencapai hasil 

yang optimal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Sistem PICH WCM PT. Pupuk Sriwidjaya merupakan sistem yang 

digunakan untuk melaksanakan transaksi penebusan, penyaluran, pupuk sriwidjaya 

serta laporan penebusan dan laporan penyaluran. Sistem ini di gunakan oleh seluruh 

distributor pupuk sriwidjaya Palembang, dan sistem ini masih memiliki desain 

tampilan yang kurang menarik, maka penulis mengusulkan untuk dilakukan analisis 

dengan cara menyebar kusioner atau wawancara lansung. Dari hasil analisis yang 

dilakukan maka penulis dapat menerapkan hasil dari analisis tersebut pada system 

PICH WCM. 

Pada proposal ini penulis akan mengembangkan desain tampilan dari 

sistem ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, analisis ini dilakukan 

berdasarkan hasil kuisioner yang akan di sebarkan pada pengguna – pengguna 

sistem. Dengan demikian penulis mengangkat judul Analisis Pengembangan 

Sistem PICH – WCM PT. Pupuk Sriwijdya Palembang. 



1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka dapat 

dirumuskan untuk melakukan Analisis Pengembangan Sistem PICH WCM Pt. 

Pupuk Sriwidjaya Palembang.  

1.3. BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan dalam proposal tesis ini tidak terlalu luas namun dapat 

memberikan hasil yang optimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup 

permasalahn sebagai berikut : 

a. Menganalisis tampilan PICH WCM Pt. Pupuk Sriwidjaya 

b. Mengembangkan Sistem PICH WCM Pt. Pupuk Sriwidjaya 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem PICH WCM 

Pt. Pupuk Sriwijaya. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

a. Menghasilakan tampilan Sistem yang di inginkan 

b. Menghasillkan tampilan sistem yang menarik dan mudah di pahami 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. ANALISIS 

Dalam linguistik, analisis atau analysis (analisa) adalah studi tentang 

bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Sedangkan kegiatan 

laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan 

di laboratorium untuk memeriksa zat dalam sampel. Namun, dalam 

perkembangannya, penggunaan analisis kata atau analisis akademisis sorotan, 

terutama di kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang harus analisis. Hal ini karena 

analisis kata adalah kata pinjaman dari bahasa asing (Inggris) adalah analisis. 

Menurut Wiradi Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat 

kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir maknan dan kaitannya. 

Menurut Komaruddin Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal 

tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 

satu keseluruhan yang terpadu. 

2.2.  SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk 

manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional 

perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, 

teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang tergorganisasi. Biasanya suatu 

perusahan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi 

manajemen.  

John F. Nash Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau 

alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan 

komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, 

https://www.kompasiana.com/tag/media


membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Henry Lucas Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dariprosedurprosedur 

yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. 

 

2.3. Pengembangan Sistem 

Pengembangan system (system development) dapat berarti menyusun suatu 

system yang baru untuk menggantikan system yang lama secara keseluruhan atau 

memperbaiki system yang telah ada. 

Pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu 

proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. (Amsa, 

2008)Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk 

menggantikan sistemyang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem 

yang sudah ada (kami, 2008). Pengembangan sistem adalah 

metode/prosedur/konsep/aturan yang digunakan untukmengembangkan suatu 

sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakanselama 

pengembangan sistem (algorithm). Metode adalah suatu cara, teknik sistematik 

untukmengerjakan sesuatu (dinu, 2008). 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Metode Penelitian 

 Ogedebe, dkk (2012), menyampaikan bahwa prototyping merupakan metode 

pengembangan perangat lunak, yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi 

sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan 

prototype sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat 

berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Agar proses 

pembuatan prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan 

aturan-aturan pada tahap awal, yaitu pengembang dan penguna harus satu 

pemahaman bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan awal. 

Prototype akan dihilangkan atau ditambahkan pada bagiannya sehingga sesuai 

dengan perencanaan dan analisis yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan 

ujicoba dilakukan secara simultan seiiring dengan proses pengembangan. Ada 4 

metodologi prototyping yang paling utama yaitu :  

1. Ilustrative, menghasilkan contoh laporan dan tampilan layar.  

2. Simulated, mensimulasikan beberapa alur kerja sistem tetapi tidak 

menggunakan data real.  

3. Functional, mensimulasikan beberapa alaur sistem yang sebenarnya dan 

menggunakan data real.  

4. Evolutionary, menghasilkan model yang menjadi bagian dari operasional 

sistem. 

3.1.1  Tujuan Prototyping  

Dibuatnya sebuah Prototyping bagi pengembang sistem bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi 

dengan model prototype yang dikembangkan, sebab prototype menggambarkan 

versi awal dari sistem untuk kelanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar. 

Ogedebe (2012), menegaskan. Telah ditemukan bahwa dalam analisis dan desain 

sistem, terutama untuk proses transaksi, di mana dialog yang ditampilkan lebih 

mudah difahami. Semakin besar interaksi antara komputer dan pengguna, besar 



pula manfaat yang diperoleh ketika proses pengembangan sistem informasi akan 

lebih cepat dan membuat pengguna akan lebih interaktif dalam proses 

pengembangannya.  

Prototyping dapat diterapkan pada pengembangan sistem kecil maupun 

besar dengan harapan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik, 

tertata serta dapat selesai tepat waktu. Keterlibatan pengguna secara penuh ketika 

protype terbentuk akan menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, bagi pimpinan, 

pengguna sendiri serta pengembang sistem. Manfaat lainnya dari penggunaan 

prototyping adalah :  

a. Mewujudkan sistem sesungguhnya dalam sebuah replika sistem yang akan 

berjalan, menampung masukan dari pengguna untuk kesempurnaan sistem.  

b. Pengguna akan lebih siap menerima setiap perubahan sistem yang berkembang 

sesuai dengan berjalannya prototype sampai dengan hasil akhir pengembangan 

yang akan berjalan nantinya.  

c. Prototype dapat ditambah maupun dikurangi sesuai berjalannya proses 

pengembangan. Kemajuan tahap demi tahap dapat diikuti langsung oleh 

pengguna.  

d. Penghematan sumberdaya dan waktu dalam menghasilkan produk yang lebih 

baik dan tepat guna bagi pengguna.  

3.1.2.        Langkah-langkah Prototyping  

Menurut Ogedebe (2012), prototyping dimulai dengan pengumpulan 

kebutuhan, melibatkan pengembang dan pengguna sistem untuk menentukan 

tujuan, fungsi dan kebutuhan operasional sistem. Langkah-langkah dalam 

prototyping adalah sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Kebutuhan.  

2. Proses desain yang cepat.  

3. Membangun prototipe. 

4. Evaluasi dan perbaikan.  

Mengumpulkan kebutuhan melibatkan pertemuan antara pengembang dan 

pelanggan untuk menentukan keseluruhan tujuan dibuatnya perangkat lunak; 



mengidentifikasi kebutuhan berupa garis besar kebutuhan dasar dari sistem yang 

akan dibuat. Desain berfokus pada representasi dari aspek perangkat lunak dari 

sudut pengguna; ini mencakup input, proses dan format output. Desain cepat 

mengarah ke pembangunan prototipe, prototipe dievaluasi oleh pengguna dan 

bagian analis desain dan digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan perangkat 

lunak yang akan dikembangkan. prototype diatur untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna, dan pada saat itu pula pengembang memahami secara lebih jelas dan 

detil apa yang perlu dilakukannya. Setelah keempat langkah prototyping dijalankan, 

maka langkah selanjutnya adalah pembuatan atau perancangan produk yang 

sesungguhnya. 

3.2.   Analisa Kebutuhan  

Dalam rangka melakukan pengembangan sistem diperlukan penilaian 

kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau gagasan untuk membangun ataupun 

mengembangkan sistem. Analisis dilakukan untuk mengetahui komponen apa saja 

pada sistem yang sedang berjalan, dapat berupa hardware, software, jaringan dan 

pemakai sistem sebagai level pengguna akhir sistem. Langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan pengguna akhir yang meliputi biaya dan 

manfaat sistem yang dibangun ataupun dikembangkan. Analisa kebutuhan sistem 

mendefinisikan kebutuhan sistem yang berupa :  

1. Input sistem  

2. Output sistem  

3. Proses yang berjalan dalam sistem  

4. Basisdata yang digunakan  

 

3.3    Desain Sistem  

Menurut Satzinger, dkk (2012) dalam desain sistem terdapat perancangan 

relasi dan skema basisdata, Sebuah relasional skema basisdata biasanya 

dikembangkan dari sebuah domain Class Diagram Setiap Class diindentifikasikan 

secara terpisah. Desain diperlukan dengan tujuan bagaimana sistem akan memenuhi 

tujuannya dibuat atau diciptakan. Desain sistem terdiri dari kegiatan dalam 



mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi dari sistem. Bagian dari desain sistem 

dapat berupa konsep desain interface, proses dan data dengan tujuan menghasilkan 

spesifikasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Desain sistem nantinya akan 

menghasilkan prototype paket software, dan produk yang baik sebaiknya 

mencakup:  

1. Fitur menu yang cepat dan mudah.  

2. Tampilan input dan output.  

3. Laporan yang mudah dicetak.  

4. Kamus Data yang menyimpan informasi pada setiap field termasuk panjang 

field, pengeditan dalam setiap laporan dan format field yang digunakan.  

5. Basisdata dengan format yang sesuai dengan perangkat lunak yang digunakan 

Dalam perancangan sistem dibutuhkan peralatan berupa alat untuk merancang 

proses dari sistem yang akan dibuat dan alat perancangan data.  

Alat untuk proses terdiri dari diagram aliran data dan diagram arus sistem. 

Sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi entitas dan kamus data.  

a. Diagram Aliran Data (DAD/DFD) Diagram aliran data yang disingkat DAD 

(data flow diagram yang disingkat DFD) adalah sebuah alat perancangan yang 

menggunakan simbolsimbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini 

menunjukkan aliran proses seluruh sistem antara pemakai sistem dan dapat 

diatur detailnya sesuai dengan kebutuhan. DFD terdiri dari tiga elemen yaitu 

lingkungan, pemrosesan, aliran data dan penyimpanan data. Salah satu 

keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai yang kurang 

menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang sedang akan 

dikerjakan (Ladjamudin, 2013). 

b. Diagram Arus Sistem / Flow chart Diagram arus sistem (Flow chart) adalah 

peralatan perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan proses 

sistem secara rinci untuk menggambarkan aliran sistem informasi dan diagram 

arus sistem untuk menggambarkan aliran program (Ladjamudin, 2013). 

 

 

 



3.4.       Data Penelitian  

Data yang digunakan untuk penelitin adalah data-data yang diperoleh dari 

perusahaan distributor pupuk sriwidjaya yaitu berupa data-data penjualan dan 

laporan penyaluran yang dijadikan sebagai data sampel untuk pengisian sistem. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung 

pada objek penelitian dan wawancara dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan 

data penelitian terkait dengan implementasi sistem infomasi dengan penelitian yang 

dilakukan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait.  

3.4.1  Tahapan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan penelitian, tahapan 

diperlihatkan  

1) Perencanaan Pada tahapan ini dilakukan perencanaan terkait dengan 

pembanguan sistem ayang akan dibuat. Tahapan ini dilakukan pencarian dan 

pengumpulan data-data penelitian yang akan diolah dan yang digunakan pada 

pembanguan sistem infomasi akademik.  

2) Analisis Sistem Pada tahapan ini sumber data primer atau data utama diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan stakeholder institusi. Data didapatkan berupa data 

mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Tahapan ini merupakan proses 

analisis data penelitin yang dilakukan untuk mendukung dalam pembuatan sistem 

informasi akademik. 

 



TUGAS 03 

HUMAN COMPUTER INTERACTION 

NAMA : SUWANI 

NIM : 192420049 

Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan desain 

yang baik.  

Penulis akan menjelaskan sebuah desain produk yaitu desain produk sistem WCM 

PIHC Pupuk Indonesia. Sistem ini merupakan sistem penebusan pupuk Indonesia 

dalam hal ini Pupuk Sriwidjaya, sistem ini digunakan untuk melakukan penebusan 

upuk infut data pengecer, infut RDKK, hingga pembuatan laporan, sistem ini juga 

bekaitan dengan sistem Gudang yang di sediakan oleh Pupuk Sriwidjaya sehingga 

berkaitan dengan Laporan penyaluran pupuk berdasarkan pupuk yang dikeluarkan 

dari sistem Gudang.  

Berikut gambar tampilan home pada sistem WCM PICH Pupuk Indonesia yamg 

digunakan oleh Distributor Pupuk Sriwidjaya. 

 

WCM PIHC mepupakan sistem Pupuk Indonesai, yang mana di dalamnya terdapat 

menu Home, Master data, Alokasi, Oredr, Laporan, User Guide, 

a. Menu Home 

Pada menu home ini menampilkan tampilah home Pupuk Indonesia. 



b. Menu master Data 

Pada menu master data ini terdapat sub sub menu Distributor, Sales Area, 

Gudang, Pengecer, Relasi Distributor Pengecer. Yang mana masing masing 

sub menu berfungsi untuk mengunput data baru. 

c. Menu Alokasi 

Pada menu alokasi terdapat sub menu SPJB Operasional Dan RDKK, pada 

seub menu SPJ berfungsi untuk mengunput SPJB pengecer, dan Pada Sub 

Menu RDKK berfungsi untuk menginput RDKK Pengecer. 

d. Menu order 

Pada menu ini berfungsi untuk melakukanpermintaan penebusan pupuk, 

monitoring penebusan, rencana penebusan dan monitoring order 

e. Menu Laporan 

Pada menu laporan ini terdapat sub menu penyaluran DO yaitu pada menu 

ini berfungsi untuk penginput penyaluran pupuk pada bulan berjalan. Sub 

menu item penyaluran, pada sub menu ini kita dapat melihat item item 

penyaluran pupuk yang di lakukan selama bulan berjalan. Sub menu laporan 

bulanan distributor, pada sub menu ini berfungsi untuk membuat laoran 

penyaluran, dan penebusan yang di singkat F5, pada laporan ini kita dapat 

melihat stokmawal distributor, penebusan distributor bulan berlanjut, 

penyaluran distributor ke pengecer, dan stok akhir distributor. Sub menu 

Rekapitulasi laporan Bulanan, pada sub menu ini berfungsi untuk 

melakukan penyaluran dari distributor ke pengecer, dari laporan ini 

diterbitkan validasi dan verivikasi penyaluran. Dan sub menu initial stok F5 

dan Initial F6.  

f. Menu User Guide 

Pada menu ini terdapat informasi petunjut penggunaan sistem.   

Menurut penilai penulis pada sistem ini sudah cukup baik dan penggunaan sesuai 

dgn sistem, desain ini menarik dan mudah di pahami mulai dari menu sampai ke 

sub sub menu yang mudah di pahami dan digunakan, sistem ini digunakan oleh 

seluruh distributor pupuk Indonesia se Indonesia. 



Nama    : Theo Vhaldino 

Nim    : 192420058 

Angkatan/Reguler  : 22 / A R1 
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TUGAS 3  

Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan 

desain yang baik. 

Desain Mobile Apps “Kamus Pro” 

 

 
 



analisa terhadap desain aplikasi Kamus Pro berpedoman kepada sepuluh 

prinsip metode heuristic Jakob Nielsen, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Visibility of system status (feedback) 

Pada tampilan awal, terdapat textbox di header dengan tulisan samar “cari disini” 

sebagai panduan dimana user dapat langsung mengetikkan suatu kata untuk dicari arti 

katanya. 

 

2. Match between system and the real world (metaphore) 

Bahasa pada tampilkan aplikasi harus mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan 

pada aplikasi cukup mudah dimengerti baik untuk pengguna awam sekalipun. 

  

3. User control and freedom (navigation) 

Untuk memudahkan pengguna yang salah menuliskan kata (Inggris/Indonesia), 

dapat langsung memilih slider/carousel yang disediakan untuk mengubah 

penerjemahan inggris-indonesia atau Indonesia-inggris.  

 

4. Consistency and standards 

Aplikasi seharusnya konsisten dalam tampilan sehingga tidak membingungkan 

pengguna. Pada aplikasi ini sudah konsisten dalam mempertahankan penggunaan 

warna dan tema yang sama. 

 

5. Error prevention 

Pada saat penginputan text sudah menggunakan fitur suggestion (saran) sehingga 

dapat mencegah kesalahan input dari pengguna. 

 

6. Recognition rather than recall (memory) 

Pada aplikasi ini sudah terdapat informasi yang jelas proses apa yang sedang dan 

akan dijalankan setelahnya. 

 

7. Flexibility and efficiency of use 

Aplikasi ini sudah dirancang fleksibel terutama untuk ubah mode penerjemahan 

kata dan fitur suggestion pada saat pengetikan kata pada text box dan menyimpan 

informasi yang telah diinput di textbox. 



 

8. Aesthetic and minimalist design 

Aplikasi ini sudah memenuhi kriteria desain yang sederhana, mudah dimengerti 

kemudian size-nya yang kecil sehingga ringan dan sangat sedikit menggunakan 

sumber daya, juga tidak terlalu banyak menu yang akan membuat bingung 

penggunanya. 

 

9. Help users recognize, dialogue and recovers from errors 

Pesan error sudah ditampilkan dengan bahasa pengguna beserta solusinya. 

Contohnya ketika menginputkan angka ke dalam textbox atau ketika kata tersebut 

tidak ada di database aplikasi. 

 

10. Help and documentation 

Pada aplikasi ini tidak disediakan menu help untuk panduan penggunaan. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan evaluasi aplikasi Kamus Pro dengan metode heuristik 

didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi ini secara umum sudah cukup baik dari segi 

desain interface, sangat sederhana dengan menu dan pilihan opsi yang sesuai 

kebutuhan. Hanya saja agak sedikit terganggu dengan tampilan iklan yang sangat 

banyak pada tampilan utama mungkin dapat terpilih secara tidak sengaja karena 

aplikasi yang direview merupakan versi gratis. 
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Aplikasi e-Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lever admin) 

 

 

 

Aplikasi e-Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lever User) 

 



Bagi sebuah produk, desain sangat berpengaruh pada bagaimana kenyamanan pengguna 

dalam memanfaatkan produk tersebut. Berdasarkan  design aplikasi diatas, 

terdapat beberapa point penting untuk diperhatikan dalam mendesain sebuah aplikasi, yaitu: 

1. Desainer harus memahami peranannya. Pemimpin tim juga harus pandai menyesuaikan 
kenyamanan desainer. Komunikasi menjadi hal yang penting untuk pemahaman visi 
produk yang ingin dirancang. 

2. Pastikan setiap perancang desain produk mampu untuk mendefinisikan masalah. 
Kebanyakan orang cenderung akan berpikir di lingkup pengalaman yang dimiliki, maka 
efeknya akan mendesain sesuatu untuk diri sendiri. Berpikir out of the box penting untuk 
menciptakan desain yang menyelesaikan masalah. 

3. Buat hipotesis dari masalah yang telah diidentifikasi. Hipotesis masalah akan 
memberikan gambaran lebih jelas berkaitan dengan apa yang akan dibuat dan dirancang. 

4. Definisikan pula berbagai hal yang dapat mendorong kesuksesan proses perancangan 
desain, termasuk berdiskusi tentang hambatan yang ada. Setiap orang akan memiliki 
pandangan berbeda dalam hal ini, sehingga dapat mengisi satu sama lain. 

5. Setiap hipotesis harus diuji dan setiap pengujian harus disertai pengamatan yang 
komprehensif. Bila perlu adakan survei untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

6. Desain yang baik kadang baru didapat setelah mengulangi berbagai proses, terus diuji 
coba, perbaiki, dan ulangi. Tanggapan konsumen adalah hal yang penting untuk 
perkembangan berkelanjutan. 
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Jawab : 

• Logo  

 
Ada website prudential ini, penempatan logo dan nama sudah benar dan sesuai dengan aturan 

umum yang berlaku yaitu diletakan disebelah kiri atas, karena logo dan nama adalah identitas 
utama dari sebuah website. Logo yang digunakan juga sederhana dan mudah dikenali. 

Saran dan Komentar yaitu: 
Dalam penempatannya sudah sesuai dengan aturan website pada umumnya, kemudian logo 

tersebut juga sudah familiyar sehingga jika website tersebut dilihat dalam keadaan ukuran kecil, 
user masih bisa mengenali logo tersebut. 

 
• Ukuran teks default 

 
Ukuran teks yang digunakan pada website ini memang kecil. Ini menjadikan beberapa konten 

tidak dapat dibaca, namun website ini juga memberikan fitur Grow Font dan Shrink Font yang 
dapat user gunakan untuk mengatur apakah teks tersebut dapat dilihat dengan ukuran besar, 
sedang atau kecil. 

Saran dan komentar kami mengenai hal ini : 
Hal ini sangat bagus, karena jika ukuran teks terlalu kecil user tidak dapat membaca 

informasi yang ada pada website terutama jika user tersebut adalah lansia. Tapi dengan adanya 
fitur teks default user bisa mengatur ukuran teks sesuai keinginan mereka. 
 
• Ukuran teks default 

Ukuran teks yang digunakan pada website ini memang kecil. Ini menjadikan beberapa konten 
tidak dapat dibaca, namun website ini juga memberikan fitur Grow Font dan Shrink Font yang 



dapat user gunakan untuk mengatur apakah teks tersebut dapat dilihat dengan ukuran besar, 
sedang atau kecil. 

Saran dan komentar kami mengenai hal ini : 
Hal ini sangat bagus, karena jika ukuran teks terlalu kecil user tidak dapat membaca 

informasi yang ada pada website terutama jika user tersebut adalah lansia. Tapi dengan adanya 
fitur teks default user bisa mengatur ukuran teks sesuai keinginan mereka. 
 
• Search Engine 

Faktor penting berikutnya dalam pembuatan website adalah search engine / mesin pencarian. 
Dengan adanya fitur pencarian ini user dapat dengan mudah mencari informasi apa yang 
diinginkan dalam website yang user kunjungi tanpa harus membuang-buang waktu. Hanya 
dengan memasukan kata kunci user sudah dapat menemukan informasi yang user inginkan. 

Saran dan komentar kami mengenai hal ini : 
Mengenai hal ini, menurut kami biasa saja, karena memang pada umumnya search engine 

pada sebuah website diletakan disebelah kanan atas. 
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1. PENDAHULUAN 

Penumpukan  sampah  merupakan  salah  satu faktor  krusial  yang  menyebabkan  terjadinya 

polusi  tanah.  Salah  satu  jenis  sampah  yang berkontribusi  besar  dalam  polusi  ialah  limbah 

plastik,  hal  ini  dikarenakan  sifat  kimiawi  dari senyawa plastik yang tidak dapat diuraikan secara 

alamiah. Adapun bila dapat terurai, sampah plastik membutuhkan   waktu   bertahun-tahun   lamanya 

untuk bisa diuraikan ke materi organiknya. Proses penguraian sampah biasanya dilakukan dengan 

cara membakarnya, pembakaran sampah ini tak hanya berkontribusi  ke  polusi  tanah,  namun  ke  

polusi udara    karena    menimbulkan    emisi    gas-gas berbahaya ke udara. Oleh karena itu pada 

penelitian ini,  diusulkan  gagasan  untuk  mengembangkan suatu   produk   tempat   sampah   yang   

mampu membantu  menguraikan  sampah  plastik,  yakni bernama Trade (Trash Destroyer) yang 

diinstalasi dengan mesin penghancur didalamnya, yang dapat menghancurkan sampah agar tidak 

menumpuk dan 

 

menyebabkan polusi tanah. Dengan menghancurkan sampah menjadi kepingan kecil, diharapkan 

mampu membantu dalam mendaur ulang sampah plastik, untuk selanjutnya di proses kembali 

menjadi bijih plastik. Selain dilengkapi dengan alat penghancur, Trade juga memiliki sensor elektrik 

yang otomatis akan menyala untuk mengindikasikan ketinggian sampah agar tidak menumpuk dan 

bisa diambil untuk didaur ulang. Dalam penelitian Sistem Pengembangan Produk Trade, dilakukan 

proses perencanaan dan pengembangan produk melalui tahapan-tahapan 

 

penting seperti QFD (Quality Function Deployment) untuk mentranslasikan kebutuhan konsumen 

menjadi spesifikasi teknis, dan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kebutuhan dan 

keinginan konsumen di pasar, selanjutnya dilakukan juga analisis ekonomi untuk menentukan 

apakah proyek pengembangan produk Trade layak dilakukan atau tidak, hingga akhirnya mencapai 

tahapan proses pembuatan prototype alpha Trade yang merupakan artifak asli dari sketsa yang sudah 

memiliki fitur dan kegunaan produk yang akan diluncurkan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Green Technology 

Ruang lingkup dari green technology adalah teknologi sumber alam hijau, bangunan hijau, 

nanoteknologi hijau, dan alamtologi. Konsep penerapan teknologi hijau diterapkan dalam kehidupan 

manusia untuk keberlangsungan. Keberlangsungan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara terus menerus pada masa depan tanpa merusak atau menghabiskan sumber daya 

alam. Penghematan sumber daya alam salah satunya dengan inovasi. Inovasi adalah upaya untuk 

mengembangkan alternatif teknologi yang ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan manusia 

tanpa merusak lingkungan  



Sistem Pengembangan Produk 

Sistem pengembangan produk adalah upaya perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk-

produk baru, serta memperbaiki atau memodifikasi produk-produk lama, agar dapat selalu memenuhi 

tuntutan pasar dan selera konsumen. Kegiatan pengembangan produk tidak dapat dipisahkan dari 

konsep daur hidup produk. Setiap produk mengalami suatu siklus (daur) hidup tertentu mulai dari 

saat dirancang, diproduksi, diterjunkan ke pasar, kemudian melewati tahap-tahap perkenalan, tahap 

puncak, tahap kematangan atau kejenuhan. 

 

Fase Pengembangan Produk 

Enam fase dalam proses pengembangan produk secara umum adalah: 

1. Perencanaan 

sebagai 'zerofase' karena kcgiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran 

pengembangan produk aktual. 

2. Pengembangan konsep 

Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep 

produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan 

percobaan lebih jauh. 

3. Perancangan Tingkatan Sistem: Fase perancangan tingkatan sistem mencakup definisi arsitektur 

produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. 

4. Perancangan Detail 

Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-

toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar 

yang dibeli dari pemasok. 

5. Pengujian dan Perbaikan 

Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi 

produksi awal produk. Prototipe awal (alpha) biasanya dibuat dengan menggunakan komponen-

komponen dengan bentuk dan jenis material pada produksi sesungguhnya, namun 

 

tidak memerlukan proses pabrikasi dengan proses yang sama dengan yang dilakukan pada 

produksi sesungguhnya. Prototipe (alpha) diuji untuk menentukan apakah produk akan be-kerja 

sesuai dengan yang direncanakan dan apakah produk memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen 

utama. 

 

Prototipe berikutnya (beta) biasanya dibuat dengan komponen-komponen yang dibutuhkan pada 

produksi namun tidak dirakit dengan menggunakan proses perakitan akhir seperti pada perakitan 

sesungguhnya. 

 



Prototipe  beta  dievaluasi  secara  internal  dan juga diuji oleh konsumen dengan 

menggunakannya secara langsung. Sasaran dari prototipe beta biasanya adalah untuk menjawab 

pertanyaan mengenai kinerja dan keandalan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan 

perubahan-perubahan secara teknik untuk produk akhir. 

 

5. Produksi awal 

Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang 

sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam 

memecahkan permasalahan yang mungkin timbul pada proses produksi sesungguhnya. 

 

Adapun fase dalam pengembangan produk menurut Ulrich & Eppinger digambarkan pada Gambar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fase Pengembangan Produk 

Inti dari pengembangan produk terletak pada fase pengembangan konsep karena pada fase ini 

dibutuhkan lebih banyak koordinasi dibandingkan dengan fase lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan pada fase pengembangan konsep berdasarkan Ulrich & Eppinger dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Fase Pengembangan Produk 

 

Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk adalah variabel-variabel yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan 

oleh sebuah produk. Beberapa perusahaan mengunakan istilah “kebutuhan produk” atau 

“karakteristik engineering”. Perusahaan lain memberi istilah “spesifikasi” atau “spesifikasi teknis” 

untuk menjelaskan variabel desain utama dari suatu produk. 

 

Arsitektur Produk 

Arsitektur produk adalah penugasan elemen – elemen fungsional dari produk terhadap kumpulkan 

bangunan fisik. Tujuan arsitektur produk adalah menguraikan komponen fisik dasar dari produk, apa 

fungsi masing – masing komponen, dan interface seperti apa yang digunakan untuk peralatan 

lainnya. Keputusan mengenai arsitektur produk memberi kesempatan kepada tim, individual, dan 

atau pemasok untuk mengerjakan detail rancangan dan pengujian komponen, sehingga pegembangan 



bagian – bagian yang berbeda dari produk dapat dilakukan secara serempak . Arsitektur produk 

adalah skema dimana elemen-elemen fungsional produk dibagi menjadi potongan (chunk) fisik dan 

dimana chunk berinteraksi. Chunk adalah kesatuan dari elemen fisik produk (part, komponen, 

subrakitan) yang mengimplementasikan fungsi produk. Tujuan dari arsitektur produk menguraikan 

komponen fisik dasar dari produk, apa yang harus dilakukan 

komponen tersebut dan seperti apa penghubung (interface) yang digunakan untuk peralatan lainnya. 

Output dari arsitektur produk adalah perkiraan rancangan geometri dari produk, penjelasan 

mengenai chunk-chunk utama, dokumentasi interaksi penting antar chunk. Arsitektur produk 

ditetapkan pada tahap pengembangan konsep, secara informal melalui sketsa, diagram-diagram 

fungsi dan prototipe awal dan pada tahap perancangan tingkat sistem. 

 

Harga Pokok Penjualan 

Harga Pokok Penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk 

hingga produk tersebut siap dijual. dengan bahasa sederhana, Harga Pokok Penjualan yang biasa 

disingkat HPP merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa yang 

dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas prosess yang membuat produk barang dan jasa 

siap jual . 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam konteks perencanaan dan pengembangan produk Trade, penelitian dilakukan mulai 

dari melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi customer needs dari produk yang akan 

dikembangkan, hingga tahapan melangsungkan 

 

analisis kelayakan investasi daripada pengembangan produk Trade ini. Berikut diilustrasikan 

flowchart alur penelitian yang telah disusun secara sistematis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pernyataan Misi 

Dalam melakukan pengembangan suatu produk kita perlu memiliki pernyataan misi (mission 

statement). Pernyataan misi adalah arah dari suatu pengembangan produk. Pernyataan misi Pada 

pengembangan produk ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Case Tempat Sampah Penghancur Plastik 

Uraian Produk 1. Tempat sampah yang mampu 

menghancurkan /mencacah sampah plastic 

2. Berfungsi sebagai tempat sampah yang 

mampu membantu dalam mendaur ulang 

sampah plastik, yang kemudian dapat 

diproses kembali menjadi biji plastic 

3. Dengan menggunakan sensor untuk 

mendeteksi plastic hasil pencacahan yang 

dapat memberikan isyarat bahwa sampah 

tersebut harus dikeluarkan dari tempat 

sampah  

Sasaran Bisnis Utama Menjadi tempat sampah penghasil plastic 

pertama untuk memudahkan menguraikan 

sampah plastic yang sulit terturai sehingga  

plastic plastic lebih mudah untuk didaur 

ulang.  

Primary market Seluruh element masyarakat yang masih 

menggunakan air minum dalam kemasan 

Secondary market Restoran cepat saji yang menggunakan air 

minum dalam kemasan, Dinas Kebersihan 

Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

 

 

 



Penyusunan, Seleksi, dan Pengujian Konsep  

Tahapan dalam pengembangan produk yang selanjutnya dilaksanakan adalah penyusunan konsep 

dengan melakukan klasifikasi terhadap konsep-konsep produk. Terdapat lima pilihan konsep dari 

hasil kombinasi konsep, yang diilustrasikan pada Gambar 4 dimana akan pemilihan konsep 

berdasarkan aspek-aspek pertimbangan yang meliputi konsep, material, fungsional, ketahanan 

produk, desain, dan serviceability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Seleksi Konsep Produ 

 

Setelah melakukan kombinasi konsep sebanyak lima konsep terhadap matriks yang digunakan. 

Selanjutnya dilakukan penentuan konsep terbaik untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil penentuan 

konsep terbaik dengan tabel concept screening matrix (Tabel 4), dari kelima konsep diperoleh dua 

konsep terbaik, yaitu konsep 3 dan 5. Konsep tersebut dapat terpilih karena menghasilkan nilai akhir 

diatas 0 (positif) dibanding 3 konsep lainnya, yakni sebesar 3 secara berturut-turut. Maka konsep 3 

dan konsep 5 dapat dilanjutkan dengan tahapan screening konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arsitektur Produk 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan skema produk yang merupakan gambaran elemen-elemen 

penyusun produk. Skema produk pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Skema Produk Tempat Sampah Penghancur Plastik

 

Skema Produk adalah diagram yang ada pada gambar 4 menggambarkan pengertian tim terhadap 

elemen-elemen penyusun produk. Skema untuk produk Trade diperlihatkan pada gambar diatas, yang 

memiliki elemen-elemen fisik serta aliran energi dan material. Beberapa elemen berhubungan dengan 

komponen-komponen kritis, seperti contohnya sensor. Namun beberapa elemen tetap diuraikan 

secara fungsional. Sebagai contoh, elemen fungsional “konversi energi dari energi kinetik yang 

berasal dari gerakan tangan untuk dikonversikan menjadi energi penghancur sampah” didesain 

sebagai suatu elemen yang tersentralisasi. Elemen-elemen ini juga dikelompokkan menjadi chunk, 

yang menghasilkan 7 chunk. Berikut adalah penjelasan mengenai chunk tersebut: 

 

 



a. Integrasi Geometri dan Presisi: Penugasan 

elemen terhadap chunk yang sama memungkinkan satu orang atau kelompok mengontrol 

hubungan fisik antar-elemen. Untuk kasus Trade, akan diusulkan pengelompokkan elemen yang 

berhubungan dengan posisi sistem penghancur dan laci Trade 

b. Pembagian Fungsi: Dari proses input-output, sistem pada produk Trade ini ialah, 

1. Input: Sampah dimasukkan kedalam Trade 

2. Proses: sampah akan dihancurkan menggunakan konversi energi dari energi kinetik (tangan 

memutar tuas pencacah sampah) menjadi energi penghancur sampah (besi pencacah) 

3. Output: sampah yang telah dihancurkan, akan masuk kedalam laci kemudian jika telah penuh 

maka akan ada lampu sensor yang menyala 

(tanda sampah telah melebihi kapasitas) 

c. Kemampuan (Kapabilitas) Pemasok: Tim dapat 

mengelompokkan elemen-elemen yang merupakan keahlian dari pemasok menjadi satu chunk. 

Dalam kasus Trade, tim pengembang internal melakukan sebagian besar pekerjaan desain teknik, 

sehingga kapabilitas pemasok tidak terlalu diperhitungkan. 

d. Kesamaan desain atau teknologi produk: Adanya kesamaan desain atau teknologi produksi yang 

sama pada produk Trade 

memungkinkan penggabungan elemen elektronik pada chunk yang sama, sehingga penerapan 

fungsi-fungsi dapat dilakukan pada satu sirkuit saja. 

e. Lokalisasi Perubahan: Untuk kasus Trade tidak dilakukan isolasi elemen pada chunk yang 

terpisah dalam mengantisipasi perubahan pada elemen-elemen produk 

 

Prototipe Produk 

 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan desain prototipe menggunakan software Inventor dari produk 

Trade seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, 7 dan 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ilustrasi Desain Trade Tampak Depan 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ilustrasi Desain Komponen Penyusun Trade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ilustrasi Desain Trade Tampak Atas 

 

Berdasarkan hasil dari pemilihan konsep kombinasi pada produk, kemudian dilakukan gambar 

rancangan produk berupa sketsa yang menggambarkan produk dari berbagai tampak, yakni dari 

tampak depan dan tampak atas. Mengacu pada gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa produk tempat 

sampah penghancur plastik memiliki beberapa bagian utama yakni, tutup/lid tempat sampah, casing 

body tempat sampah, laci penampung hasil cacahan sampah plastik, katup yang mendorong sampah 

untuk jatuh tepat pada alat penggiling sampah, alat pencacah sampah yang digerakkan secara manual 

(menggunakan pedal penggiling), dan sensor indikator level sampah. Dimana, dari kedua gambar 

tersebut dapat diketahui cara kerja dari produk tempat sampah penghancur plastik adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampah dimasukkan melewati tutup/lid dan akan jatuh melintasi katup tambahan yang berbentuk 

diagonal agar sampah langsung terperosot ke bagian alat pencacah/penghancur sampah. 

2. Kemudian setelah memasukkan sampah ke tempat sampah alat penghancur sampah digerakkan 

secara manual, yang kemudian akan mencacah sampah plastik menjadi keping-kepingan. 

3. Hasil cacahan sampah tersebut akan masuk ke dalam laci penampung untuk sementara 

ditampung sebelum sensor indikator sampah dapat mendeteksi sampah bila sudah mencapai 

ketinggian yang maksimal untuk selanjutnya cacahan sampah plastik dapat diangkut dan didaur 

ulang. 



Setelah menyusun dan menentukan skema produk atau arsitektur dari produk, dengan beberapa 

elemen-elemen fungsional dari produk yang di susun menjadi kumpulan komponen (chunk) yang 

berbentuk fisik dengan elemen-elemen fungsional terbaik yang disusun untuk dapat menjadi bentuk 

fisik yang mampu berfungsi. Beberapa bagian/elemen dari produk Trade ialah tutup/lid tempat 

sampah, casing body tempat sampah, laci penampung hasil cacahan sampah plastik, katup yang 

mendorong sampah untuk jatuh tepat pada alat penggiling sampah, alat pencacah sampah yang 

digerakkan secara manual (menggunakan pedal penggiling), dan sensor elektrik indikator level 

sampah. 

diharapkan, namun mesin penggiling yang digunakan tidak cukup kuat untuk menghancurkan 

sampah-sampah plastik yang bersifat keras (seperti botol plastik minuman). Upaya yang dapat 

dilakukan dalam tahapan pengembangan produk selanjutnya ialah menggunakan mesin penggiling 

yang lebih tajam dan kuat, yang memiliki gerigi yang besar agar sampah plastik dapat dihancurkan 

secara cepat dan efisien. 

 

Analisis Ekonomi 

Pada tahapan terakhir dalam pengembangan produk, dilakukan analisis ekonomi yang bertujuan 

untuk menentukan harga pokok penjualan dari produk yang akan dikembangkan. Harga pokok 

penjualan merupakan biaya yang muncul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan 

bisnis. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 6, dilakukan proses perhitungan 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang meliputi, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, penyusutan, amortiasi, begitu pula overhead pabrik, dengan nilai persediaan WIP (Work In 

Process) dan barang jadi tiap awalan dan akhir periode. Didapatkan hasil harga pokok penjualan 

sebesar Rp. 111.117.000,00 

 

dengan mempertimbangkan semua aspek pengeluaran dalam perencanaan dan proses produksi. 

Sementara untuk penetapan harga jual dengan mempertimbangkan besar pajak (10%) dan 

pengambilan keuntungan (20%) didapatkan harga senilai Rp. 155.563.800,00. Selain itu, didapatkan 

harga pokok produksi untuk tiap unit (dalam 1 tahun) sebesar Rp. 185. 195,00 untuk jumlah output 

per tahunnya sebanyak 600 produk (50 unit tiap bulan). Untuk pengambilan keputusan harga jual 

akhir dilakukan perhitungan terhadap harga jual per unit yakni dengan menghitung rasio dari nilai 

hasil harga jual dengan jumlah output per tahun, didapatkan hasil pembulatan perhitungan sebesar 

Rp. 259.000,00 untuk tiap unit tempat sampah Trade yang akan dijual. 

 

Pada tahapan pembuatan prototype produk alfa (α), dilakukan perangkaian tempat sampah 

penghancur plastik menggunakan material yang tidak sama dengan spesifikasi produk, namun 

ditujukan untuk mampu memiliki fungsi yang sama. Dalam penyusunan prototipe α, digunakan 

material plastik dan penggiling dengan material besi yang kendalikan secara manual (menggunakan 



handle pemutar). Penyusunan prototipe yang telah dilakukan oleh tim pengembang produk Trade 

mampu berfungsi sesuai mekanisme yang 

Tabel 6. Harga Pokok Penjualan Produk Trade 

 

No Uraian Jumlah 

1 Bahan Langsung  

 Saklar Rp95.000 

 Mesin Pencacah Rp300.000 

 Sensor Rp42.000 

 Casing Alumunium Rp25.000 

 Pedal Penggiling Rp110.000 

  Rp572.000 

No Uraian Jumlah 

 Tenaga Kerja  

2 Langsung Rp20.000.000 

3 Penyusutan Rp1.000.000 

4 Amortisasi Rp1.500.000 

5 Overhead Pabrik Tenaga Kerja Tidak 

 Langsung Rp45.000 

 Bahan Tidak  

 Langsung Rp46.500.000 

 Biaya Reparasi dan  

 Pemeliharaan Rp10.000.000 

 Ditambah Persediaan  

6 WIP Awal Tahun - 

 

Dikurangi 

Persediaan  

7 WIP Akhir Tahun Rp3.000.000 

 Harga Pokok  

 Penjualan Rp111.117.000 

 Harga Jual = HPP+PPN+Profit 

 PPN = HPP x 10% Rp11.111.700 

 Profit = HPP x 20% Rp33.335.100 

 Harga Jual Rp155.563.800 

 Harga Pokok Penjualan per unit 



 Jumlah Produksi per-  

 tahun 600 

 Harga Pokok per unit Rp185.195 

 Harga Jual per-unit = Harga Jual/jumlah 

 produksi 

 Harga Tempat  

 Sampah Trade per-  

 unit Rp259.273 

 Pembulatan Rp259.000 

 

 

5.KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data terkait dengan perencanaan dan pengembangan 

produk tempat sampah penghancur plastik “Trade”, maka dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan 

bahwa produk yang telah dikembangkan memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen yakni: 

1. Sesuai dengan hasil penelitian pengembangan produk tempat sampah “Trade” memiliki 2 fungsi 

utama yakni menghancurkan sampah plastik untuk mempermudah proses daur ulang sampah 

plastik, dan mampu mengindikasikan level sampah dengan sensor pada penampung agar tidak 

terjadi penumpukan sampah. 

2. Mengacu pada perhitungan biaya produksi dan analisis ekonomi, agar produk yang dikembangkan 

mampu bersaing dipasaran dan menghasilkan pengembalian modal yang relatif layak untuk 

produksi produk tempat sampah “Trade”, produk tersebut harus dijual dipasaran dengan harga 

yang terjangkau sebesar Rp. 259.000,00 untuk satu unit produk dengan estimasi produksi sebesar 

600 unit per tahun. 
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TUGAS 3 ANALISA DESAIN PRODUK 

 

Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan desain yang 

baik. Letakkan desain produk dan hasil analisa anda ke dalam sebuah file ms word, lalu uploadkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISA ASPEK INTERFACE IMK PADA WEBSITE TOKOPEDIA 

 
Pada dasarnya, fokus dari IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer adalah Perancangan dan 

evaluasi antarmuka pemakai (user interface) pada suatu sistem. UI atau User Interface dapat 

diartikan sebagai bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan 

komputer secara langsung. 

 

Kriteria dari User Interface yang Friendly antara lain : 

1. Memiliki tampilan yang bagus 

2. Mudah dioperasikan 

3. Mudah dipelajari 

4. Sering dugunakan oleh pengghuna dari remaja hingga orang tua 

5. Jika terjadi error pihak TOKOPEDIA langsung memperbaikinya  

Dalam kasus ini, saya akan mencoba memberikan pendapat mengenai user interface yang di 

tampilkan pada laman resmi TOKOPEDIA yang beralamat di https://www.tokopedia.com. 

TOKOPEDIA sendiri merupakan salah satu layanan e-commerce (online shopping) yang cukup 

digemari oleh masyarakat. Untuk itu saya akan mencoba menganalisa bagaimana user interface 

dari web TOKOPEDIA, kemudahan apa saja yang ditawarkan oleh website ini dan menemukan 

sisi lemah untuk kemudian dianalisa dan menjadi dasar pengembangan website. 

 

Berikut adalah poin-poin yang akan saya gunakan dalam mengkaji web TOKOPEDIA, 

http://www.tokopedia.com/: 

1. Readability 

2. Kecepatan akses 

3. Ketepatan 

4. Mobilitas Konten 

5. Efesiensi 

 

https://www.tokopedia.com/


Analisis dan evaluasi web TOKOPEDIA : 

1. Readability 
Parameter ini menyangkut bagaimana kemudahan user untuk membaca sebuah informasi yang 

didapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah 

web. Di website TOKOPEDIA ini pengguna diberikan beberapa pilihan baik pada menu maupun 

pada halaman utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Readability 
 

Jika pada menu home TOKOPEDIA saat diklik akan masuk dan kembali ke menu utama. Lalu 

pada (lingkar hijau) pengguna tidak usah melakukan aksi peng-klikan melainkan hanya 

mengarahkan pointer pada tab yang diinginkan. TOKOPEDIA menyediakan kemudahan seperti 

pembayaran dan Top Up, Token listrik, Air PDAM, Pulsa bahkan sampai Tekom sekalipun. Semua 

lengkap, nyaman, mudah dan aman. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Semua Kategori 

Pengguna juga diberikan pelayanan berupa menu untuk mendaftar, login, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan pemberian info dari pengguna kepada official maupun sebaliknya. 

 

Logo perusahaan dalam website-nya merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya logo, dapat mencerminkan perusahaan tersebut atau dapat menjadi brand perusahaan itu. 

Sebenarnya, bukan hanya logo saja yang menunjukkan brand suatu perusahaan, akan tetapi ada 

beberapa hal juga yang dapat menunjukkan brand suatu perusahaan, yaitu slogan, warna website , 

dan produk/jasa layanannya. Atribut-atribut tersebut memberikan identitas dan kepribadian pada 

individu, organisasi, ataupun perusahaan. 

 

Logo yang ditampilkan pada web TOKOPEDIA ini sudah benar berada pada sebelah kiri atas 

halaman, dan disertai pula dengan nama perusahaannya, TOKOPEDIA. Letak logo pada kiri atas 

sudah menjadi aturan umum dalam merdesain suatu web. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penataan Produk 

Penataan produk yang sedang mendapatkan diskon dan promo tersusun rapih sesuai dengan 

kategori, kemudian ketika melakukan scroll secara otomatis bagian menu dan logo akan 

tersembunyi sehingga menambah keluasan layout ketika melihat produk. 

Pemberian dan pemilihan warna dan gambar untuk mempercantik tampilan juga diperlukan 

untuk menambah daya tarik konsumen / user dalam menggunakan sistem yang didapatnya. Di 

website TOKOPEDIA ini mencampurkan cenderung warna hijau dan terang terlihat nyaman 

ketika dipandang, dan warna yang dipakai konsisten disetiap halamannya yang juga menjadi ciri 

khas dari website ini. Selain itu penggunaan font huruf yang jelas namun dapat dibaca oleh semua 

kalangan juga mendukung daya tarik dari interface web ini serta pewarnaan merah pada font untuk 

harga juga sangat membantu untuk pengguna untuk memudahkan dalam mengetahui harga tanpa 

kesulitan mencari. 

 

2. Kecepatan Akses  

Untuk menguji kecepatan akses dari sebuah web, saya menggunakan portal 

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ untuk menguji seberapa cepat akses web 

tersebut, baik dari perangkat seluler maupun desktop. 



 Setelah diuji, untuk web TOKOPEDIA ini mendapatkan rating 50/100 untuk masalah 

kecepatan akses dan 50/100 untuk Pengalaman Pengguna pada perangkat seluler. Menurut saya 

penyebab rendahnya kecepatan dalam mengakses web ini disebabkan banyaknya gambar yang 

digunakan pada web tersebut sehingga membuat berat web dalam hal akses serta penggunaan flash 

picture untuk mempercantik tampilan. Namun dari segi kepuasan pengguna mendapat rating 

sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Handphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Laptop 



3. Ketepatan 

Penempatan kolom pencarian sudah tepat berada di halaman utama sehingga pengguna dapat 

dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Web ini juga menyediakan kolom disebelah kiri 

untuk mempermudahkan pengguna mencari produk yg sesuai dengan kategori berdasarkan 

kategori, urutan, lokasi, harga, toko yang diinginkan, kondisi serta pengiriman dan penerimaan, 

serta peringkat dari produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ketepatan 

4. Mobilitas Konten 

Web ini menyediakan aplikasi seluler yang dapat diunduh di APP STORE dan GOOGLE 

PLAY sehingga mendukung platform smartphone yang kini digunakan serta untuk memperluas 

jaringan dibuatlah link ke media sosial via Facebook, Twitter, googleplus, Pinterest dan instagram. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Konten 

5. Efesiensi 

Dari segi efisiensi, menurut saya web TOKOPEDIA cukup efisien dalam menjawab kebutuhan 

user dalam hal mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket 

penerbangan online secara cepat dan mudah sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas 

yang diberikan pada web ini. selain itu tampilan yang interaktif, tak terlalu mengganggu dan 

nyaman untuk dipandang menjadikan user untuk diarahkan secara cepat dan mudah untuk 

mendapatkan informasi yang diharapkan sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang 

diberikan oleh web ini. 
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Dalam tinjauan kali ini web yang digunakan untuk analisis user interface adalah web BMKG 
dengan URL web.meteo.bmkg.go.id. Sepuluh aspek yang dinilai dalam metode Heuristics 
Evaluations menurut Jakob Nielsen (Jakob Nielsen, 1990) untuk web tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Visibilitas status sistem  
a) Navigasi halaman tempat user berada  

Navigasi dalam interface web sangat bagus, dimana dalam memberikan informasi 
dimana user sedang mengakses. Seperti contoh gambar di bawah ini menyebutkan 
letak sub menu Potensi Hujan Jabodetabek. Hal ini bagus untuk memberikan 
infromasi pada user ketika melakukan kesalahan dalam klik tombol sub menu dapat 
menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. 

 

b) Notifikasi  
Ketika user mencoba untuk log in ke dalam system informasi, ada suatu hal yang 
janggal. Hal tersebut terjadi saat user mengalami kesalahan dalam memasukkan 
username dan password. Jika user memasukkan salah pass atau username tidak ada 
pemberitahuan mengenai kesalahan dalam memasukkan pass atau username. Sistem 
yang baik seharusnya memberitahukan kesalahan tersebut, agar user tidak bingung. 
User akan bingung terhadap tampilan interface apakah ada bugs dalam system atau 
memang terjadi kesalahan dalam input user atau pass.  



 
c) Keunikan tombol 

Ada beberapa sub menu yang menyediakan tombol unik dalam web ini. Keunikan 
tersebut adalah dalam sub menu animasi citra satelit. Dalam sub menu tersebut bias 
memainkan animasi citra satekit sesuai dengan keinginan user. User bisa 
memplay/pause ataupun forward animasi yang disediakan dalam web tersebut. Akan 
tetapi ada beberapa sub menu yang seharusnya ada tombol untuk tersebut seperti pada 
sub menu info prakicu wisata Lombok NTB. Dalam sub menu tersebut hanya mampu 
menampilkan prakiraan cuaca untuk 1 hari. Oleh karena itu dibutuhkan animasi 
seperti pada sub menu seperti di animasi citra satelit. Hal ini bisa menyediakan 
informasi kepada user untuk prakiraan cuaca beberapa hari ke depan.  

 



 
2. Kecocokan antara sistem dan dunia nyata  

a) Berisi keunikan dan kejelasan ikon perintah  
Seperti pada sub menu animasi citra satelit ada beberapa ikon unik seperti play, pause, 
forward dll. Di dalam masing-masing ikon tersebut ada keterangan masing-masing 
ikon. Oleh karena itu dapat membantu user dalam memahami masing-masing fungsi 
dari ikon tersebut. 

b) Opsi menu  
Dalam web tersebut terdapat opsi pada masing-masing menu, dimana user dapat 
melakukan pemilihan terhadap masing-masing menu dengan mengklik menu yang 
disediakan.  

 
c) Judul menu menggunakan tata bahasa dan gaya yang konsisten  

c 



Belum ada konsistensi dalam memakai tata bahasa yang ada dalam menu forecast. 
Dalam menu tersebut seharusnya cukup memakai 1 bahasa saja. Contoh jika 
menggunakan Bahasa Indonesia, seharusnya menu berubah menjadi “Prakiraan” 
bukan “Forecast”. Hal ini bisa membuat user yang masih awam bingung memahami 
isi sub menu jika tidak konsisten dalam memakai beberapa istilah.  

d) Penggunaan istilah yang sesuai  
Sama seperti halnya pada poin c, istilah yang dipergunakan harus sesuai dengan KBBI 
jika dalam versi bahasa. Selain itu, belum ada sub menu yang menyediakan arti dalam 
masing-masing istilah meteorologi tersebut seperti “streamline”, “NWP” dan lain-
lain. Hal ini sangat membantu bagi user awam yang ingin mengetahui lebih lanjut dan 
mengenal istilah yang kemungkinan besar hanya dipahami oleh para meteorologis.  

3. Kontrol dan kebebasan pengguna 
a) Berisi dialog konfirmasi ketika akan melakukan perintah yang tidak bisa dibatalkan 

Tidak ada konfirmasi ketika akan melakukan perintah yang tidak bisa dibatalkan. 
b) Membatalkan tindakan yang sedang berlangsung 

Dapat memberikan pembatalan pada perintah yang berlangsung. 
c) Kontrol yang sederhana.  

Kontrol cukup sederhana dengan melakukan klik dan klik.  
4. Standarisasi dan konsistensi  

a) Berisi konsistensi ikon 
Pemberian ikon unik dan konsisten pada sub menu yang lainnya sangat dibutuhkan 
dalam web tersebut. Hal ini juga dapat membantu user mengingat ikon yang akan 
diklik serts mengakses sub menu yang diinginkan secara lebih cepat. Jika ikon yang 
diberikan plain ataupun sama pada tiap-tiap sub menu maka tidak eye catching dan 
kurang berkesan bagi para user yang telah mengakses web tersebut.  

 
 

b) bahasa dan istilah pada website: Istilah yang dipakai kurang dipahami 
Sama seperti halnya pada poin c, istilah yang dipergunakan harus sesuai dengan KBBI 
jika dalam versi bahasa. Selain itu, belum ada sub menu yang menyediakan arti dalam 
masing-masing istilah meteorologi tersebut seperti “streamline”, “NWP” dan lain-
lain. Hal ini sangat membantu bagi user awam yang ingin mengetahui lebih lanjut dan 
mengenal istilah yang kemungkinan besar hanya dipahami oleh para meteorologis.  

c) Kode warna: 
Warna yang diberikan pada web tersebut cukup bagus. Pada web tersebut tidak ada 
warna primer yang lebih dari 2. Warna primer adalah merah, kuning dan biru. 
Pemilihan warna pada sub menu pop up juga menyesuaikan pada menu utama. Hal ini 
membuat user tidak pusing jika warna yang ditampilkan cukup kontras. Background 
pada menu utama juga transparan, sehingga tidak terlalu mencolok.  

5. Pemahaman daripada ingatan  
a) Perbedaan pilihan menu antara yang aktif dan tidak aktif 

Dalam web tersebut ada perbedaan pilihan menu antara yang aktif ataupun tidak aktif. 
Hal ini dapat dibedakan dari bentuk pointer mouse saat diarahkan pada masing-masing 



menu. 

 
b) Penempatan tombol menu yang konsisten 

Dalam fitur pencarian suatu hal yang terlewatkan adalah penempatan sub menu 
tersebut pada bagian bawah web. Kebanyakan web menampilkan menu pencarian di 
bagian kanan atas. Hal ini membuat para user harus mengscroll kebawah terdahulu 
untuk melakukan pencarian. Padahal dalam melakukan peletakan tombol search yang 
baik adalah diletakkan di atas. Hal ini dapat membuat user harus melakukan scroll 
kebawah lagi jika ingin melakukan pencarian lagi. Langkah tersebut kurang efisien 
dan kurang eye catching untuk dilihat. 

6. Fleksibilitas dan efisiensi penggunaan  
a) Ketersediaan opsi lanjutan 

Dalam web tersebut terdapat opsi selanjutnya ketika memilih beberapa sub menu yang 
disediakan. Ketersediaan opsi lanjutan tersebut dapat meringkas tampilan web 
sehingga lebih efisien. 



 
b) Pintasan ketika akan menjalankan perintah 

Ada pintasan dalanm web tersebut seperti menu waspada pada pojok kanan atas untuk 
mengakses menu warnings. Hal ini sangat membantu para user untuk mengakses hal-
hal yang bersifat sangat urgent seperti warnings. Selain itu ada opsi untuk memilih 
pencarian lokasi dalam informasi cuaca pada pjok kiri bawah.  

c) Kemudahan mengakses informasi yang diinginkan.  
Dalam web tersebut sangat banyak informasi yang disediakan. Oleh sebab itu ada 
beberapa hal yang harus diringkas dalam tampilannya. Kemudahan dalam mengakses 
informasi kurang bisa dimaksimalkan karena web tersebut dibuat dengan 
memperhatikan kepadatan informasi cuaca. Hal ini membuat user awam masih 
bingung untuk mengakses apa yang diinginkan. 

7. Pencegahan kesalahan  
a) Notifikasi / dialog ketika akan membuat kesalahan yang serius 

Ketika user mencoba untuk log in ke dalam system informasi, ada suatu hal yang 
janggal. Hal tersebut terjadi saat user mengalami kesalahan dalam memasukkan 
username dan password. Jika user memasukkan salah pass atau username tidak ada 
pemberitahuan mengenai kesalahan dalam memasukkan pass atau username. Sistem 
yang baik seharusnya memberitahukan kesalahan tersebut, agar user tidak bingung. 
User akan bingung terhadap tampilan interface apakah ada bugs dalam system atau 
memang terjadi kesalahan dalam input user atau pass. 

b) Website dapat mencegah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna 
Saat login memang ada opsi untuk Lupa sandi dan Lupa username. Hal ini cukup 
bagus untuk memberikan pilihan pada user saat dirinya merasa lupa user atau passnya. 
Akan tetapi masih ada kekurangan mengenai informasi user atau pass yang salah 
ketika salah input ketika login. 

c) Menu pilihan logis, unik dan dapat dibedakan  
Setiap menu yang ada memiliki pilihan yang unik berupa informasi yang unik seperti 
menu Cari Prakiraan Cuaca. Menu tersebut dapat dibedakan dengan memberikan 
tampilan berupa xxx dengan tanda kaca loop di sebelahnya. Oleh karena itu user tahu 



bahwa tampilan tersebut digunakan dengan cara mengetik huruf dan/atau angka sesuai 
dengan keinginan user. 

8. Estetika dan desain minimalis  
a) Kejelasan informasi dari sebuah perintah  

Setiap menu yang ada memiliki pilihan yang unik berupa informasi yang unik seperti 
menu Cari Prakiraan Cuaca. Menu tersebut dapat dibedakan dengan memberikan 
tampilan berupa xxx dengan tanda kaca loop di sebelahnya. Oleh karena itu user tahu 
bahwa tampilan tersebut digunakan dengan cara mengetik huruf dan/atau angka sesuai 
dengan keinginan user. 

b) Ikon yang mewakili perintah saling terkait  
Ada beberapa ikon yang harus diganti seperti pada sub menu petir, animasi cuaca dll. 
Ikon pada sub menu tersebut semua sama. Oleh karena itu, user kurang 
memperhatikan ikon tersebut dan hanya membaca sub menu saja. Padahal jika ikon 
tersebut dibuat unik dan berbeda satu sama lain akan lebih berkesan dan mudah diingat 
oleh para user. Hal ini akan mempercepat proses penggalian informasi pada masing-
masing sub menu tersebut kedepannya. 

c) Layar entri data menyertakan judul yang sederhana pendek dan jelas  
Pada sub menu login dan Cari Prakiraan Cuaca cukup jelas dalam memberikan 
intruksi serta menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para user. Hal ini cukup 
membantu user dalam memberikan respon terhadap tampilan yang ada. 

9. Membantu pengguna untuk mengenali, mendiagnosa, dan memulihkan dari error 
a) Ketersediaan informasi ketika terjadi kesalahan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti  
Ketika user mencoba untuk log in ke dalam system informasi, ada suatu hal yang 
janggal. Hal tersebut terjadi saat user mengalami kesalahan dalam memasukkan 
username dan password. Jika user memasukkan salah pass atau username tidak ada 
pemberitahuan mengenai kesalahan dalam memasukkan pass atau username. Sistem 
yang baik seharusnya memberitahukan kesalahan tersebut, agar user tidak bingung. 
User akan bingung terhadap tampilan interface apakah ada bugs dalam system atau 
memang terjadi kesalahan dalam input user atau pass. 

b) Jelas dan ringkas Y 
Web tersebut cukup ringkas dalam menampilkan ketersediaan data. Akan tetapi 
kendalanya adalah user akan mencoba menggali semua informasi yang ada pada 
tampilan pop up sub menu untuk mencari informasi yang diinginkan. Oleh karena itu 
user cukup banyak mengeksplorasi ketersediaan data yang ada dalam web tersebut. 

10. Bantuan dan dokumentasi  
a) Keakuratan bantuan dan dokumentasi 

Tidak ada menu bantuan dalam web tersebut. Oleh karena itu user masih meraba-raba 
informasi apa saja yang disediakan dalam web tersebut. Akan tetapi dokumentasi yang 
ada pada web tersebut cukup baik seperti informasi satelit dan Analisa cuaca. Setiap 
hari terupdate dan tidak ada informasi yang tertinggal dalam system web tersebut. 
Selain itu ada SKM yang bisa melihat control terhadap pelayanan BMKG untuk 
masyarakat. Dalam menu tersebut dapat diberikan informasi mengenai kepuasan para 
user terhadap pelayanan yang ada. 
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Tugas : Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan 

desain yang baik! 
 

No Elemen Desain Milo Kaleng Bear Brand 

1. Warna Hijau Putih 

2. Bentuk Tabung Tabung 

3. Isi Bersih 240 ml 189 ml 

4. Merek/Logo Nestle Milo Bear Brand 

5. Tipografi Brand 

  

6. Letak Brand Tengah Tengah 

7. Jenis Produk Minuman Coklat Berenergi Susu Steril 

8. Posisi Jenis Produk Tengah Tengah 

9. Bahasa Indonesia Indonesia, Inggris 

10. Fotografi Laki-laki bermain skateboard Beruang memegang segelas susu 

11. Bahasa pada Informasi Indonesia Indonesia, Inggris 

12.  Point of Interest Fotografi Logo 

13. Source of Authority  BPOM No: 

00120038320206. 

 Logo halal oleh Majelis 

 LPOM No: 0040021820902. 

 Logo Halal oleh Majelis Ulama 

Indonesia 



Ulama Indonesia 

14. Keterangan pada Flash Energy Realising Actigen-E - 

15. Informasi Tambahan  Lebih nikmat diminum 

dingin, Simpan ditempat 

sejuk dan kering. 

 INFORMASI NILAI 

GIZI 

 PERHATIAN! TIDAK COCOK 

UNTUK BAYI. 

 PENTING DIKETAHUI BEAR 

BRAND terbuat dari 100% susu 

sapi steril. 

 INFORMASI NILAI GIZI 
 
 
Pembahasan : 

 

Terdapat beberapa persamaan di antara kedua produk susu baik itu brand Milo 

maupun Bear brand meliputi kemasan berbentuk tabung, sertifikasi resmi (BPOM, 

MUI), dan beberapa info tambahan (informasi nilai gizi). Namun di antara kedua 

merek ini memiliki keunggulan masing-masing. Merk Milo memiliki berat jenis yang 

lebih besar dibandingkan Bear Brand. Tipografi lebih bagus Milo karena selain 

hurufnya besar juga tulisan sederhana dengan paduan warna dominan hijau. Hal ini 

dapat dimaksudkan bahwa pasar dari susu Milo ini adalah orang-orang yang suka 

berolahraga karena warna hijau identik dengan lapangan. Namun, bila dilihat dari 

bahasa yang digunakan pada kemasan, merek Bear Brand memiliki dua pilihan bahasa, 

yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan pada Milo hanya bahasa Indonesia. 

Dari segi fotografi, keduanya memberikan kesan sesuai dengan target pasar yang 

mereka incar. Misalnya pada Milo dengan gambar orang bermain skateboard berarti 

target utamanya adalah olahragawan atau orang yang suka berolahraga. Kelebihan 

lain dari Milo adalah pencantuman keterangan flash “Energy Realising 

Actigen-E” menunjukkan bahwa produk Milo ini memiliki keunggulan lain 

dibandingkan kompetitornya. 
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MacBook Air dan MacBook Pro 

macworld.co.uk 

 

MacBook adalah pilihan yang tepat jika menginginkan laptop yang ringan, cepat, 

dan sederhana. Perangkat keluaran Apple tersebut kini semakin diminati karena 

memiliki banyak keunggulan dibandingkan laptop lainnya. 

Akan tetapi, saat ingin membelinya, konsumen akan dihadapkan dengan dua pilihan, 

yaitu MacBook Air dan MacBook Pro. Keduanya memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing.  

1. Dari Segi Desain 

Untuk desain, baik MacBook Air maupun MacBook Pro sebenarnya sulit dibedakan. 

Keduanya memiliki bodi yang terbuat dari aluminium dengan permukaan matte yang 

khas. Tak lupa dengan tambahan logo Apple yang bisa menyala ketika dipakai.  

https://www.idntimes.com/tag/macbook
https://www.idntimes.com/tag/macbook-pro


Untuk pilihan warna, MacBook Air dan Pro pada awalnya memiliki varian yang sama, 

yaitu space gray dan silver. Namun kini, MacBook Air hadir dengan tambahan 

warna gold Sedangkan untuk MacBook Pro, belum ada variasi lainnya. 

 

2. Dari Segi Ketebalan 

Untuk ketebalan, MacBook Air memang terlihat lebih tipis daripada Pro. Namun 

sebenarnya perbedaan antara keduanya sangat sedikit. Berikut ini detail ukurannya: 

• MacBook Air: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm 

• MacBook Pro 13 inci: 30,41 x 21,24 x 1,49 cm 

• MacBook Pro 15 inci: 34,93 x 24,07 x 1,55 cm 

MacBook Air memang memiliki ketebalan lebih, tetapi ujungnya lebih runcing 

daripada MacBook Pro. Hal ini membuatnya terasa lebih nyaman ketika dibawa. 

 

3. Dari Segi Berat 

untuk beratnya, kira-kira mana yang lebih ringan menurutmu? Meski ukurannya lebih 

tebal, MacBook Air ternyata sedikit lebih ringan daripada Pro. 

Mengacu pada situs resmi Apple, beratnya hanya mencapai 1,25 kilogram. Sementara 

MacBook Pro 13 dan 15 masing-masing memiliki berat 1,37 dan 1,83 kilogram.  

Dapat disimpulkan untuk aspek ini, MacBook Air memang juara. Jadi, kalau memang 

ingin mencari laptop ringan yang mudah dibawa ke mana-mana, bisa memilih varian 

yang ini. 

 

4. Dari Segi Ketahanan Bateri 

MacBook cukup terkenal dengan ketahanan baterainya yang di atas rata-rata jika 

dibandingkan dengan laptop lainnya. Namun ada sedikit perbedaan antara MacBook 

Air dan Pro. 



Menurut laman resminya, MacBook Air bisa bertahan 12 jam ketika digunakan untuk 

mengakses internet dan 13 jam untuk memutar video. Sedangkan MacBook Pro bisa 

bertahan selama 10 jam untuk internet dan memutar video 

 

 

5. Dari Segi Performa 

Terdapat perbedaan spesifikasi antara kedua laptop keluaran Apple tersebut. 

MacBook Air dilengkapi dengan Intel Core i5 dual-core 1,6 GHz dan Turbo Boost 

hingga 3,6 GHz. Sedangkan MacBook Pro dilengkapi dengan Intel Core i5 quad-core 

1,4 GHz dan Turbo Boost hingga 3,9 GHz. 

Inilah letak keunggulan MacBook Pro. Seri tersebut memang didesain untuk para 

profesional, sehingga memiliki performa yang lebih oke. 

MacBook Pro tetap bekerja dengan smooth walaupun dipakai untuk 

membuka software yang berat sekalipun. Misalnya untuk editing video, desain grafis, 

dan lain-lain. 

 

6. Dari Segi Display dan Grafis 

Baru-baru ini, Apple memperbarui MacBook Air dengan menambahkan fitur Retina 

Display dan True Tone pada layarnya. Ini membuat perangkat tersebut lebih nyaman 

untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama.  

Fitur yang sama juga sudah dimiliki MacBook pro sejak beberapa tahun yang lalu. 

Untuk display, yang membedakan adalah range warna dan tingkat kecerahannya. 

Menurut laman Apple, MacBook Pro dilengkapi dengan kecerahan 500 unit 

sedangkan Air hanya 400 unit. Untuk warna, MacBook Pro juga lebih juara. 

Dari segi grafis, MacBook Air dilengkapi dengan Intel UHD Graphics 617, 

sedangkan MacBook Pro memakai Intel Iris Graphics 645. Apa perbedaannya? 

Dilansir dari MacWorld.co.uk, ini berarti bahwa MacBook Air menggunakan sistem 

grafis yang lebih rendah daripada Pro. Namun tidak akan merasakan perbedaannya, 

kecuali kalau memakainya untuk desain grafis. 



Kesimpulan Produk 

Jadi, seri mana yang terbaik? Jika terbatas dengan bujet dan ingin mendapatkan 

laptop yang lebih terjangkau, maka MacBook Air jawabannya. 

Walaupun harganya paling murah di antara laptop Apple lain, tetap akan 

mendapatkan fitur yang baik. seri ini sebenarnya sudah sangat cukup jika 

digunakan untuk kepentingan akademis, hiburan, dan sehari-hari. 

Di sisi lain, kalau memang sudah menyediakan bujet yang tinggi, maka tak perlu 

ragu untuk investasi pada MacBook Pro. Apalagi jika menggunakannya untuk 

keperluan profesional.  

Selain pertimbangan harga, juga bisa membandingkan fitur yang paling butuhkan. 

Misalnya, kalau ingin mendapatkan laptop yang ringan, maka lebih baik beli 

MacBook Air. Sedangkan ketika lebih mementingkan performa, maka MacBook 

Pro jawabannya. 

 



 

 

 

 

TUGAS 3 HCI  

Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan desain 

yang baik.  

 

OLEH : 

                                   NANDA S.PRAWIRA                  192420056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia & komputer : untuk 

mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai 

umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Para 

perancang antarmuka manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang 

dirancangnya dapat bersifat akrab dan ramah dengan penggunanya (user friendly). 

 Ada beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang baik 

dengan memperhatikan karakteristik manusia & komputer : 

1. . User compatibility 

Yaitu desain produk atau software yang se seolah-olah mengenal usernya, 

mengenal karakteristik usernya, dari sifat sampai kebiasaan manusia secara 

umum, serta Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai 

karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan 

user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari 1 dan mempunyai karakter yang 

berbeda, untuk kompetibilitas produk tersebut. 

2.    Product compatibility  

Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem 

manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari 

perusahaan karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga 

produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contoh : 

aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report/laporan 

serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. 

3.    Task compatibility 

Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para 

user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user 

harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin 

user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user 

dihadapkan dengan pilihan yang mu 

4.    Familiarity 

Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering 

dilihatnya/didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar. Antarmuka 



sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi 

tata letak, model, dsb. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan 

sisem melalui antarmuka yang familiar bagi user. 

5.    Simplicity 

Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak 

selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang 

baik. Kesederhanaan disini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak 

terlalu berbelit. User akan merasa jengah dan bosan jika pernyataan, 

pertanyaan dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan 

berbelit. user lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi 

mempunyai kekuatan/bobot. 

 

Salah Satu contoh desain Produk yang sederhana yaitu Sistem Informasi 

Akademik yang ada di kampus atau Universitas karena untuk mempermudah 

penyusunan Kartu rencana studi (KRS), kemudian Sistem Pembelajaran E-learning 

yang merupakan singkatan dari Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam 

proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet 

sebagai sistem pembelajarannya. 

Adapun Contoh lainnya di dalam penerapan sehari hari- hari ,Orang sekarang 

lebih memilih alat transportasi berbasis Online, contoh sebut saja penggunaan Gojek, 

Grab, dan uber dan telah merajalela di indonesia. Kemudian saat ini juga orang dapat 

membeli suatu barang tanpa datang ke toko langsung. hanya melalui online shop 

seseorang dapat membeli dan langsung diantar sampai tujuan. 

 



TUGAS 03 HUMAN COMPUTER INTERACTION 

 

NAMA  : RAHMI 
NIM  : 192420046 
 
 
PERTANYAAN 

Silahkan cari sebuah desain produk, lalu uraikan berdasarkan garis panduan desain yang 
baik.  
 
JAWAB 

a. Nama dan Logo 

 
 Zalora nama yang sangat bagus dan cocok untuk website yang berhubungan dengan 

bidang layanan yaitu, perusahaan jual beli multinasional yang menyediakan berbagai 

keperluan fashion pria dan wanita secara online dengan nama yang cukup simple dan 

mudah diingat. 

b. Desain website 

 



 Ketika pertama kali masuk ke website zalora, akan muncul tampilan yang menarik 

dengan perpaduan warna hitam dan putih, kontrasnya cukup baik apabila dilihat dengan 

mata pengunjung. Pada halaman depan zalora lebih mngutamakan program pencarian 

seperti, fashion pria, wanita, atau fashion anak-anak namun tetap terlihat menarik dengan 

adanya gambar-gambar dan juga ikon sebagai pelengkap serta lebih memudahkan user 

untuk memahami pada saat pertama membuka website tersebut. 

 

c. Menu  

 
Pada system menu berguna untuk memudahkan user untuk melihat kategori-

kategori produk yang disediakan di website zalora, user bias memberikan perintah 

hanya dengan meng klik sebuah menu. Pada system menu ada beberapa jenis yang 

disediakan seperti menu datar, menu pulldown, danmenu dropdown. Zalora memiliki 

menu utama yaitu fashion wanita, pria, anak, ada juga health & beauty, mainan & hobi, 

dll. Dan juga terdapat sub menu yang sangat memudahkan user untuk memilih dan 

mudah dipahami dan tidak membingungkan.  
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