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BAB III  

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi pustaka, yaitu melakukan melakukan studi terhadap sumber-sumber 

seperti jurnal, laporan, aplikasi, halaman web, atau artikel yang telah 

dipublikasikan oleh peneliti lain yang bekaitan dengan responsive web, web 

minimalist design, user experience, usability testing, survey, dan kuesioner. 

2. Survei, yaitu melakukan survei terhadap murid-murid SMAK Penabur Kota 

Wisata agar mengetahui fitur-fitur dan konten dalam merancang dan 

membangun sistem e-commerce berbasis web sesuai dengan keinginan murid-

murid SMAK Penabur Kota Wisata, mengetahui jenis perangkat yang 

digunakan oleh murid-murid ketika melakukan transaksi online, mengetahui 

antusiasme murid-murid apabila sistem e-commerce yang dibangun 

diimplementasikan di SMAK Penabur Kota Wisata, dan mengetahui jumlah 

transaksi online yang pernah dilakukan oleh murid SMAK Penabur Kota 

Wisata. Informasi mengenai jumlah transaksi online yang dilakukan oleh 

murid SMAK Penabur Kota Wisata menjadi indikator dalam pemilihan 

partisipan usability testing. 

3.   Analisis survei, yaitu melakukan analisis survei dari survei yang telah 

dilakukan. Hasil dari survei yang didapatkan digunakan dalam merancang dan 

membangun sistem e-commerce berbasis web menggunakan responsive web 

dengan pendekatan antarmuka minimalist design serta menentukan partisipan 

untuk mengikuti usability testing. 
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4. Analisis dan perancangan sistem, yaitu melakukan rancangan sistem dengan 

membuat data flow diagram, database schema, site map, flowchart, dan 

rancangan antarmuka (wireframe) untuk tampilan mobile dan web dengan 

pendekatan antarmuka minimalist desain. 

5. Implementasi sistem, yaitu melakukan pembuatan sistem berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat. 

6. Usability testing dan kuesioner, yaitu melakukan usability testing dari sistem 

e-commerce berbasis web. Peserta usability testing memberikan penilaian 

secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian melakukan kuesioner dengan 

metode SUS (software usability scale). Peserta kuesioner memberikan 

penilaian website dengan skala penilaian dari satu sampai lima pada setiap 

pertanyaan dengan jumlah sepuluh pertanyaan. 

7. Analisis hasil pengujian dan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan analisis 

dari hasil usability testing dan kuesioner yang telah dilakukan, kemudian 

melakukan penarikan kesimpulan dari baik atau buruk user experience dari 

sistem e-commerce berbasis web yang dibangun. 

8. Penulisan laporan, yaitu melakukan penulisan laporan dari proses pembuatan 

sistem e-commerce berbasis web hingga hasil dan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan. 

 

3.2 Survei 

       Berdasarkan teori survei yang telah dijelaskan pada subbab 2.5, survei 

dilakukan dengan perancangan statement of objectives terlebih dahulu. Berikut 

merupakan perancangan statement of objectives. 
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1. The information needs 

Tujuan dari dilakukan survei adalah untuk mendapatkan informasi tentang 

fitur-fitur atau konten yang perlu ditampilkan pada website yang dibangun 

sesuai dengan keinginan murid-murid, informasi jumlah transaksi online yang 

pernah dilakukan oleh murid-murid, dan informasi mengenai pendapat tentang 

pembuatan website ini untuk diaplikasikan ke kantin sekolah SMAK Penabur 

Kota Wisata.  

2. The users and uses of data 

Semua informasi yang didapatkan dari survei digunakan untuk kepentingan 

penelitian dalam membangun sebuah website e-commerce yang akan 

diaplikasikan ke kantin sekolah SMAK Penabur Kota Wisata dan kepentingan 

Plater dalam mengetahui antusiasme murid-murid SMAK Penabur Kota 

Wisata. 

3. Concepts and operational definition 

Konsep survei terdiri dari tiga bagian, yaitu 

a. Desain survei 

Metode yang digunakan dalam melakukan survei adalah sample survey, 

dimana informasi diambil dari sebagian kecil populasi. 

b. Target dan populasi survei 

Target survei adalah siswa atau siswi SMAK Penabur Kota Wisata, populasi 

survei adalah siswa atau siswi kelas X dan kelas XI. 
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c. Kerangka survei 

Kerangka survei yang dipilih adalah list frame dengan tiga kerangka yaitu kelas 

X, kelas XI IPS, kelas XI IPA. Survei ini menggunakan probability sampling 

dengan desain sampel yang dipakai adalah sample random sampling (SRS). 

       Berikut adalah estimasi yang dipakai pada survei ini : 

 Populasi murid kelas X dan kelas XI : 350 murid 

 Estimated proportion   : 50 : 50 

 Margin of error    : 10% 

 Level of confidence    : 95% 

 Deff SRS      : 1 

 Response rate    : 90% 

       Berdasarkan rumus yang dijelaskan pada subbab 2.5, jumlah sampel dapat 

ditentukan berdasarkan nilai estimated proportion, margin of error, dan level 

of confidence yang sudah ditentukan. 

z (Level of confidence + margin of error) : ± 1.96 

�̂� (Estimated Proportion)   : 0.50 

e (Margin of error)    : 0.10 

𝑛1 =  
𝑧2�̂�(1 − �̂�)

𝑒2
 

𝑛1  =  
1.962×0.50×0.50

0.102
 

𝑛1 =  96 

N (populasi murid kelas X dan kelas XI) : 350 

𝑛2 = 𝑛1  
𝑁

𝑁 + 𝑛1
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𝑛2 = 96 
350

350 + 96
 

𝑛2 = 75 

𝐷𝑒𝑓𝑓       : 1 

𝑛3 = 𝑑𝑒𝑓𝑓 × 𝑛2 

𝑛3 = 1 × 75 

𝑛3 = 75 

Response rate     : 90% 

𝑛 =  
𝑛3

𝑟
 

𝑛 =  
75

0.90
 

𝑛 =  83 

Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 83 murid. Teknik pengambilan data 

adalah self enumeration dimana peserta survei menjawab sendiri kuesioner 

yang disediakan tanpa bantuan peneliti. Media survei yang digunakan adalah 

paper and pencil interviewing kepada peserta yang dipilih secara acak dari 

murid kelas X, kelas XI IPA, dan kelas XI IPS. 

4. Survey content 

Isi survei didasari oleh tiga informasi yang dibutuhkan, yaitu keinginan dan 

ekspetasi dari peserta survei terhadap fitur-fitur atau konten dan informasi yang 

dapat ditemukan dari website yang akan dibangun, kemudian informasi tentang 

pengalaman menggunakan teknologi dan penggunaan sistem e-commerce dan 

pendapat dari murid-murid tentang website yang akan dibangun dan 

diimplementasikan ke kantin sekolah mereka, sehingga peneliti dan pihak 

Plater dapat mengetahui adanya antusiasme pengguna atau tidak. 
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5. The analysis plan or the proposed tabulations 

Data dari hasil survei yang didapatkan dianalisis berdasarkan tujuan dari survei 

itu sendiri. Data survei tentang fitur-fitur, konten, dan informasi yang 

diinginkan oleh peserta akan digunakan untuk pedoman dalam menyusun 

konten dan menampilkannya dalam sebuah website yang akan dibangun. Data 

mengenai jumlah transaksi online yang pernah dilakukan dijadikan pedoman 

untuk pemilihan peserta usability testing, kemudian data mengenai antusiasme 

peserta survei tentang ide pembuatan website untuk pemesanan makanan di 

kantin sekolah secara online digunakan untuk keperluan internal Plater. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

       Dalam membuat sebuah sistem e-commerce berupa website diperlukan sebuah 

rancangan dari website tersebut. Sebelum melakukan rancangan dilakukan analisis 

hasil survei sebagai pedoman dalam merancang sistem e-commerce berupa website. 

Rancangan-rancangan yang dibuat adalah data flow diagram, entity relationship 

diagram, flowchart, dan wireframe (desain antarmuka dari halaman website). 

 

3.3.1 Analisis Hasil Survei 

 
Gambar 3.1 Hasil Survei untuk Pertanyaan Perangkat yang Digunakan 
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       Dari Gambar 3.1 perancangan dan pembangunan sistem e-commerce berbasis 

web menggunakan responsive web merupakan cara yang tepat untuk menjangkau 

pengguna perangkat mobile maupun desktop atau laptop dalam melakukan 

transaksi online. 

 
Gambar 3.2 Hasil Survei Jenis Pembayaran 

       Dari Gambar 3.2 dapat dilihat perbandingan yang setuju dan tidak setuju lebih 

banyak murid memilih setuju digunakan pembayaran online dengan metode top up. 

Namun, dari berbagai pendapat yang tidak setuju, peserta survei yang memilih tidak 

setuju menginginkan adanya pilihan jenis pembayaran lain seperti cash atau 

menggunakan pembayaran online menggunakan kartu kredit atau debit. 

       Oleh karena itu, pembayaran dalam melakukan pesanan di web menggunakan 

2 jenis metode yaitu cash dan top up saldo rekening (Uang Jajan). 

 
Gambar 3.3 Hasil Survei Antusiasme Murid 
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Gambar 3.4 Hasil Survei Berbelanja di Kantin Menggunakan Website. 

       Dari Gambar 3.3 dan 3.4 perbandingan murid yang setuju dan tidak setuju lebih 

banyak yang setuju mengenai pembuatan website untuk berbelanja di kantin 

sekolah. Konten dan fitur yang diinginkan murid-murid dalam website yang 

dibangun adalah tampilan yang menarik, mudah digunakan, penjelasan menu 

makanan dengan gambar dan tulisan beserta jumlah makanan yang tersedia dan 

harga dari menu makanan tersebut, fitur untuk memberikan notes pesanan yang 

diinginkan, fitur untuk berhubungan dengan vendor kantin seperti memberikan 

feedback atau chat dengan vendor, fitur untuk diantarkan makanan ke kelas, dan 

sistem pembayaran yang mudah. 

 

3.3.2 Data Flow Diagram 

       Data flow diagram sistem e-commerce Plater terdiri dari context diagram, 

diagram level nol, dan diagram level satu. Context diagram menjelaskan secara 

keseluruhan data flow yang masuk ke sistem dan yang keluar dari sistem yang 

berhubungan dengan entitas. Pada Gambar 3.5 merupakan rancangan context 

diagram dari sistem e-commerce Plater berbasis website yang dijelaskan secara 

terperinci dengan data flow yang ada pada sistem e-commerce dan entitas yang 

berhubungan dengan sistem. 
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Gambar 3.5 Context Diagram E-Commerce System 
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       Setelah context diagram dilanjutkan dengan DFD level nol. DFD level nol 

dijelaskan pada Gambar 3.6. Dalam DFD level 0 terdapat subproses feeds 

management process, order management process, register, login, user management 

process, display vendor list, display place list, event management process, admin 

system. Untuk subproses order management process, feeds management process, 

user management process, event management process, dan admin system memiliki 

sub-sub proses lagi yang akan dijelaskan secara terperinci pada DFD level satu 

untuk masing-masing subproses. 

       Entitas vendor memberikan data-data untuk digunakan dalam sistem e-

commerce Plater seperti data vendor, data feeds, data comment feed, food data, 

updated food data serta vendor dapat delete feed data dan food data. Namun, proses-

proses yang terhubung dengan entitas vendor merupakan sistem tersendiri yang ada 

khusus digunakan oleh vendor, bukan termasuk didalam sistem e-commerce Plater 

yang dirancang dan dibangun untuk digunakan khusus oleh user. Dalam sistem 

vendor memiliki proses yang sama dengan proses yang terdapat dalam sistem e-

commerce Plater yaitu proses register. Proses ini untuk mengisi data vendor pada 

database ms_vendor sehingga data vendor dapat dibaca oleh proses display vendor 

list untuk diberikan kepada user. 

       Begitupula dengan proses-proses yang terhubung dengan entitas admin, 

dimana entitas admin hanya menyediakan data-data melalui proses yang bukan 

termasuk didalam sistem e-commerce Plater yang dirancang dan dibangun untuk 

digunakan oleh user, melainkan admin memiliki sistem yang berbeda seperti yang 

sudah dijelaskan pada batasan masalah di subbab 1.3.
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Gambar 3.6 DFD Level 0 E-Commerce System
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  Pada Gambar 3.7 dijelaskan secara terperinci DFD level satu dari subproses feeds 

management process. Pada subproses feeds management process terdapat proses 

insert feed, delete feed, insert comment, insert like, dan display feed. Proses-proses 

seperti insert feed, delete feed, dan insert comment merupakan proses-proses yang 

terdapat pada sistem vendor yang tidak termasuk di dalam sistem e-commerce 

Plater. Namun, hanya proses insert comment saja yang terdapat pada sistem e-

commerce Plater dan terdapat juga di sistem vendor karena memiliki fungsi yang 

sama. 

 
Gambar 3.7 DFD Level 1 Proses Feeds Management Process 

       Pada Gambar 3.8 dijelaskan secara terperinci DFD level satu dari subproses 

dari user management process. Dalam subproses user management process 

terdapat tiga proses yaitu update user profile, display user profile, dan insert system 

feedback.
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Gambar 3.8 DFD Level 1 Proses User Profile Management Process 

       Pada Gambar 3.9 dijelaskan secara terperinci DFD level satu dari subproses 

order management process. Pada subproses ini terdapat beberapa proses yaitu 

vendor system, display food menu, review order, create order, display receipt 

created order, display unfinished order, update unfinished order to finished order, 

insert order feedback, dan display history order receipt. Proses vendor system 

merupakan sistem yang terpisah dari sistem e-commerce Plater yang digunakan 

oleh user saja. 
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Gambar 3.9 DFD Level 1 Order Management Process 
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       Pada Gambar 3.10 dijelaskan secara terperinci DFD level 1 dari subproses 

event management process. Pada subproses ini terdapat 2 proses yaitu display event 

yang memberikan data event list kepada user dan mendapatkan data-data tersebut 

dari datastore ms_event, kemudian terdapat proses attend event. Proses attend event 

adalah proses untuk melakukan entri data ke datastore tr_event berdasarkan event 

id yang dipilih user dari event list yang ditampilkan. Event id yang sudah di entri 

dalam tr_event akan memberikan status attended pada proses display event list 

sehingga user mengetahui event yang telah diikuti. 

 
Gambar 3.10 DFD Level 1 Event Management Process 

Pada Gambar 3.11 dijelaskan DFD level 1 dari subproses admin system. Pada 

subproses ini, admin dapat melakukan pengisian data-data baru berupa data tempat  

dan data event, kemudian admin juga dapat melakukan update saldo user. 

 
Gambar 3.11 DFD Level 1 Admin System

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017
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3.3.3 Site Map 

       Pada Gambar 3.12 merupakan gambar site map atau rancangan menu dari 

sistem e-commerce Plater berbasis website. Dalam website Plater, user tidak harus 

melakukan login terlebih dahulu untuk yang sudah memiliki akun atau registrasi 

untuk yang belum memiliki akun. User dapat melihat menu help, payment, about 

us, contact us, places, event, vendor list dan vendor menu tanpa perlu melakukan 

login. Jika user ingin melihat halaman feeds, history order, garnish us, my plate 

dan melakukan order, user harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk 

melakukan order, user dapat langsung memilih vendor yang diinginkan dari menu 

home yang merupakan vendor list atau memilih daerah terlebih dahulu, kemudian 

memilih vendor. Setelah memilih vendor, user akan ditampilkan halaman menu-

menu yang dijual oleh vendor yang dipilih. Setelah melakukan pemilihan menu 

makanan atau minuman yang diinginkan, user akan ditampilkan halaman review 

order atau checkout. Pada halaman ini, user melakukan review pesanan atau 

menambahkan menu pesanan lain, memilih waktu pengambilan, jenis pembayaran, 

dan memberikan notes sebelum order diproses. Halaman my plate merupakan order 

yang sudah dilakukan, tetapi belum diambil. Halaman my plate dapat diakses 

melalui menu atau setelah halaman receipt. 

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017



 

 
Gambar 3.12 Site Map Website Plater

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017



67 

 

3.3.4 Flowchart 

        Pada Gambar 3.13 dijelaskan rancangan flowchart dari subproses login pada 

sistem e-commerce Plater berbasis website. Pada subproses login terdapat proses 

verifikasi user dan proses register. Proses verifikasi user membaca dan mencocokan 

data login dengan data user yang terdapat datastore ms_user, termasuk proses 

register yang memasukan data user baru ke dalam datastore ms_user. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Subproses Login
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       Pada Gambar 3.14 dijelaskan mengenai flowchart dari subproses places, di 

dalam subproses ini terdapat proses menampilkan tempat-tempat yang ada dalam 

datastore ms_place. 

 
Gambar 3.14 Flowchart Subproses Places 

       Pada Gambar 3.15 dijelaskan flowchart dari subproses vendor list. Subproses 

ini memiliki proses menampilkan vendor yang mendapatkan data dari datastore 

ms_vendor. 
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Gambar 3.15 Flowchart Subproses Vendor List 

       Pada Gambar 3.16 dijelaskan flowchart dari subproses vendor menu, subproses 

ini memiliki proses menampilkan menu makanan dan proses memasukan menu 

makanan yang dipilih ke dalam cart. Datastore yang digunakan untuk 

menampilkan menu-menu makanan adalah ms_menu. 

 
Gambar 3.16 Flowchart Subproses Vendor Menu 
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       Pada Gambar 3.17 dijelaskan flowchart dari subproses checkout, subproses 

checkout merupakan order review sebelum melakukan order. Oleh karena itu, di 

dalam subproses ini dilakukan input data berupa notes seperti delivery notes dan 

notes untuk menu makanan yang dipesan, kemudian input jenis pembayaran dan 

waktu pengambilan pesanan. Apabila tidak dipilih jenis pembayaran dan waktu 

pengambilan, sistem akan otomatis memilihkan secara default jenis pembayaran 

adalah cash dan waktu pengambilan adalah waktu saat ini ditambah 30 menit. 

 
Gambar 3.17 Flowchart Subproses Checkout 
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       Pada Gambar 3.18 dijelaskan flowchart dari subproses receipt. Dalam 

subproses ini terdapat proses create order yang memasukan data pesanan ke dalam 

datastore tr_order untuk data order header dan tr_detail_order untuk data order 

detail, kemudian ada proses cetak receipt yang memberikan output mengenai detail 

order dan order header dari order yang baru dibuat. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Subproses Receipt 

       Pada Gambar 3.19 dijelaskan flowchart subproses my plate, subproses ini 

menampilkan order yang belum diambil. Data-data order diambil dari datastore 

tr_order dan tr_detail_order. Setelah melakukan pengambilan order, sistem akan 
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memberikan pop-up untuk memberikan order feedback. Pengambilan order dan 

pemberian order feedback akan mengubah status order pada datastore tr_order. 

 
Gambar 3.19 Flowchart Subproses My Plate
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        Pada Gambar 3.20 dijelaskan flowchart subproses history order, proses history 

order mendapatkan data order history yang terdiri dari order header data dan order 

detail data. Data-data tersebut didapatkan melalui datastore tr_order dan 

tr_detail_order. Order history yang telah dimunculkan dapat dilakukan sortir. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Subproses History Order 

       Pada Gambar 3.21 dijelaskan flowchart subproses event. Dalam subproses ini 

terdapat proses menampilkan event dan attend event. Data-data yang digunakan dan 

diperlukan oleh proses menampilkan event berasal dari datastore ms_event dan 

tr_event. Proses attend event membuat entri data ke dalam datastore tr_event. 
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Gambar 3.21 Flowchart Subproses Event 

       Pada Gambar 3.22 dijelaskan flowchart subproses payment, subproses payment 

akan menampilkan saldo rekening Uang Jajan dengan default nol rupiah bagi user 

yang belum melakukan login, jika sudah melakukan login maka saldo rekening 

akan ditampilkan sesuai dengan jumlah saldo pada datastore ms_user. User dapat 

melihat informasi mengenai cara-cara melakukan top-up rekening Uang Jajan. 
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Gambar 3.22 Flowchart Subproses Payment 

       Pada Gambar 3.23 dijelaskan flowchart subproses Garnish us, subproses ini 

merupakan proses pemberian feedback dan rating dari user kepada Plater mengenai 

website yang telah digunakan oleh user. Subproses ini memiliki proses buka 

halaman feedback untuk menampilkan halaman feedback, kemudian user dapat 

melakukan pengisian rating dan feedback messages kepada Plater. Semua data 

rating dan feedback messages disimpan pada datastore tr_feedback. 
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Gambar 3.23 Flowchart Subproses Garnish Us 

       Pada Gambar 3.24 dijelaskan flowchart subproses feeds, subproses ini 

menampilkan feeds beserta like dan comment dari user maupun vendor yang 

terdapat pada feed tertentu. Data-data tersebut didapatkan pada datastore tr_feeds, 

tr_comment, dan tr_response. User dapat memberikan comment dan like pada feed 

tertentu. Data comment dan like yang diberikan user disimpan kedalam datastore 

tr_comment dan tr_response. 
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Gambar 3.24 Flowchart Subproses Feeds  

       Pada Gambar 3.25 merupakan flowchart subproses about us, subproses ini 

menampilkan data kontak Plater seperti email dan no telepon. 

 
Gambar 3.25 Flowchart Subproses About Us 
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        Pada Gambar 3.26 merupakan flowchart subproses help, subproses ini 

menampilkan cara pakai dan bantuan dalam menggunakan website Plater. 

 
Gambar 3.26 Flowchart Subproses Help

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017



 

3.3.5 Database Schema 

 
Gambar 3.27 Database Schema E-Commerce System
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       Dalam database schema sistem e-commerce Plater yang dirancang dan 

dibangun untuk digunakan oleh user (siswa atau siswi SMAK Penabur Kota 

Wisata) memiliki beberapa tabel yaitu tabel ms_menu, tabel ms_vendor, tabel 

ms_user, tabel ms_place, tabel ms_event, tabel tr_feed, tabel tr_comment, tabel 

tr_comment_vendor, tabel tr_response, tabel tr_feedback, tabel tr_event, tabel 

tr_order, dan tabel tr_detail_order. Berikut ini dijelaskan deskripsi dari masing-

masing Tabel dan hubungan yang ada pada masing-masing tabel dengan tabel lain. 

1. Tabel ms_menu 

Tabel ms_menu memiliki kolom menu_id sebagai primary key dan kolom 

vendor_id sebagai foreign key. Tabel ms_menu merupakan tabel yang berisi 

menu makanan yang dibuat oleh vendor. Hubungan yang ada pada tabel 

ms_menu adalah dengan tabel ms_vendor dimana banyak menu makanan 

dapat memiliki oleh satu vendor. 

2. Tabel ms_vendor 

Tabel ms_vendor memiliki kolom vendor_id sebagai primary key dan 

place_id sebagai foreign key. Tabel ms_vendor merupakan tabel yang berisi 

data-data vendor sesuai dengan wilayah atau lokasi yang ada. Hubungan 

antar tabel pada tabel ms_vendor adalah dengan tabel ms_place dimana 

banyak vendor dapat terdaftar di satu jenis lokasi. Kegunaan dari hubungan 

tabel ms_vendor dengan tabel ms_place pada sistem adalah sistem dapat 

menampilkan vendor list yang ada di lokasi tertentu. 

3. Tabel ms_user 

Tabel ms_user memiliki kolom user_id sebagai primary key dan kolom 

place_id sebagai foreign key. Tabel ms_user merupakan tabel yang berisi 
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data-data user yang terdaftar dengan lokasi user tinggal. Hubungan antar 

tabel pada tabel ms_user adalah dengan tabel ms_place dimana banyak user 

dapat terdaftar di satu jenis lokasi. Kegunaan dari hubungan tabel ms_user 

dengan tabel ms_place pada sistem agar sistem dapat secara default 

menampilkan vendor list sesuai dengan lokasi yang user pilih saat registrasi 

pada saat setelah user melakukan login. 

4. Tabel ms_place 

Tabel ms_place memiliki kolom place_id sebagai primary key. Tabel 

ms_place merupakan tabel yang berisi data-data lokasi yang ada. 

5. Tabel ms_event 

Tabel ms_event memiliki kolom event_id sebagai primary key. Tabel 

ms_event merupakan tabel yang berisi data-data event yang ada. 

6. Tabel tr_feed 

Tabel tr_feed memiliki kolom feed_id sebagai primary key dan kolom 

vendor_id sebagai foreign key. tabel tr_feed merupakan tabel yang berisi 

berita yang diposkan oleh vendor. Hubungan antar tabel pada tabel tr_feed 

adalah dengan tabel ms_vendor dimana banyak berita yang dapat diposkan 

oleh satu vendor. 

7. Tabel tr_comment 

Tabel tr_comment memiliki kolom comment_id sebagai primary key dan 

kolom feed_id sebagai foreign key. Tabel tr_comment merupakan tabel yang 

berisikan data comment antara user dan vendor yang diberi tanda dengan 

kolom type_user. Hubungan antar tabel pada tabel tr_comment adalah 

dengan tabel tr_feed dimana banyak comment dalam satu berita. 

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017



82 

 

8. Tabel tr_response 

Tabel tr_response merupakan tabel yang menyimpan data like user pada 

suatu berita. Tabel tr_response memiliki kolom feed_id dan kolom user_id 

sebagai foreign key. Hubungan antar tabel pada tabel ini adalah dengan tabel 

tr_feed dan tabel ms_user dimana satu user dapat like beberapa feed. 

9. Tabel tr_feedback 

Tabel tr_feedback merupakan tabel yang menyimpan data feedback dari 

user untuk Plater. Tabel ini memiliki kolom feedback_id sebagai primary 

key dan kolom user_id sebagai foreign key. Hubungan antar tabel pada tabel 

ini adalah dengan tabel ms_user dimana satu user dapat melakukan 

beberapa kali feedback. 

10. Tabel tr_event 

Tabel tr_event merupakan tabel yang menyimpan data transaksi user yang 

melakukan pembelian tiket event. Tabel ini memiliki kolom event_id dan 

user_id sebagai foreign key. Hubungan antar tabel pada tabel ini adalah 

dengan tabel ms_user dan tabel ms_event dimana satu user dapat melakukan 

pembelian tiket beberapa event. 

11. Tabel tr_order 

Tabel tr_order merupakan tabel yang menyimpan data order header. tabel 

ini memiliki kolom order_id sebagai primary key dan kolom user_id dan 

kolom vendor_id sebagai foreign key. Hubungan antar tabel pada tabel ini 

adalah dengan tabel ms_user dan Tabel ms_vendor dimana satu user dapat 

melakukan beberapa order dari beberapa vendor dan satu vendor akan 

menerima beberapa order dari beberapa user. 
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12. Tabel tr_detail_order 

Tabel tr_detail_order merupakan tabel yang berisi data order detail. tabel 

ini memiliki kolom order_id dan kolom menu_id sebagai foreign key. 

Hubungan antar tabel pada tabel ini adalah dengan tabel tr_order dan tabel 

ms_menu dimana satu order dapat memiliki banyak detail atau menu 

makanan. 

 

3.3.6 Wireframe 

       Wireframe atau rancangan antarmuka merupakan desain tampilan dari sebuah 

website atau gambar prototif atau model dari suatu website. Wireframe dibuat 

menggunakan software pengedit gambar seperti Photoshop, Paint, Adobe 

Ilustrator, dan lainnya. Sistem e-commerce berbasis website dibangun dan 

dirancang menggunakan responsive website dengan pendekatan antarmuka 

minimalis desain. 

       Oleh karena itu, tampilan antarmuka dalam sistem e-commerce berbasis 

website  memiliki dua jenis tampilan yaitu tampilan web dan tampilan mobile. 

Berikut ini dijelaskan rancangan tampilan mobile. 

       Dalam membuat desain tampilan mobile dari sistem e-commerce Plater 

berbasis website menggunakan konsep desain minimalis. Tampilan awal atau index 

menggunakan large background images, memberikan white space, dan 

menggunakan flat pattern and textures dengan penggunaan icon untuk 

memperindah dan memperjelas konten dan tujuan dari website Plater. Header 

memiliki logo dari Plater, navigasi ke halaman about, contact, dan login. Warna 

latar yang digunakan pada header adalah oranye, penggunaan warna oranye 

dikarenakan warna branding dari Plater. Logo Plater menggunakan warna oranye 
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karena menurut (Mcneil, 2008) warna oranye memberikan kesan stimulus, 

bergairah, dan menggugah selera sehingga cocok digunakan untuk web design yang 

berhubungan dengan food industry. Tombol order food without queueing now 

diberikan warna latar light grey dengan dikombinasikan warna putih untuk tulisan 

order food without queueing now.  

 
Gambar 3.28 Rancangan Halaman Index Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.29 merupakan rancangan halaman about untuk tampilan 

mobile. Pada halaman ini digunakan salah satu karakteristik minimalis desain yaitu 

white space, untuk beberapa kata yang diberikan penekanan diberikan warna oranye 

yang sama dengan warna header yang merupakan warna brand dari Plater. Warna 

oranye sulit untuk tidak diperhatikan dan luput dari pandangan seseorang (Cao, 

Zieba, Stryjewski, & Ellis, 2015). 
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Gambar 3.29 Rancangan Halaman About Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.30 merupakan rancangan halaman contact untuk tampilan 

mobile atau contact. Seperti halaman about, halaman contact juga memanfaatkan 

white space agar menonjolkan cleanliness supaya terlihat minimalis dan 

penggunaan pemilihan warna dengan karakteristik minimalis yakni limited atau 

monochromatic palette. Warna yang dipilih berupa warna oranye sebagai warna 

dari header, warna text berupa warna cokelat kehitaman dan warna latar berupa 

warna putih keabu-abuan. 
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Gambar 3.30 Rancangan Halaman Contact Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.31 merupakan rancangan halaman index dengan toast message 

untuk melakukan login terlebih dahulu ketika user memilih dan membuka sebuah 

halaman yang diperlukan melakukan login terlebih dahulu. Warna latar pada kotak 

toast message adalah abu-abu dan warna tulisan adalah putih karena menggunakan 

konsep monochromatic color yang merupakan konsep minimalis desain (Grady, 

2015). 

 
Gambar 3.31 Rancangan Toast Message Harus Login Tampilan Mobile 
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       Pada Gambar 3.32 merupakan rancangan halaman login, halaman ini 

mengharuskan user mengisi email atau phone number sebagai id atau username dan 

password untuk melakukan login. Apabila user belum terdaftar, maka dapat 

melakukan registrasi dengan menekan tombol register. Namun, bila user lupa akan 

password yang dimiliki, maka dapat memilih forgot password. Icon silang untuk 

menutup halaman login dan kembali ke halaman index. Halaman login 

menggunakan image sebagai background, kemudian warna yang digunakan untuk 

text adalah putih dikarenakan pemilihan image berwarna gelap. Terdapat juga logo 

Plater yang berwarna putih. Karakteristik minimalis yang dipakai adalah pemilihan 

warna yang bersifat limited atau monochromatic palette yaitu putih dan hitam, 

kemudian maximized negative space. 

 
Gambar 3.32 Rancangan Halaman Login Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.33 merupakan rancangan halaman register, user diwajibkan 

mengisi semua data seperti first name, email, phone,  places, password, dan confirm 

password, kecuali last name boleh diisi atau tidak. Tombol register diberi warna 
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biru, karena biru merupakan warna yang memberikan kesan friendly, calm, safety, 

dan inviting (Cao et al, 2015). Konsep minimalis yang dipakai pada desain halaman 

register adalah maximize negative space dan penggunaan warna yang limited terdiri 

dari warna oranye pada header, tulisan text pada header berwarna putih, warna text 

konten bewarna cokelat kehitaman, warna tombol register berwarna biru dan warna 

latar putih keabu-abuan. 

 
Gambar 3.33 Rancangan Halaman Register Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.34 merupakan rancangan halaman register jika terjadi 

kesalahan pengisian oleh user. Warna tulisan untuk pesan kesalahan menggunakan 

warna merah karena eye catching dan raise alarm (Cao et al, 2015). 
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Gambar 3.34 Rancangan Halaman Register dengan Error Tampilan Mobile 

       Setelah berhasil melakukan registrasi, sistem akan mengembalikan ke halaman 

login dengan dimunculkan toast message bahwa registrasi berhasil, seperti pada 

Gambar 3.35. Pemilihan warna yang dipakai pada toast adalah abu-abu untuk warna 

latar dan warna putih untuk text toast. 

 
Gambar 3.35 Rancangan Registrasi Berhasil Tampilan Mobile 
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       Setelah user mengisi semua data yang diharuskan untuk melakukan registrasi, 

namun email atau phone telah terdaftar pada database, maka sistem akan 

mengembalikan ke halaman login dan menampilkan toast message bahwa registrasi 

gagal dilakukan disebabkan oleh email atau phone sudah terdaftar. Seperti pada 

Gambar 3.36. 

 
Gambar 3.36 Rancangan Registrasi Gagal Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.37 merupakan rancangan pop-up yang ditampilkan sistem 

apabila user memilih forgot password dari halaman login. Semua data seperti email 

dan phone diharuskan untuk diisi agar mendapatkan password yang ingin diketahui. 

Karakteristik minimalis yang digunakan merupakan monochromatic palette berupa 

warna putih keabu-abuan sebagai latar dan warna cokelat kehitaman sebagai warna 

text 
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Gambar 3.37 Rancangan Pop-Up Forgot Password Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.38 merupakan rancangan pop-up forgot password dengan 

pesan kesalahan karena data-data yang diharuskan diisi, tetapi tidak diisi. Warna 

pesan kesalahan menggunakan warna merah. 

 
Gambar 3.38 Rancangan Forgot Password Error Tampilan Mobile 
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       Pada Gambar 3.39 merupakan tampilan toast message yang berisi pesan berupa 

password yang ingin diketahui oleh user pada halaman login setelah data yang 

diperlukan untuk didapatkan password yang ingin diketahui oleh user telah 

dimasukkan oleh user. 

 
Gambar 3.39 Rancangan Toast Message Password Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.40 merupakan rancangan halaman places, halaman ini 

digunakan untuk memilih tempat oleh user. Halaman places dimunculkan ketika 

user menekan tombol order food without queueing now pada halaman index seperti 

pada Gambar 3.28 atau melalui sidebar navigation yang dimunculkan ketika icon 

burger menu dipilih. Desain pada halaman ini menggunakan warna oranye pada 

header, warna text berupa cokelat kehitaman, dan warna latar berupa putih keabu-

abuan agar tercapai segi konsistensi dari setiap halaman. Desain halaman ini 

mengadopsi karakteristik flat design yang merupakan karakteristik dari minimalis 

dengan menggunakan text dan icon panah agar konten dapat diketahui oleh user 

dan tujuan halaman ini dapat dimengerti dengan cepat dan jelas oleh user. 
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Gambar 3.40 Rancangan Halaman Places Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.41 merupakan halaman home yang berisi daftar-daftar vendor 

dari tempat yang dipilih atau ketika user telah melakukan login. Daftar-daftar 

vendor yang ditampilkan secara default sesuai dengan tempat ketika registrasi 

dilakukan oleh user, namun harus dilakukan login terlebih dahulu. Navigasi yang 

terdapat pada header merupakan fitur-fitur utama dari website Plater sehingga 

ditaruh pada bagian header sehingga tidak luput dari pandangan dan mempermudah 

user untuk mengakses halaman-halaman tersebut. Untuk navigasi lainnya dibuat 

dengan sidebar navigation yang muncul ketika icon burger menu ditekan. Desain 

navigasi berupa hidden navigation yang merupakan desain navigasi mobile. 

Namun, tidak semua menu navigasi dibuat hidden karena fitur utama dari Plater 

adalah menu feeds, my plate, dan home yang merupakan vendor list. Desain 

halaman vendor list menggunakan karakteristik minimalis berupa large 

background image untuk menampilkan vendor list. 
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Gambar 3.41 Rancangan Halaman Home Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.42 merupakan rancangan hidden sidebar navigation yang 

dimunculkan ketika icon burger menu dipilih. Menu navigasi yang disediakan 

hanya ketika user belum melakukan login. Desain menu navigasi menggunakan 

karakteristik minimalis berupa flat patterns and textures. 

 
Gambar 3.42 Rancangan Navigation Belum Login Tampilan Mobile 
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      Pada Gambar 3.43 merupakan rancangan sidebar navigation ketika user telah 

melakukan login. Desain navigasi menggunakan icon dan Gambar latar untuk 

profile photo, sesuai dengan konsep flat pattern and textures yang merupakan 

karakteristik dari minimalis desain yang telah dijelaskan pada subbab 2.2. 

 
Gambar 3.43 Rancangan Navigation Sudah Login Tampilan Mobile 

 

       Pada Gambar 3.44 merupakan rancangan food menu dari vendor yang dipilih, 

konten-konten yang disediakan dalam halaman ini adalah gambar dari menu 

makanan atau minuman yang disediakan vendor, penjelasan dari menu makanan 

atau minuman tersebut dan harganya. User dapat menambahkan dan mengurangi 

jumlah makanan yang ingin dipesan menggunakan tombol tambah dan kurang. 

Desain halaman ini menggunakan karakteristik grid layout dan flat patterns and 

textures yang merupakan karakteristik dari desain minimalis. Layout pada menu 

makanan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gambar menu, deskripsi menu dan harga, 

pemilihan jumlah pesanan. Konsep flat patterns and textures dikarenakan 
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penggunaan icon tambah dan kurang untuk dijadikan button dan gambar sebagai 

pendukung konten. 

 
Gambar 3.44 Rancangan Halaman Food Menu Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.45 merupakan rancangan food menu dengan cart ketika user 

telah memilih menu makanan yang diinginkan untuk dipesan. Menu makanan yang 

ditambahkan akan memunculkan notes, notes ini berguna untuk memberikan 

catatan dari user kepada vendor untuk penyesuain dari penyajian makanan yang 

diinginkan oleh user. 

       Konten cart terdapat icon keranjang dan estimasi harga, angka pada icon 

keranjang dan jumlah dari estimasi harga akan berubah-rubah menyesuaikan 

jumlah menu makanan yang ditambahkan dan dikurangi oleh user. Icon next pada 

cart untuk berpindah ke halaman checkout untuk mengisi dan melakukan review 

atas pesanan yang dilakukan. Desain tampilan cart menggunakan konsep flat 

patterns and textures dikarenakan penggunaan icon cart dan penggunaan icon next 
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berupa siku kekanan, sehingga menunjang konten dari tampilan cart agar mudah 

dipahami oleh user. 

 
Gambar 3.45 Rancangan Cart Food Menu Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.46 merupakan rancangan dari halaman checkout untuk 

melakukan review atas pesanan yang diinginkan sebelum dilakukan order dan 

mengisi data-data tambahan untuk order. Warna pada tombol order adalah hijau, 

karena warna hijau identik dengan uang, memberikan kesan positif dan berenergi 

(Cao et al, 2015). Desain halaman checkout menggunakan konsep grid layout dan 

flat patterns and textures sebagai karakteristik dari desain minimalis. 
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Gambar 3.46 Rancangan Halaman Checkout Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.47 merupakan racangan halaman checkout dengan tidak 

dapatnya dilakukan order dikarenakan vendor sudah tutup. Tulisan pesan bahwa 

vendor sudah tutup menggunakan warna merah. 

 
Gambar 3.47 Rancangan Checkout Tanpa Tombol Order Tampilan Mobile 
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       Pada Gambar 3.48 merupakan rancangan halaman receipt setelah tombol order 

ditekan pada halaman checkout. Halaman ini memberikan daftar-daftar menu 

makanan atau minuman yang dipesan dan data-data order seperti nomor 

pengambilan, waktu pengambilan, catatan pesanan dan cara pembayaran. Warna 

yang digunakan oleh tombol take your order adalah hijau. Desain halaman receipt 

menggunakan karakteristik desain minimalis berupa grid layout, restricted 

elements dan maximize negative space. Elemen-elemen yang digunakan pada 

halaman ini berupa text, icon dan tombol. 

 
Gambar 3.48 Rancangan Halaman Receipt Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.49 merupakan rancangan halaman dari my plate, halaman ini 

merupakan daftar-daftar pesanan yang sudah dipesan. Namun, belum dilakukan 

pengambilan makanan kepada vendor oleh user. Warna dari tombol plated adalah 

hijau. Halaman my plate juga menggunakan karakteristik grid layout, maximize 

negative space, dan restricted elements. 
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Gambar 3.49 Rancangan Halaman My Plate Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.50 merupakan rancangan halaman my plate. Namun, belum 

dilakukan pesanan. Tombol order now menggunakan warna latar hijau dan warna 

tulisan you don’t have any order to be plated adalah warna merah. Desain halaman 

ini menggunakan karakteristik maximize negative space dan restricted elements. 

 
Gambar 3.50 Rancangan My Plate Tanpa Pesanan Tampilan Mobile 
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        Pada Gambar 3.51 merupakan rancangan pop-up yang muncul ketika tombol 

plated ditekan pada halaman my plate. Halaman pop-up ini merupakan order 

feedback kepada vendor oleh user atas pesanan yang telah dilakukan dan diterima  

oleh user. Desain pada halaman ini mengikuti karakteristik flat patterns and 

textures dan restricted elements. 

 
Gambar 3.51 Rancangan Pop-Up Order Feedback Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.52 merupakan rancangan halaman garnish us. Halaman ini 

digunakan untuk user memberikan feedback dan rating kepada Plater Pada halaman 

ini menggunakan karakteristik desain flat patterns and textures, maximize negative 

space, dan restricted elements and  features. Halaman dibuat dengan diberi white 

space yang termasuk dalam karakteristik maximize negative space dan penggunaan 

flat patterns and textures, restricted elements, dan limited atau monochromatic 

color palette dengan penggunaan icon star untung rating dan hanya berisikan 

tombol submit dan textarea box agar user terfokus pada kegunaan halaman ini yaitu 
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memberikan feedback. Pemilihan warna dan layout sama dengan halaman lain agar 

terjaganya konsistensi desain. 

 
Gambar 3.52 Rancangan Halaman Garnish Us Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.53 merupakan rancangan halaman dari help atau FAQ. 

Halaman ini memberikan bantuan untuk penggunaan website Plater dan beberapa 

maksud dari kata-kata khusus yang digunakan website Plater seperti my plate, 

Plated, dan garnish us. Halaman ini menggunakan karakteristik flat patterns and 

textures, limited atau monochromatic palette, dan restricted elements. Halaman ini 

menggunakan warna yang sama pada header maupun warna text dan latar agar 

terjaga konsistensi desain antar halaman. Limited color palette yang digunakan 

adalah warna putih keabu-abuan sebagai warna latar, warna cokelat kehitaman 

sebagai warna text, warna oranye sebagai warna latar header, dan putih pada text 

yang ada pada header. Flat patterns and textures dan restricted elements berupa 

penggunaan icon siku ke bawah dan siku ke kiri sebagai navigasi untuk melihat 

konten dan kembali, kemudian halaman didominasi hanya dengan text. 

Rancang bangun...,Sebastian Jonathan,FTI UMN,2017



103 

 

 
Gambar 3.53 Rancangan Halaman Help Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.54 merupakan rancangan halaman payment methods. Halaman 

ini menjelaskan jenis pembayaran yang dapat digunakan di website ini dalam 

melakukan pembayaran untuk pesanan yang dilakukan. Halaman ini menggunakan 

karakteristik grid layout, maximize negative space, dan flat patterns and textures. 

Halaman ini dibagi menjadi 3 blok atau grid, kemudian bagian bawah diberikan 

space kosong yang banyak agar memberikan kesan bersih, lapang, dan tidak penuh 

atau sesak. Penggunaan elemen-elemen yang dipilih juga terbatas, yaitu text dan 

icon dimana icon yang dipilih harus sesuai dan menjelaskan text. Pada halaman ini, 

icon dapat berguna sebagai penghias halaman agar tidak monoton hanya dipenuhi 

oleh text. Penggunaan warna pada text saldo adalah warna oranye yang dipakai pada 

warna header, karena desain ini menggunakan prinsip minimalis dan salah satu dari 

karakteristik minimalis adalah penggunaan warna yang limited atau 

monochromatic. 
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Gambar 3.54 Rancangan Halaman Payment Methods Tampilan Mobile 

      Pada Gambar 3.55 merupakan rancangan pop-up yang muncul ketika tombol 

top-up ditekan pada halaman payment methods. Halaman pop-up berisikan cara-

cara untuk melakukan top-up saldo rekening Uang Jajan. Halaman ini 

menggunakan karakteristik desain minimalis seperti maximize negative space, 

restricted elements, dan flat patterns and textures. Desain halaman ini adalah 

dropdown, dimana tampilan awal hanya ditampilkan image dari logo salah satu 

bank dan icon siku ke bawah. Desain tampilan awal menggunakan karakteristik 

minimalis desain seperti maximize negative space dan restricted elements. Namun, 

karakteristik maximize negative space akan hilang setelah user melihat detail 

konten dari dropdown, karena didominasi oleh text dan tidak ada jarak space 

kosong yang banyak dan besar. Halaman ini hanya menggunakan element gambar 

dan text. 
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Gambar 3.55 Rancangan Pop-Up Top-Up Saldo Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.56 merupakan rancangan halaman history order. Halaman ini 

berisikan rekap data histori dari transaksi yang telah dilakukan. Pada halaman ini, 

karakteristik minimalis yang dipakai adalah restricted elements, flat patterns and 

textures, dan limited or monochromatic color palette. Halaman ini didominasi 

dengan text dan icon siku ke bawah, warna yang dipakai pada halaman ini sama 

seperti halaman yang lain. Untuk warna header digunakan warna oranye, warna 

text pada header adalah putih, warna text pada konten adalah cokelat kehitaman, 

dan warna latar adalah putih keabu-abuan. Pemilihan warna yang dipakai tidak 

terlalu banyak agar tidak terlihat norak dan sesuai dengan karakteristik desain 

minimalis yaitu limited or monochromatic color palette. 
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Gambar 3.56 Rancangan Halaman History Order Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.57 merupakan rancangan halaman event. Halaman event 

merupakan event-event yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. User dapat 

melakukan pembelian tiket event setelah melakukan login dan user dapat 

mengetahui informasi mengenai tiket event yang sudah dibeli. Namun, tombol 

attend atau attended tidak muncul, ketika user belum melakukan login seperti pada 

Gambar 3.58. Halaman ini menggunakan karakteristik maximize negative space, 

grid layout, restricted elements, dan limited color palette. Halaman ini didominasi 

dengan text dan image, kemudian halaman ini diberikan white space dan 

penggunaan warna yang sama seperti halaman lain agar konsisten.  
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Gambar 3.57 Rancangan Halaman Event Setelah Login Tampilan Mobile 

 
Gambar 3.58 Rancangan Halaman Event Sebelum Login Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.59 merupakan rancangan halaman feeds. Pada halaman feeds, 

user dapat memberi comment dan like. Desain halaman ini menggunakan 

karakteristik restricted elements dan maximize negative space. 
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Gambar 3.59 Rancangan Halaman Feeds Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.60 merupakan rancangan halaman feeds yang kosong tanpa 

feeds atau news dikarenakan vendor belum melakukan posting. Halaman ini 

menggunakan karakteristik maximize negative space. 

 
Gambar 3.60 Rancangan Halaman Feeds Tanpa Feeds Tampilan Mobile 
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       Pada Gambar 3.61 merupakan halaman edit profile tampilan mobile. User 

dapat mengganti foto, data-data diri, dan password. Desain halaman ini 

menggunakan karakteristik maximize negative space dan restricted elements. 

 
Gambar 3.61 Rancangan Halaman Edit Profile Tampilan Mobile 

       Pada Gambar 3.62 merupakan rancangan halaman edit profile ketika user ingin 

mengganti password. 

 
Gambar 3.62 Rancangan Change Password Tampilan Mobile 
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      Rancangan antarmuka dari tampilan web memiliki konsep desain yang sama 

dengan tampilan mobile, penggunaan warna, dan konten yang sama. Namun, hanya 

tata letak yang berbeda. Berikut ini merupakan rancangan antarmuka dari tampilan 

web. 

 
Gambar 3.63 Rancangan Halaman Index Tampilan Web 

       Gambar 3.63 merupakan rancangan antarmuka dari halaman index. 

Penggunaan warna footer sama dengan warna header. Desain antarmuka 

menggunakan wide spacing atau white space dan large background images sesuai 

dengan konsep minimalis. 

 
Gambar 3.64 Rancangan Toast Message Belum Login Tampilan Web 
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      Gambar 3.64 merupakan rancangan toast message ketika user membuka 

halaman tertentu yang mengharuskan dilakukan login terlebih dahulu. Sistem akan 

mengembalikan ke halaman index dengan toast message harus dilakukan login 

terlebih dahulu. 

 
Gambar 3.65 Rancangan Halaman About Tampilan Web 

      Gambar 3.65 merupakan rancangan halaman about. Navigasi pada tampilan 

web dibuat fixed pada bagian kiri dan pada header. Right sidebar merupakan 

carousel atau slider dari event-event yang akan diselenggarakan. Desain halaman 

ini menggunakan karakteristik maximize negative space dan flat patterns and 

textures. 

 
Gambar 3.66 Rancangan Halaman Contact Tampilan Web 
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      Gambar 3.66 merupakan rancangan halaman dari contact us, halaman ini 

berisikan informasi kontak untuk menghubung Plater via email atau telepon. 

Halaman ini menggunakan karakteristik maximize negative space dan flat patterns 

and textures. 

 
Gambar 3.67 Rancangan Halaman Help Tampilan Web 

       Gambar 3.67 merupakan rancangan halaman help, halaman ini berisikan 

konten mengenai cara penggunaan Plater, peraturan yang diterapkan, dan 

penjelasan akan kata-kata khusus yang digunakan pada website Plater. Desain 

halaman ini menggunakan karakteristik maximize negative space dan flat patterns 

 
Gambar 3.68 Rancangan Halaman Login Tampilan Web 
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      Gambar 3.68 merupakan rancangan halaman login. Latar belakang halaman 

login menggunakan Gambar yang sama pada halaman login tampilan mobile. 

Halaman ini menggunakan karakteristik maximize negative space dan large 

background image. 

 
Gambar 3.69 Rancangan Halaman Register Tampilan Web 

      Gambar 3.69 merupakan rancangan halaman register, user diwajibkan mengisi 

semua data seperti first name, email, phone,  places, password, dan confirm 

password, kecuali last name boleh diisi atau tidak. Halaman ini menggunakan 

karakteristik maximize negative space dan flat patterns and textures pada 

desainnya. 

 
Gambar 3.70 Rancangan Halaman Register dengan Error Tampilan Web 
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      Gambar 3.70 merupakan rancangan halaman register dengan pesan kesalahan 

untuk tampilan web. 

 
Gambar 3.71 Rancangan Toast Message Register Success TampilanWeb 

       Gambar 3.71 merupakan rancangan toast message ketika registrasi berhasil 

dilakukan. 

 
Gambar 3.72 Rancangan Toast Message Register Failed Tampilan Web 

      Gambar 3.72 merupakan rancangan toast message jika terjadi kegagalan proses 

registrasi dikarenakan email atau phone yang didaftarkan telah terdaftar. 
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Gambar 3.73 Rancangan Forgot Password Tampilan Web 

       Gambar 3.73 merupakan rancangan pop-up ketika forgot password pada 

halaman login ditekan. User diharuskan mengisi email dan phone dengan benar 

untuk mendapatkan password, sehingga user dapat melakukan login. Desain pop-

up menggunakan karakteristik maximize negative space dan flat textures atau 

restricted elements dimana hanya didominasi oleh text. 

 
Gambar 3.74 Rancangan Forgot Password Error Tampilan Web 
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       Gambar 3.74 merupakan rancangan pop-up forgot password dengan pesan 

kesalahan ketika pengisian email dan phone untuk mendapatkan password yang 

terlupa oleh user. 

 
Gambar 3.75 Rancangan Toast Message Password Tampilan Web 

      Gambar 3.75 merupakan rancangan toast message dari password yang ingin 

diketahui oleh user. 

 
Gambar 3.76 Rancangan Halaman Home Tampilan Web 

       Gambar 3.76 merupakan halaman home yang berisi daftar-daftar vendor dari 

tempat yang dipilih atau ketika user telah melakukan login. Daftar-daftar vendor 
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yang ditampilkan secara default sesuai dengan tempat ketika registrasi dilakukan 

oleh user, namun harus dilakukan login terlebih dahulu. Desain halaman ini 

menggunakan karakteristik maximize negative space dan large background image. 

 
Gambar 3.77 Rancangan Halaman Food Menu Tampilan Web 

 
Gambar 3.78 Rancangan Halaman Food Menu dengan Cart Tampilan Web 

       Gambar 3.78 merupakan rancangan food menu dengan cart ketika user telah 

memilih menu makanan yang diinginkan untuk dipesan. Menu makanan yang 

ditambahkan akan memunculkan notes, notes ini berguna untuk memberikan 

catatan dari user kepada vendor untuk penyesuain dari penyajian makanan yang 

diinginkan oleh user. 
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       Konten cart terdapat icon keranjang dan estimasi harga, angka pada icon 

keranjang dan jumlah dari estimasi harga akan berubah-rubah menyesuaikan 

jumlah menu makanan yang ditambahkan dan dikurangi oleh user. Icon next pada 

cart untuk berpindah ke halaman checkout untuk mengisi dan melakukan review 

atas pesanan yang dilakukan. Desain halaman ini menggunakan karakteristik 

restricted elements dan maximize negative space. 

 
Gambar 3.79 Rancangan Checkout dengan Tombol Order Tampilan Web 

 

       Gambar 3.79 merupakan rancangan halaman checkout dari tampilan web 

dengan tombol order karena vendor tidak tutup. Konten pada halaman checkout 

untuk tampilan web sama seperti pada tampilan mobile.  

 
Gambar 3.80 Rancangan Checkout Tanpa Tombol Order Tampilan Web 
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       Gambar 3.80 merupakan rancangan halaman checkout tanpa tombol order 

karena vendor telah tutup. Desain pada Gambar 3.79 dan Gambar 3.80 

menggunakan karakteristik maximize negative space, flat patterns and textures, dan 

restricted elements. 

 
Gambar 3.81 Rancangan Halaman Receipt Tampilan Web 

       Gambar 3.81 merupakan rancangan halaman receipt setelah tombol order 

ditekan pada halaman checkout. Halaman ini memberikan daftar-daftar menu 

makanan atau minuman yang dipesan dan data-data order seperti nomor 

pengambilan, waktu pengambilan, catatan pesanan dan cara pembayaran. Desain 

pada Gambar 3.81 menggunakan karakteristik flat patterns and textures dan 

maximize negative space. 

 
Gambar 3.82 Rancangan Halaman My Plate Tampilan Web 
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       Gambar 3.82 merupakan rancangan halaman dari my plate, halaman ini 

merupakan daftar-daftar pesanan yang sudah dipesan. Namun, belum dilakukan 

pengambilan makanan kepada vendor oleh user. Tombol plated ditekan untuk 

menyelesaikan pesanan (mengambil pesanan pada vendor). 

 
Gambar 3.83 Rancangan Halaman My Plate Tanpa Order Tampilan Web 

       Gambar 3.83 merupakan rancangan halaman my plate dengan pesanan yang 

belum ada sehingga tidak ada pesanan yang dapat diambil atau plated. Desain pada 

Gambar 3.82 dan Gambar 3.83 menggunakan karakteristik desain minimalis seperti 

flat patterns and textures dan maximize negative space. 

 
Gambar 3.84 Rancangan Pop-Up Order Feedback Tampilan Web 
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       Gambar 3.84 merupakan rancangan pop-up order feedback ketika tombol 

plated ditekan pada halaman my plate. Desain halaman ini menggunakan flat 

patterns and textures dan maximize negative space sebagai karakteristik dari desain 

minimalis. 

 
Gambar 3.85 Rancangan Halaman Feeds Tampilan Web 

       Gambar 3.85 merupakan rancangan halaman feeds tampilan web. Pada 

halaman feeds, user dapat membaca berita dari vendor dan memberikan like atau 

comment. Desain pada Gambar 3.85 menggunakan karakteristik maximize negative 

space sebagai salah satu karakteristik desain minimalis. 

 
Gambar 3.86 Rancangan Halaman Feeds Tanpa Feeds Tampilan Web 
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Gambar 3.87 Rancangan Halaman Garnish Us Tampilan Web 

       Gambar 3.87 merupakan rancangan halaman garnish us tampilan web. 

Halaman garnish us berfungsi untuk user dapat memberikan keluhan atau kesan 

memuaskan dan memberikan rating dari kepuasan atau ketidakpuasan user ketika 

atau setelah menggunakan website Plater. Desain halaman ini menggunakan 

karakteristik maximize negative space dan flat patterns and textures. 

 
Gambar 3.88 Rancangan Halaman Places Tampilan Web 

       Gambar 3.88 merupakan rancangan halaman places tampilan web. Halaman ini 

merupakan daftar-daftar tempat yang terdaftar di Plater. Setiap vendor terdaftar di 

tempat-tempat yang ada.  
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       Halaman ini digunakan untuk memilih tempat oleh user. Halaman places 

dimunculkan ketika user menekan tombol order food without queueing now pada 

halaman index atau melalui sidebar navigation. Desain halaman ini menggunakan 

karakteristik maximize negative space dan restricted elements atau flat patterns and 

textures, karena pada halaman ini didominasi dengan text dan lines. 

 
Gambar 3.89 Rancangan Halaman Edit Profile Tampilan Web 

       Gambar 3.89 merupakan rancangan halaman edit profile. Pada halaman ini, 

user dapat mengganti data-data diri, password, dan foto profile. Desain pada 

Gambar 3.89 dan Gambar 3.90 menggunakan karakteristik maximize negative 

space. 

 
Gambar 3.90 Rancangan Change Pass Halaman Edit Profile Tampilan Web 
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       Gambar 3.90 merupakan rancangan halaman edit profile ketika user ingin 

mengganti password. User diharuskan mengisi ulang password yang baru dan 

password saat ini. 

 
Gambar 3.91 Rancangan Halaman Event Sebelum Login Tampilan Web 

 
Gambar 3.92 Rancangan Halaman Event Setelah Login Tampilan Web 

       Gambar 3.92 merupakan rancangan halaman event setelah login. Perbedaan 

halaman event setelah login dengan sebelum login hanya tidak ada tombol attend 

dan attended. Desain halaman event pada Gambar 3.91 dan Gambar 3.92 

menggunakan karakteristik maximize negative space sebagai salah satu 

karakteristik desain minimalis. 
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Gambar 3.93 Rancangan Halaman History Order Tanpa Order Tampilan Web 

 
Gambar 3.94 Rancangan Halaman History Order Tampilan Web 

       Gambar 3.94 merupakan rancangan halaman history order dengan histori 

transaksi-transaksi yang pernah dilakukan user icon panah ke bawah untuk melihat 

detail transaksi yang telah dilakukan. Desain pada halaman history order 

menggunakan karakteristik maximize negative space dan flat patterns and textures. 

Pemilihan elements yang digunakan pada halaman ini sangat terbatas yaitu text dan 

icon panah berupa siku ke bawah. Desain halaman dengan hidden content berupa 

dropdown mengusung prinsip desain minimalis yakni simplicity dan sesuai dengan 

salah satu karakteristik desain minimalis yakni maximize negative space. User tidak 
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ditampilkan konten-konten yang tidak diperlukan oleh user dan hanya ditampilkan 

sesuai yang dibutuhkan oleh user. 

 
Gambar 3.95 Rancangan Halaman Payment Methods Tampilan Web 

        Gambar 3.95 merupakan rancangan halaman payment methods. Halaman ini 

menjelaskan jenis pembayaran yang dipakai pada website Plater yaitu cash dan 

Uang Jajan. Uang Jajan merupakan rekening online atau pembayaran online yang 

disediakan Plater dengan cara top-up saldo rekening Uang Jajan melalui transfer ke 

rekening Plater. Cara top-up dijelaskan melalui pop-up yang muncul ketika tombol 

top-up ditekan pada halaman payment methods, seperti Gambar 3.96. Desain 

halaman ini menggunakan karakteristik maximize negative space. 

 
Gambar 3.96 Rancangan Pop-Up Top-Up Tampilan Web 
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3.3 Usability Testing 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Nielsen (2000), lima belas 

orang cukup untuk menemukan seratus persen masalah usability. Oleh karena itu, 

usability testing dilakukan untuk setiap tampilan yakni mobile dan web oleh lima 

belas orang yang berbeda, sehingga jumlah orang yang mengikuti usability testing 

adalah tiga puluh orang. Terdiri dari lima belas orang untuk tampilan mobile  dan 

lima belas orang lainnya untuk tampilan web. 

Sebelum melakukan usability testing diperlukan sebuah test plan. Oleh karena 

itu, perlu dibuat test plan terlebih dahulu. Berikut adalah rancangan test plan. 

a. Purpose, objectives,and goals 

Maksud dilakukan usability testing adalah mengevaluasi antarmuka minimalis 

dengan menerapkan responsive pada website ecommerce Plater. Sedangkan 

tujuan dilakukan usability testing adalah untuk menentukan apakah tepat untuk 

menggunakan desain antarmuka minimalis dan menerapkan responsive pada 

website Plater. Objektif yang ingin dicapai adalah mengukur lima faktor 

usability menurut Nielsen (2012b) yaitu efficiency, errors, memorability, 

learnability, dan satisfaction. 

b. Research questions 

1) Tata letak 

a) Apakah peletakan elemen-elemen sudah tertata dengan baik? 

2) Tata huruf 

a) Apakah jenis huruf yang dipakai menarik? 

b) Apakah huruf yang dipakai saat ini jelas terbaca? 
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3) Warna 

a) Apakah perpaduan warna yang dipakai terlihat indah dan menarik? 

b) Bagaimana warna tersebut mempengaruhi halaman web? 

c) Apakah warna yang digunakan membuat isi konten web terlihat jelas? 

d) Apakah pengguna nyaman dengan tampilan web dengan perpaduan 

warna seperti ini? 

4) Navigasi 

a) Apakah navigasi sudah didesain dengan baik? 

b) Apakah pengguna mengalami kesulitan dengan desain navigasi 

seperti ini? 

5) Elemen visual 

a) Seberapa besar pengaruh penggunaan gambar dan ikon pada halaman 

web ini? 

b) Apakah pemberian gambar dan ikon membantu pengguna mengerti isi 

konten dari website ini? 

6) Desain keseluruhan 

 

a) Apakah desain yang sudah dibuat tampilannya konsisten? 

b) Apakah tepat menggunakan desain seperti ini untuk jenis website ini? 

c) Participant characteristic 

       Persona pengguna Plater dan yang menjadi kriteria partisipan usability testing. 
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Gambar 3.97 Contoh Persona Pengguna Plater 

d. Method 

       Metode yang dipakai adalah validasi atau verifikasi aplikasi. Studi ini akan 

meneliti kualitas usability dan aesthetics dari desain antarmuka minimalis dan 

responsive dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. 

e. Task list test 

Melakukan pengujian dan perhitungan waktu yang diperlukan untuk 

melakukan beberapa task yang harus diselesaikan dalam menggunakan website 

Plater untuk tampilan mobile dan web. 

Berikut merupakan daftar task yang harus dilakukan oleh partisipan, yaitu 

 Task 1: Melakukan registrasi. 

 Task 2: Melakukan login. 

 Task 3: Melihat informasi bantuan untuk menjelaskan Plater dan cara 

penggunaannya. 

 Task 4: Mengganti user profile data. 
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 Task 5: Mencari informasi tentang Plater. 

 Task 6: Mencari informasi kontak Plater. 

 Task 7: Melihat informasi feeds atau news dari vendor dan memberikan 

komentar dan like dari feeds tersebut. 

 Task 8: Mencari informasi tentang cara pembayaran yang diterapkan pada 

Plater dan cara topup saldo rekening user. 

 Task 9: Mencari informasi tentang event yang akan diadakan dan membeli 

tiket event tersebut. 

 Task 10: Memberikan feedback untuk Plater. 

 Task 11: Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 jenis makanan 

dan memberikan catatan pesanan kembali. Setelah itu, dilakukan 

penyelesaian pesanan dengan pengambilan pesanan dan memberikan 

feedback kepada vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan tanpa memilih lokasi terlebih dahulu. 

 Task 12: Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 jenis makanan 

dan memberikan catatan pesanan kembali. Setelah itu, dilakukan 

penyelesaian pesanan dengan pengambilan pesanan dan memberikan 

feedback kepada vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan dengan memilih lokasi terlebih dahulu. 

 Task 13: Melihat daftar pesanan-pesanan makanan yang sudah dipesan, 

apabila terdapat pesanan yang belum diselesaikan maka dilakukan 

penyelesaian pesanan tersebut dengan mengambil pesanan tersebut dan 
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memberikan feedback kepada vendor atas pesanan yang diterima oleh 

user. Jika tidak terdapat pesanan maka dilakukan pemesanan makanan. 

 Task 14: Melihat daftar history dari pesanan-pesanan yang telah dilakukan. 

 Task 15: Melakukan logout. 

Setelah melakukan semua task yang diberikan oleh moderator atau penguji, 

partisipan akan diwawancarai dan melakukan pengisian kuesioner.  

f. Test environment, logistics and equipment 

Peralatan: mobile dan laptop.  

Lokasi: cafe atau restaurant. 

g. Test moderator rule 

Pemandu akan bersama peserta saat melakukan pengujian untuk memberikan 

arahan pada awal sesi pengujian, melakukan pencatatan data baik itu data 

kualitatif maupun kuantitatif, dan melakukan wawancara di sesi akhir 

pengujian serta memberikan kuesioner untuk diisi oleh partisipan. 

h. Data to be collected and evaluation measures 

1) Data kuantitatif 

a) Waktu penyelesaian task scenario. 

b) Jumlah kesalahan proses task scenario. 

c) Hasil kuesioner yang diisi oleh partisipan. 
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2) Data kualitatif 

Hasil wawancara dengan peserta. 

Waktu penyelesaian task scenario dan jumlah kesalahan proses task scenario 

dijadikan tolok ukur keberhasilan performa dari task yang dilakukan. Seperti 

yang sudah dijelaskan pada subbab 2.4.1, pengukuran user experience 

menggunakan usability testing dapat dilakukan dengan membagi tiga tolok 

ukur performa dari task yang dilakukan yaitu sukses, kesulitan, dan gagal. 

       Pada Tabel 3.1 dijelaskan tolok ukur waktu dan task scenario untuk 

tampilan mobile dan Tabel 3.2 dijelaskan tolok ukur waktu dan task scenario 

sebagai tolok ukur performa yang dilakukan oleh peserta usability testing. 

Tolok ukur waktu yang dipakai merupakan asumsi atau ekspetasi yang 

diinginkan penguji agar user dapat menyelesaikan suatu task tertentu. 

       Hasil yang didapatkan dari uji task scenario adalah performa dari tiap 

partisipan, sehingga dapat diketahui jumlah partisipan yang berhasil, kesulitan 

dan gagal dalam menjalankan suatu task tertentu. Jumlah partisipan tersebut 

dikelompokan berdasarkan performa dalam menjalani suatu task tertentu dan 

dijumlahkan dan dihitung dalam persen. 

       Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui penyebab dari tiap-tiap 

partisipan yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam menjalankan suatu 

task tertentu. Wawancara yang dilakukan bersifat open question.
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Tabel 3.1 Kriteria Tolok Ukur Performa untuk Tampilan Mobile 

No Task 

Expected 

Time 

(Second) 

Expected Steps 

1 Melakukan Registrasi 60 s Login > Register > Input data > Register 

2 Melakukan login 30 s Login > Input data > Login 

3 
Melihat informasi bantuan untuk menjelaskan Plater dan cara 

penggunaannya. 
30 s Icon burger menu > Help 

4 Mengganti user profile data 60 s 
Icon burger menu > Icon pencil or picture > Input data 

> Save 

5 Mencari informasi tentang Plater 30 s Icon burger menu > About Us 

6 Mencari informasi kontak Plater 30 s Icon burger menu > Contact Us 

7 
Melihat informasi feeds atau news dari vendor dan 

memberikan komentar dan like dari feeds tersebut 
60 s Feeds 

8 
Mencari informasi tentang cara pembayaran yang diterapkan 

pada Plater dan cara topup saldo rekening user 
30 s Icon burger menu > Payment 

9 
Mencari informasi tentang event yang akan diadakan dan 

membeli tiket event tersebut 
30 s Icon burger menu > Event > Attend 

10 Memberikan feedback untuk Plater 60 s Icon burger menu > Garnish Us 

11 

Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 

jenis makanan dan memberikan catatan pesanan kembali. 

Setelah itu, dilakukan penyelesaian pesanan dengan 

pengambilan pesanan dan memberikan feedback kepada 

vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan tanpa memilih lokasi terlebih dahulu 

120 s 

Icon burger menu > Places > Choose place > Choose 

vendor > Choose food > Add quantity food > Give food 

notes > Add another items > Choose food > Add 

quantity food > Give food notes > Fill delivery notes if 

necessary >Choose time for picking up order or 

delivery order >Order > Take your order > Plated 

>Rate and give feedback > Submit 
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Tabel 3.1 Kriteria Tolok Ukur Performa untuk Tampilan Mobile (Lanjutan) 

No Task 

Expected 

Time 

(Second) 

Expected Steps 

12 

Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 

jenis makanan dan memberikan catatan pesanan kembali. 

Setelah itu, dilakukan penyelesaian pesanan dengan 

pengambilan pesanan dan memberikan feedback kepada 

vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan dengan memilih lokasi terlebih dahulu 

120 s 

Home >Choose vendor > Choose food > Add quantity 

food > Give food notes > Add another items > Choose 

food > Add quantity food > Give food notes > Fill 

delivery notes if necessary >Choose time for picking up 

order or delivery order >Order > Take your order > 

Plated >Rate and give feedback > Submit 

13 

Melihat daftar pesanan-pesanan makanan yang sudah 

dipesan, apabila terdapat pesanan yang belum diselesaikan 

maka dilakukan penyelesaian pesanan tersebut dengan 

mengambil pesanan tersebut dan memberikan feedback 

kepada vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Jika 

tidak terdapat pesanan maka dilakukan pemesanan makanan. 

30 s 

My plate > Choose order which want to be picked up 

or has been delivered > Plated >Rate and give 

feedback > Submit 

14 
Melihat daftar history dari pesanan-pesanan yang telah 

dilakukan 
30 s Icon burger menu > History order 

15 Melakukan logout 30 s Icon burger menu > Logout 
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Tabel 3.2 Kriteria Tolok Ukur Performa untuk Tampilan Web 

No Task 

Expected 

Time 

(Second) 

Expected Steps 

1 Melakukan Registrasi 60 s Login > Register > Input data > Register 

2 Melakukan login 30 s Login > Input data > Login 

3 
Melihat informasi bantuan untuk menjelaskan Plater dan 

cara penggunaannya. 
30 s Left Sidebar Navigation (Help) 

4 Mengganti user profile data 60 s 
Click on profile picture or user name on header 

navigation bar 

5 Mencari informasi tentang Plater 30 s Left Sidebar Navigation (About Us) 

6 Mencari informasi kontak Plater 30 s Left Sidebar Navigation (Contact Us) 

7 
Melihat informasi feeds atau news dari vendor dan 

memberikan komentar dan like dari feeds tersebut 
60 s Click Feeds on header navigation bar 

8 
Mencari informasi tentang cara pembayaran yang diterapkan 

pada Plater dan cara topup saldo rekening user 
30 s Left Sidebar Navigation (Payment) 

9 
Mencari informasi tentang event yang akan diadakan dan 

membeli tiket event tersebut 
30 s 

Left Sidebar Navigation (Event) or Right Sidebar 

Navigation (Upcoming event slide show) > Show All 

10 Memberikan feedback untuk Plater 60 s Left Sidebar Navigaton (Garnish Us) 

11 

Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 

jenis makanan dan memberikan catatan pesanan kembali. 

Setelah itu, dilakukan penyelesaian pesanan dengan 

pengambilan pesanan dan memberikan feedback kepada 

vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan tanpa memilih lokasi terlebih dahulu 

120 s 

Left sidebar navigation (Places) > Choose place > 

Choose vendor > Choose food > Add quantity food > 

Give food notes > Add another items > Choose food > 

Add quantity food > Give food notes > Fill delivery 

notes if necessary >Choose time for picking up order or 

delivery order >Order > Take your order > Plated 

>Rate and give feedback > Submit 
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Tabel 3.2 Kriteria Tolok Ukur Performa untuk Tampilan Web (Lanjutan) 

No Task 

Expected 

Time 

(Second) 

Expected Steps 

12 

Melakukan pemesanan 1 jenis makanan dengan memberikan 

catatan pesanan terlebih dahulu, kemudian menambahkan 1 

jenis makanan dan memberikan catatan pesanan kembali. 

Setelah itu, dilakukan penyelesaian pesanan dengan 

pengambilan pesanan dan memberikan feedback kepada 

vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Pemesanan 

dilakukan dengan memilih lokasi terlebih dahulu 

120 s 

Home >Choose vendor > Choose food > Add quantity 

food > Give food notes > Add another items > Choose 

food > Add quantity food > Give food notes > Fill 

delivery notes if necessary >Choose time for picking up 

order or delivery order >Order > Take your order > 

Plated >Rate and give feedback > Submit 

13 

Melihat daftar pesanan-pesanan makanan yang sudah 

dipesan, apabila terdapat pesanan yang belum diselesaikan 

maka dilakukan penyelesaian pesanan tersebut dengan 

mengambil pesanan tersebut dan memberikan feedback 

kepada vendor atas pesanan yang diterima oleh user. Jika 

tidak terdapat pesanan maka dilakukan pemesanan makanan. 

30 s 

My plate > Choose order which want to be picked up or 

has been delivered > Plated >Rate and give feedback > 

Submit 

14 
Melihat daftar history dari pesanan-pesanan yang telah 

dilakukan 
30 s Left Sidebar Navigation (History order) 

15 Melakukan logout 30 s Click Logout on Header Navigation Bar 
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3.4 Kuesioner 

       Kuesioner dilakukan menggunakan SUS (Software Usability Scale) yang 

bersifat all positive. Penggunaan SUS all positive akan mengurangi jumlah 

kesalahpahaman responden dalam menafsirkan pertanyaan (Sauro & Lewis, 2011). 

Pertanyaan SUS menyangkut kepada penilaian dari segi impression, usability, 

functionality, dan content yang termasuk dalam komponen user experience, 

kemudian menilai dari sisi pembuatan desain user interface yang telah mengikuti 

eight golden rules. 

       Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden untuk tampilan web dan 

tampilan mobile. Berikut ini merupakan sepuluh pertanyaan yang terdapat pada 

kuesioner SUS, yaitu 

1. Tampilan konsisten, rapi, sederhana, dan menarik. 

2. Konten yang ditampilkan jelas. 

3. Fitur-fitur berjalan dengan baik. 

4. Saya merasa percaya diri ketika menggunakan website ini. 

5. Saya merasa nyaman dan puas saat menggunakan website ini. 

6. Respon atau feedback yang diberikan website sangat informatif dan jelas. 

7. Saya dapat memperbaiki kesalahan saat saya menggunakan website ini 

dengan mudah. 

8. Website ini mudah dipelajari. 

9. Arahan instruksi dan navigasi dalam website jelas. 

10. Saya merasa akan bisa dan mudah menggunakan kembali setelah sekian 

lama tidak menggunakannya. 
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