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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Visual 

2.1.1. Definisi Komunikasi Visual 

Malamed (2009) menyatakan bahwa Komunikasi visual merupakan bahasa 

universal tanpa batasan ruang & waktu, bahasa, ataupun budaya. Berbeda dengan 

komunikasi secara oral, komunikasi visual melampaui penggunaan dan 

pemaknaan yang timbul dari susunan kosa kata maupun tata bahasa. Hal ini 

membuat komunikasi visual dapat dimengerti baik oleh semua orang (hlm. 9-10). 

Melalui objek visual, komunikasi antara desainer dan audiens dapat tercipta 

dengan mudah dan cepat sebab komunikasi visual bersifat quick communicate, 

grab attention, dan provide meaning (hlm. 47).  

2.1.2. Persepsi Visual 

Menurut Malamed (2009), persepsi merupakan pemahaman seseorang terhadap 

suatu objek tertentu yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu masa lampau 

(pengalaman), masa sekarang (umur, jenis kelamin, perasaan, pendidikan), dan 

masa depan (harapan). 

Hal-hal tersebut mempengaruhi pembentukkan persepsi seseorang 

terhadap suatu objek sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda. Tetapi 

sebuah aplikasi harus menghasilkan interpretasi yang mirip atau sama guna 

mencegah kesalahpahaman dalam benak audiens maupun pengguna. Interpretasi 

yang sama terhadap suatu objek dapat dihasilkan melalui persepsi yang sama. 
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Untuk membangun sebuah persepsi yang sama dalam benak audiens sehingga 

pesan dapat tersampaikan, desainer membuat grafis dengan menggunakan garis, 

warna, dan bentuk (hlm. 20).    

Interpretasi sebagai hasil akhir dari sebuah persepsi mempunyai 3 tahapan 

proses pembentukan. Menurut Malamed (2009), pada awalnya proses tersebut 

disebabkan oleh sebuah objek yang adalah pemicu rangsangan visual. Rangsangan 

tersebut ditangkap oleh otak kita dan dalam sekejap proses pembentukan 

interpretasi terjadi. Proses tersebut terdiri atas early vision, analisis, dan 

kesimpulan (hlm. 45-47).  

Early vision, ini adalah proses pemindaian suatu objek secara keseluruhan 

guna memperoleh kesan persepsi mentah terhadap objek tersebut, seperti warna 

dan bentuk objek. Analisis, proses perakitan kesan-kesan persepsi mentah yang 

telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan, dengan memanfaatkan faktor 

pembentuk persepsi yang dimiliki pengamat sebelumnya. Pada tahap ini, 

pengamat tidak hanya melihat warna dan bentuk objek saja melainkan mengenali 

hal-hal tersebut.  Kesimpulan, proses pemahaman makna suatu objek secara visual 

guna memperoleh pengetahuan visual (visual knowledge).    

2.1.2.1. Attention 

(Malamed, 2009) Proses mekanisme kognitif yang didasari oleh 

pergerakan mata terhadap sebuah objek secara selektif. Perhatian 

mencakup arti melihat dan menyeleksi objek oleh otak melalui mekanisme 

kognitif. Mekanisme tersebut membuat semua panca indera berfokus pada 
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satu hal guna memperoleh informasi. Mata kita melihat sebuah lukisan 

sedang mekanisme kognitif berperan sebagai penentu perhatian. Perhatian 

dapat berpindah tanpa harus melakukan pergerakan mata, karenanya 

hubungan antara mata dan perhatian bersifat disosiasi (hlm. 74). 

Gambar 2.1. Proses Pembentukkan Persepsi 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis) 

2.1.2.2. Direct the Eyes   

(Malamed, 2009) Cara mengarahkan mata dan perhatian audiens agar 

mencapai keselarasan guna mengatasi masalah disosiasi antara mata dan 

perhatian. Disosiasi tersebut merupakan salah satu kebisingan visual pada 

audiens. Kebisingan visual diartikan sebagai keadaan dimana perhatian 

audiens terganggu oleh sebab informasi yang tidak diperlukan ataupun 

tidak berguna. Fokus yang teralihkan membuat audiens tidak dapat 

melakukan tugas dan mencapai tujuan yang dikehendakinya. Hal ini 
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memberikan kerugian baik dari sisi usaha maupun waktu. Karenanya 

melalui direct the eyes, para desainer dapat mengambil alih perhatian 

audiens dan menuntunnya ke jalur yang telah dimaksudkan sebelumnya. 

Pada praktiknya, para desainer menggunakan berbagai macam petunjuk 

desain, seperti warna, tanda panah, serta bentuk untuk mengisyaratkan 

pesan yang ingin disampaikan kepada audiens (hlm. 71, 110).  

2.2. Prinsip-Prinsip Desain 

2.2.1.  Teori Gestalt 

Menurut Johnson (2010), Gestalt merupakan teori persepsi visual yang timbul 

akibat susunan bentuk dan figur. Prinsip-prinsip gestalt antara lain: proximity, 

similarity, continuity, closure, symmetry, dan figure and ground (hlm. 11). 

2.2.1.1. Proximity 

Prinsip ini menjelaskan bagaimana jarak antara suatu objek dengan objek 

lain mempengaruhi persepsi. Objek yang saling berdekatan dianggap 

saling berhubungan sedang yang berjauhan dianggap sebagai yang terpisah 

(hlm. 11-13). 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010) 

Gambar 2.2. Proximity 
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2.2.1.2. Similarity 

Prinsip ini menjelaskan bahwa objek-objek yang terlihat mirip baik dari 

segi bentuk maupun warna dianggap saling berhubungan dibandingkan 

dengan objek yang terlihat berbeda (hlm. 14-15). 

 

 

 

 

 (Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010)   

2.2.1.3. Continuity 

Kecenderungan persepsi visual yang melihat sebuah objek secara 

kontinuitas. Persepsi visual yang bias membuat kita melihat bentuk 

kontinuitas sebuah objek yang sebenarnya tidak ada (hlm. 15-16). 

 

 

 

Gambar 2.4. Continuity 
(Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010)   

 

 

Gambar 2.3. Similarity 
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2.2.1.4. Closure 

Kecenderungan untuk melihat elemen-elemen objek yang terpisah sebagai 

satu kesatuan. Hal ini disebabkan oleh sistem visual yang menganggap 

bidang kosong atau kesenjangan antara elemen-elemen objek sebagai 

sebuah objek (hlm. 17-18). 

 

 

 

Gambar 2.5. Closure 
(Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010)   

2.2.1.5. Symmetry 

Kecenderungan persepsi untuk menyederhanakan sebuah objek kompleks 

yang dilihat. Hal ini dilakukan guna memudahkan pengamat dalam 

memahami dan menginterpretasikan sebuah objek (hlm. 18-19). 

 

 

Gambar 2.6. Symmetry 
(Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010)   

 

 

 

Perancangan Ulang Desain..., Suhardi, FSD UMN, 2017



13 

 

2.2.1.6. Figure and Ground 

Proses pemisahan bidang visual oleh sistem visual menjadi figure (latar 

depan) dan ground (latar belakang). Elemen yang menjadi figure dianggap 

sebagai objek utama sehingga lebih banyak menerima perhatian 

dibandingkan ground (hlm. 20-21).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Figure and Ground 
(Sumber : Designing with the Mind in Mind, 2010)   

2.2.2. Simplicity dalam Produk Desain  

Menurut Colborne (2011), simplicity adalah bagaimana cara membuat suatu hal 

mudah dipahami ataupun digunakan (hlm. 8). Sebuah objek dapat berkarakter 

simpel tanpa harus bersifat minimalis. Seperti pernyataan Grillo yang dikutip oleh 

Colborne (2011), simplicity bukan berarti minim atau tidak adanya dekorasi pada 

sebuah desain melainkan berarti keterkaitan hubungan antara dekorasi dengan 

rancangan desain dimana segala hal yang tidak berkaitan harus dihilangkan (hlm. 

10).  

 Simplicity tidak berbicara tentang tampilan fisik suatu objek saja 

melainkan juga pada karakter objek tersebut, misalnya cara penggunaan. Dengan 

kata lain, simplicity tidak dapat dicapai hanya dengan menghapus ataupun 

menghilangkan elemen pada suatu tampilan desain. Berdasarkan Colborne (2011), 
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terdapat 4 strategi untuk mencapai simplicity, yaitu: remove, organize, hide, dan 

displace (hlm. 60). 

2.2.2.1. Remove  

Strategi pencapaian prinsip simplicity dengan menghilangkan elemen-

elemen yang dianggap berpotensi mengacaukan fokus pengguna. 

Kekacauan secara visual seperti opsi yang berlebihan dan terlalu rinci, 

informasi yang tidak relevan, kalimat yang terlalu panjang harus 

dihilangkan. Strategi ini diterapkan agar sebuah produk dapat 

memfokuskan diri pada tujuan inti pengguna (hlm. 64-109). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8. Remove 

(Sumber : Simple and Usable, 2011)   

2.2.2.2. Organize 

Strategi pengelompokan maupun pengaturan elemen-elemen desain pada 

sebuah produk guna mencapai prinsip simplicity. Pengelompokan dan 

pengaturan dapat dilakukan dengan menggunakan perbedaan bentuk, 

ukuran, warna, hirarki, posisi, dan grid (hlm. 112-135).  
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Gambar 2.9. Organize 
(Sumber : Simple and Usable, 2011)   

2.2.2.3. Hide 

Strategi ini berpusat pada penggunaan dan penampilan fitur sebuah 

produk. Sebuah fitur yang jarang digunakan oleh pengguna namun masih 

diperlukan sewaktu-sewaktu dapat diatur dengan menggunakan strategi 

ini. Seperti pada prinsip 80/20 Rule, strategi ini memberikan opsi kepada 

pengguna unutk menggunakan sebuah produk secara lebih fleksibel (hlm. 

138-157).  

 

 

 

 

 
Gambar 2.10. Hide 

(Sumber : Simple and Usable, 2011)   
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2.2.2.4. Displace 

Strategi ini dilakukan dengan membiarkan pengguna mengambil alih 

sebagian dari fungsionalitas sebuah produk. Hal ini disebabkan karena 

setiap pengguna memiliki preferensi yang berbeda-beda yang menuntun 

kepada tingkat kompleksitas yang beragam. Dengan strategi displace, 

pengguna dapat memutuskan apa yang kompleks dan apa yang simpel bagi 

dirinya. Contoh penerapan strategi ini dapat dilihat pada pembuatan dan 

penamaan folder dalam komputer, dan pengelompokan kategori pada situs 

pinterest (hlm. 160-177). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Displace 
(Sumber : Simple and Usable, 2011)   

2.2.3. Consistency dalam Aplikasi 

Menurut Lidwell, Holden, Butler (2010), konsistensi merupakan patokan maupun 

aturan sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kegunaan 

sebuah aplikasi. Konsistensi baik secara tampilan visual maupun fungsi membuat 

sebuah aplikasi mudah dikenali dan dipelajari oleh pengguna. Hal ini membuat 
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hubungan antara pengguna dengan sebuah aplikasi berjalan lebih efektif (hlm. 

56).  

2.2.4. Constraint dalam Aplikasi 

Menurut Lidwell, Holden, Butler (2010), metode dengan memberikan batasan 

kepada pengguna dalam melakukan tindakan dalam sebuah sistem. Metode ini 

berfungsi untuk menjaga fokus tujuan perancangan sebuah aplikasi agar tetap 

pada jalur yang telah ditetapkan. Selain itu, constraint juga membantu 

meminimalisir kesalahan yang berpotensi terjadi saat pengguna melakukan 

interaksi dengan sistem, seperti pemberian 4 kolom untuk mengisi kode nomor 

kartu kredit maupun indikator volume suara pada komputer dan smartphone (hlm. 

60-61).  

2.2.5. Psikologi Warna  

Penggunaan warna dalam dunia desain merupakan hal yang mutlak. Warna tidak 

hanya bekerja secara visual saja melainkan juga mempengaruhi psikologi 

pengamat. Menurut Arntson (2011), psikologi warna adalah fenomena timbulnya 

emosi dan respon pengamat terhadap suatu warna. Emosi dan respon tersebut 

timbul berdasarkan asosiasi pengamat terhadap sebuah warna. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi asosiasi warna dapat berupa pengetahuan umum, budaya, 

preferensi, umur, kepribadian sebuah organisasi, dsb (hlm. 137-139). Adapun 

warna yang digunakan dalam dunia digital berbasis RGB (red, green, blue). 

(Arntson, 2011) RGB adalah warna primer dalam sistem aditif yang mendasarkan 

pada cahaya. Penggunaan RGB dilakukan pada layar monitor komputer, laptop, 

maupun smartphone (hlm. 141-142). 
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2.2.5.1. Merah 

(Arntson, 2011) Merah bersifat dramatis dan cenderung menarik perhatian. 

Merah biasa diasosiasikan dengan hal yang bersifat agresif, seksual, 

gairah, dan kekerasan. Selain itu, penggunaan warna merah sering 

ditemukan pada bendera nasional negara sebagai simbol penghargaan dan 

keberanian (hlm. 137). 

2.2.5.2. Hijau 

(Arntson, 2011) Hijau dianggap sebagai warna yang berhubungan dengan 

alam, kebersihan, dan lingkungan. Warna hijau memberi kesan lembut dan 

ketenangan kepada pengamat. Warna ini sering ditemukan pada aplikasi-

aplikasi ataupun gambar visual yang bertema lingkungan (hlm. 139).  

2.2.5.3. Biru 

(Arntson, 2011) Warna biru memiliki asosiasi yang beragam tergantung 

pada aplikasinya terhadap sebuah objek. Biru tua diasosiasikan sebagai 

yang mengandung nilai otoritas dan kepercayaan. Sedangkan biru muda 

diasosiasikan dengan konsep tentang kebersihan, ketenangan, kejujuran, 

dan juga kesegaran (hlm. 137).  

2.2.6. Iconography 

Menurut Malamed (2009), ikon merupakan hasil stilasi tinggi dari pada inti 

sebuah objek. Inti sebuah objek disampaikan dalam bentuk gambar maupun tanda. 

Interpretasi yang dihasilkan oleh ikon termasuk akurat dan mudah untuk diingat 
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(hlm. 118). Terdapat 4 macam jenis ikon, antara lain: similar, example, symbolic, 

dan arbitrary.  

Berdasarkan Lidwell, Holden, Buttler (2010), Similar merupakan ikon 

berupa gambar sederhana yang merepresentasikan suatu objek maupun aksi secara 

gamblang. Example, merupakan ikon berupa gambar petunjuk/contoh yang 

diasosiasikan dengan sebuah aksi, objek, ataupun konsep. Symbolic, 

penggambaran sebuah objek atau aksi dalam wujud abstrak dan simbolis. 

Arbitrary, pembuatan ikon tanpa adanya kemiripan dengan objek sebenarnya. 

Pengamat membutuhkan informasi lebih lanjut untuk memahami ikon jenis ini 

(hlm. 132). 

 

 

 

Gambar 2.12. Similar, Example, Symbolic, Arbitrary 
(Sumber : Universal Principles of Design, 2010)   

2.3. Desain Interaksi dalam Aplikasi 

2.3.1. Definisi Desain Interaksi dalam Aplikasi  

Menurut Goodwin (2009), desain interaksi merupakan sebuah pemahaman yang 

memfokuskan pada fungsionalitas sebuah aplikasi. Fungsionalitas tersebut 

termasuk fungsi praktis maupun desain tampilan aplikasi, yaitu apa yang 

diinginkan pengguna dan bagaimana pengguna berinteraksi guna mencapai 

tujuannya (hlm. 5). Desain interaksi sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu 
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interaction framework, visual framework, dan industrial design framework (hlm. 

11). 

Interaction framework atau kerangka interaksi berfungsi untuk 

menggambarkan tahapan-tahapan aksi yang akan dilakukan oleh pengguna, 

misalnya bagaimana cara mendaftar ulang sebuah akun media sosial. Kerangka 

interaksi digambarkan dengan mengunakan personas yang sudah dibangun 

sebelumnya, dan dibantu dengan pembuatan site map dan task flow. 

Visual framework atau kerangka visual berfungsi untuk menyampaikan 

kualitas sebuah merek maupun aplikasi dengan menggunakan bahasa dan elemen 

desain, seperti tipografi, warna, dan bentuk. Elemen-elemen tersebut diatur 

menjadi sebuah komposisi guna memaksimalkan konsep interaksi yang dibuat 

sebelumnya.  

Industrial design framework atau kerangka desain industri merupakan 

salah satu bagian dari bidang studi desain industri. Kerangka ini memiliki fokus 

pada pembuatan perangkat keras atau bentuk fisik sebuah perangkat  (hlm. 11-13). 

Gambar 2.13. Proses Desain Interaksi dalam Aplikasi 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   
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2.3.2. Definisi Aplikasi 

Menurut Salz & Moranz (2013), aplikasi merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan sebuah metode interaksi dalam dunia digital. Metode interaksi ini 

mengandung banyak fungsi, antara lain: fungsi komunikasi, hiburan, edukasi, 

berbelanja, dll. Oleh karena fungsinya yang beragam aplikasi memiliki peranan 

yang penting mulai dari perangkat life-simplifying sampai life-saving. Hal ini 

membuat aplikasi menjadi sebuah jembatan antara dunia nyata dan maya.  

 Di sisi lain, mobile app sendiri merupakan perangkat lunak yang sengaja 

didesain untuk keperluan perangkat mobile, seperti smartphone ataupun tablet. 

Selain itu, mobile app juga diartikan sebagai hasil penggabungan antara 

karakteristik mobile dengan app. Pada dasarnya, perangkat mobile memiliki sifat 

yang lebih personal dan lebih unggul secara mobilitas jika dibandingkan dengan 

komputer. Namun baik komputer maupun mobile keduanya menggunakan 

aplikasi untuk berinteraksi dengan penggunanya. Karenanya, cara bekerja dan 

kandungan aplikasi dalam konteks mobile pun tidak berbeda jauh dengan 

komputer. Dengan keunggulan mobilitas dan fungsinya, mobile app membantu 

pengguna menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  

 Salz & Moranz berpendapat bahwa aplikasi yang berhenti penggunaannya 

(unsustainable consumption) dikategorikan sebagai aplikasi yang tidak dapat 

memenangkan penggunanya. Maka, untuk memenangkan pengguna sebuah 

aplikasi harus dapat mengambil peran dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Hal 

ini dapat dilihat melalui pengunaan aplikasi yang dilakukan secara berulang-ulang 

(hlm. 11-14). 
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2.3.3. User 

2.3.3.1. Mainstream User 

Colborne (2011), mendefinisikan pengguna (user) sebagai orang yang 

mengoperasikan sebuah sistem pada suatu aplikasi. Colborne membagi 

pengguna menjadi 3 tipe, yaitu expert user, willing adopters, dan 

mainstream user. Namun pada proyek ini, penulis hanya memfokuskan 

pada mainstream user dengan alasan definisinya.  

Mainstream user merupakan tipe pengguna yang menggunakan 

sebuah aplikasi hanya untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Seperti 

pengendara mobil pada umumnya, menginginkan sebuah mobil berfungsi 

sebagaimana harusnya tanpa memperdulikan komponen mobil layaknya 

montir. Hal ini membuat mainstream user tergolong pada mayoritas 

pengguna dan sekaligus membedakannya dengan expert user. Mainstream 

user menjadi sasaran utama prinsip simplicity oleh sebab karakteristiknya. 

Mereka mengingikan sebuah aplikasi simpel juga praktis namun masih 

ingin berperan sebagai pemegang kendali aplikasi tersebut (hlm. 24-30).  

2.3.4. UXD (User Experience Design) 

2.3.4.1. Definisi UXD 

Menurut Unger & Chandler (2009), UXD merupakan hasil ciptaan dari 

proses sinkrosisasi elemen-elemen nyata (tangible) yang mempengaruhi 

pengalaman pengguna. Elemen-elemen tersebut diterapkan pada aplikasi 

maya (non-tangible) dengan maksud mempengaruhi persepsi dan pola 
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perilaku pengguna terhadap aplikasi tersebut. Selain itu, Unger & 

Chandler juga berpendapat bahwa UXD merupakan cara desainer untuk 

menuangan rasa empati terhadap kondisi sekitar dalam wujud perancangan 

desain yang berujung pada penyediaan solusi (hlm. 2-5).  

2.3.4.2. Personas 

(Goodwin, 2009) Personas merupakan penggambaran pola-pola dasar 

pengguna sebuah aplikasi berdasarkan perhatian/kebutuhan, tujuan, dan 

pola perilaku pengguna (hlm. 229). Pembuatan personas mendasarkan 

pada data-data konkrit yang telah diteliti sebelumnya. Melalui personas 

seorang desainer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang 

pengguna maupun calon pengguna sebuah aplikasi. Hal ini dikarenakan 

pengaruh dari personas yang mencakup semua aspek perancangan desain, 

seperti sistem navigasi, workflow, terminology, warna dan tipografi, 

struktur informasi, hingga bentuk perangkat keras sebuah aplikasi (hlm. 

231-232). Selain itu, Unger & Chandler (2009) mengatakan bahwa dengan 

personas seorang desainer dapat menghindari konflik-konflik yang 

berpotensi akan muncul pada waktu perancangan desain sebuah aplikasi 

(hlm. 113). 

2.3.4.3. Site Map 

(Unger & Chandler, 2009) Cara pemetaan halaman-halaman tampilan 

aplikasi ke dalam bentuk menyerupai struktur organisasi. Site map 

berfungsi untuk mengidentifikasi struktur halaman tampilan sebuah 
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aplikasi dengan maksud untuk mengetahui hirarki visual yang terdapat di 

dalamnya (hlm. 115-116). 

Gambar 2.14. Site Map 
(Sumber : A Project Guide to UX Design, 2009)   

2.3.4.4. Task Flow 

(Unger & Chandler, 2009) Cara pemetaan jalur proses interaksi yang 

dilakukan pengguna berdasarkan opsi yang dipilihnya. Task flow berfungsi 

untuk mengidentifikasi ragam aksi navigasi serta hasilnya setelah dipilih 

oleh pengguna (hlm. 115-116). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15. Task Flow 

(Sumber : A Project Guide to UX Design, 2009)   
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2.3.4.5. Wireframe 

(Unger & Chandler, 2009) Pembuatan contoh baku sebuah tampilan 

aplikasi dalam kualitas akurasi yang rendah. Desainer membuat wireframe 

menggunakan warna hitam dan putih atau abu-abu, pada bagian gambar 

digunakan placeholder, dan cenderung tidak spesifik. Selain itu, meski 

wireframe hanya merupakan gambaran kasar sebuah halaman tampilan, 

namun wireframe berisikan elemen-elemen penting yang harus dimiliki 

sebuah halaman tampilan aplikasi, seperti letak navigasi, posisi konten, 

gambar/media, bentuk elemen, dan calls to action (CTAs) (hlm. 185-186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Wireframe with Annotations 
(Sumber : A Project Guide to UX Design, 2009)   
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2.3.4.6. Annotations 

 (Unger & Chandler, 2009) Informasi berupa penjelasan terkait elemen-

elemen dan interaksi dalam sebuah wireframe. Penjelasan tersebut 

memudahkan desainer untuk mengidentifikasi konten dan struktur elemen-

elemen dalam sebuah wireframe. Penjelasan yang diberikan adalah terkait 

label/identitas sebuah konten, sumber konten, aturan tampilan, aturan 

interaksi, destinasi interaksi, aturan proses, dan konten error (lihat gambar 

2.16). Pembuatan wireframe tanpa penjelasan terkait elemen-elemen yang 

berada di dalamnya membuat sebuah wireframe sulit untuk dimengerti 

(hlm. 187). 

2.3.4.7. Prototyping 

(Unger & Chandler, 2009) Proses pembuatan contoh tampilan secara 

visual dan pengetesan fungsionalitas sebuah aplikasi kepada pengguna. 

Proses ini berfungsi untuk menampung feedback para pengguna yang nanti 

akan digunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi (hlm. 204-205).  

2.3.5. UID (User Interface Design) 

2.3.5.1. Definisi UID 

Menurut Thornsby (2016), UID merupakan jembatan yang 

menghubungkan antara pengguna dengan sebuah aplikasi atau program 

komputer. Pengguna yang terhubung dengan sebuah sistem melakukan 

proses interaksi layaknya percakapan. UID memudahkan sebuah aplikasi 
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untuk terbaca oleh pengguna sebab bersifat responsif, jelas, ringkas, 

konsisten, dan berestetika  (hlm. 8-11). 

2.3.5.2. Karakteristik UID 

 (Thornsby, 2016) Sebuah user interface harus seimbang, jelas, dan 

ringkas dalam penyampaian pesannya. Penyampaian yang kurang jelas 

dan terlalu ringkas menyebabkan pengguna mengalami kebingungan 

tentang status tindakan yang dilakukannya. Namun, penyampaian yang 

terlalu jelas juga menjadi masalah sebab pengguna akan mengalami 

kesulitan untuk mencerna informasi yang membanjirinya.  

Sebagai jembatan antara sistem dengan pengguna, user interface 

harus responsif. Interaksi pada user interface yang cenderung lamban 

membuat nilai sebuah aplikasi tidak tersampaikan. Hal ini dikarenakan 

konten yang dimiliki sebuah aplikasi tersembunyi dan tertutupi oleh user 

interface yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, pengguna tidak 

akan pernah mengetahui betapa banyak potensi yang sebenarnya 

ditawarkan melalui aplikasi tersebut.  

Konsistensi merupakan salah satu unsur penting dalam 

pembuatan UID sebab mencegah timbulnya frustrasi pada pengguna. 

Pengguna cenderung mengalami kebingungan saat menggunakan sebuah 

aplikasi untuk pertama kalinya. Dengan menuntun pengguna secara 

konsisten dalam setiap halaman tampilan aplikasi, pengguna akan merasa 
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akrab dengan sistem aplikasi tersebut dan secara otomatis kesalahan saat 

melakukan interaksi dapat diminimalisir.  

Selain iu, sebuah tampilan user interface harus memiliki nilai 

estetika sehingga dapat memberi kenyamanan bagi mata pengguna. Nilai 

estetika pada user interface dapat dibangun dengan menggunakan prinsip-

prinsip desain, seperti align, hirarki, layout, dsb. Prinsip desain 

memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi apa saja yang berada di 

dalam sebuah halaman tampilan (hlm. 12-14).  

2.3.5.3. Elemen-Elemen UID 

1. Navigasi 

(Neil, 2012) Navigasi merupakan sistem dalam sebuah aplikasi yang 

berfungsi untuk mengarahkan pengguna. Navigasi membantu 

pengguna untuk memutuskan jalur mana maupun aksi apa yang akan 

diambil. Navigasi menurut Neil terbagi atas primary navigation 

patterns dan secondary navigation patterns (hlm. 1-2).  

a.  Primary Navigation Patterns 

1.) Springboard 

 Springboard digunakan untuk menampilkan informasi 

secara sebaris (inline). Springboard menggunakan beragam 

sistem proportional grid, antara lain: 3x3, 2x3, 2x2, dan 

1x2.. Namun hal ini tidak bersifat permanen sebab 
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springboard dapat juga digunakan tanpa proportional grid 

(hlm. 5-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Springboard 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   

2.) List Menu 

 Kumpulan objek dalam sebuah tampilan aplikasi yang 

disusun membentuk sebuah daftar menu. Objek-objek 

tersebut dapat ditampilkan secara gamblang maupun 

disusun secara grup (hlm. 8).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.18. List Menu 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   
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3.) Tab Menu 

 Tombol-tombol yang digunakan untuk melakukan aksi 

dalam sebuah tampilan aplikasi. Tombol-tombol tersebut 

memiliki tata letak yang berbeda tergantung pada OS yang 

digunakan. Tab menu memiliki banyak variasi, seperti 

bottom tabs, top tabs, scrolling bottom tabs, dan scrolling 

top tabs (hlm. 12-13). 

 

 

Gambar 2.19. Tab Menu 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   

4.) Gallery 

 Cara untuk menampilkan konten secara individual. 

Umumnya, konten yang ditampilkan secara individual 

adalah artikel berita, gambar, maupun foto. Konten tersebut 

kemudian diatur dan ditata menggunakan grid (hlm. 17). 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.20. Gallery 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   
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b.  Secondary Navigation Patterns 

1.) Page Carousel  

 Pola navigasi yang mengatur tampilan halaman dengan 

menggunakan swiping. Indikator halaman berupa titik-titik 

kecil yang berfungsi untuk menginformasikan jumlah 

tampilan halaman yang tersedia. Page carousel memiliki 

batasan dalam menampilkan halaman, yaitu tidak lebih dari 

8 halaman (hlm. 30-31).  

 

 

 
Gambar 2.21. Page Carousel 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   

2.) Image Carousel 

 Image carousel berguna untuk menampilkan konten visual, 

seperti artikel, produk, dan foto. Tampilan konten visual 

dapat dibuat dalam 2D maupun 3D perspektif. Penerapan 

image carousel harus dilengkapi dengan pendukung visual, 

seperti titik kecil, tanda panah maupun tampilan gambar 

parsial untuk menginformasikan jumlah konten yang dapat 

diakses (hlm. 33-35). 
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Gambar 2.22. Images Carousel 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   

3.) Expanding List 

 Cara ini mengijinkan sebuah layar tunggal untuk 

melakukan turunan guna memperlihatkan informasi 

lanjutan. Informasi lanjutan dapat dilihat dengan menekan 

ikon expand pada tampilan layar berupa “+” (hlm. 36).  

 

 

 

Gambar 2.23. Expanding List 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)   

2. Forms 

(Neil, 2012) Penggunaan forms dalam sebuah aplikasi sangat diperlukan. 

Hal tersebut membantu sistem dalam memperoleh dan melakukan validasi 

data, seperti data identitas pengguna. Forms terdiri atas: sign in, 

registration, search form, dan multi-step. (hlm. 39-41). 
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a.  Sign In 

 Sign In merupakan bentuk forms yang paling dasar dengan 

jumlah input yang minimal, seperti user name, password, 

action button, forgot password, dan register button (hlm. 42). 

Halaman ini ditujukan kepada pengguna baru saat hendak 

menggunakan sebuah aplikasi untuk pertama kalinya.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.24. Sign In 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

b. Registration 

 Formulir registrasi dibuat dengan jumlah input yang minimal 

dan ditujukan bagi pengguna baru. Penggunaan label dalam 

halaman ini harus jelas dan mudah dipahami. Selain itu, 

penggunaan feedback seperti user name availability juga sangat 

membantu pengguna saat berinteraksi dengan halaman ini 

(hlm. 45-47). 
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Gambar 2.25. Registration 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

c. Search Form 

 Formulir penelusuran digunakan untuk memudahkan pengguna 

dalam melakukan penelusuran data. Formulir ini memuat 

kriteria penelusuran dan hasil penelusuran (hlm. 55). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.26. Search Form 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   
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d. Multi-Step 

 Multi-step digunakan untuk menginformasikan pengguna 

tentang current step dan total keseluruhan step dari suatu 

proses interaksi dalam sebuah halaman aplikasi (hlm. 58).  

 

 

 
Gambar 2.27. Multi-Step 

(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

3. Tables and Lists 

(Neil, 2012) Tables and Lists terdiri atas: basic table, fixed column, 

grouped rows, cascading lists dan visual indicators (hlm. 65-67). 

a. Basic Table 

 Tabel standar dengan fixed column pada bagian header dan 

pengaturan tata letak dengan grid. Tabel dapat disesuaikan 

dengan menggunakan perbedaan warna pada kolom maupun 

pada baris tabel. Hal tersebut dapat meningkatkan tingkat 

keterbacaan pengguna terhadap suatu tabel (lm. 68). 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Basic Table 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   
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b. Fixed Column 

 Fixed column digunakan untuk tabel yang memuat data 

banyak. Berdasarkan pada gambar di bawah, kolom di sebelah 

kiri bersifat fixed sedang kolom yang terletak di  bagian tengah 

tidak. Pendukung visual pada tabel ini menggunakan shadow 

untuk membedakan bagian fixed column dan tidak (hlm. 70). 

 

 

 

Gambar 2.29. Fixed Column 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

c. Grouped Rows 

 Pengelompokkan tabel secara grup bertujuan agar sebuah tabel 

mudah dicerna dan dimengerti. Pengelompokkan dapat 

dilakukan pada bagian header maupun subsection (hlm. 74). 

 

 

 

 
Gambar 2.30. Grouped Rows 

(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   
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d. Cascading Lists 

 Jenis daftar data yang dibuat secara terstruktur menurut 

hirarkinya. Pola ini menggunakan kolom tunggal dengan baris 

yang memiliki turunan. Turunan pada baris harus diatur agar 

tidak lebih dari 3 turunan, karena turunan yang terlalu rumit 

akan menyusahkan pengguna untuk mengidentifikasi hirarki 

informasi (hlm. 75-76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31. Cascading Lists 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

e. Table with Visual Indicators 

 Jenis tabel yang dilengkapi dengan indikator visual, seperti 

tanda panah turun ataupun naik guna menginformasikan status 

sebuah data/objek (hlm. 76).  

 

 

 

 
Gambar 2.32. Table with Visual Indicators 

(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   
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4.  Search, Sort & Filter 

a.  Search 

(Neil, 2012) Cara mudah untuk memperoleh data yang akurat tanpa 

membuang banyak waktu. Search terdiri atas: explicit search, auto-

complete, scoped search, saved and recent,dan search results  (hlm. 

79-80).  

1.) Explicit Search 

 Penelusuran yang dilakukan secara gamblang dengan cara 

menekan kolom search pada layar tampilan (hlm. 81). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33. Explicit Search 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

2.) Auto-Complete 

 Penelusuran yang dilengkapi dengan prediksi kata kunci 

dari sistem. Bantuan ini menghemat waktu dan usaha 

pengguna ketika harus mengetik ulang data yang sering 

dicari (hlm. 83). 
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Gambar 2.34. Auto-Complete 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

3.) Scoped Search 

 Cara penelusuran dengan memilih lingkup data yang 

diinginkan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi 

penelusuran (hlm. 87).  

 

 

 

 

 
Gambar 2.35. Scoped Search 

(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

4.) Saved and Recent 

 Salah satu bentuk penelusuran yang berfungsi menyimpan 

riwayat penelusuran pengguna. Hal ini memudahkan 

pengguna sebab tidak perlu mengetik kata kunci yang sama 

melainkan cukup untuk memilih opsi pada pencarian 

sebelumnya (hlm. 89).  
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Gambar 2.36. Saved and Recent 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

5.) Search Results 

 Hasil penelusuran yang ditampilkan pada layar tampilan 

yang sama dalam bentuk list maupun thumbnail tergantung 

pada tipe data yang dicari oleh pengguna (hlm. 92).  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.37. Search Results 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

b. Sort Patterns 

(Neil, 2012) Pola ini digunakan untuk menyortir hasil penelusuran 

yang telah ditampilkan oleh sistem. Sort terdiri atas: onscreen sort, 

sort order selector (hlm. 95).  
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1.) Onscreen Sort 

 Proses sortir yang dilakukan hanya dengan menekan satu 

tombol sederhana pada layar tampilan. Tombol tersebut 

dikenal sebagai toggle dan umumnya terletak di bagian atas 

atau bagian bawah layar tampilan (hlm. 95). 

 

 

 

 

Gambar 2.38. Onscreen Sort 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012)   

2.) Sort Order Selector 

 Proses sortir yang dilakukan dengan memilih opsi sortir 

yang lebih beragam dibandingkan dengan onscreen sort 

yang hanya mengandalkan satu tombol saja (hlm. 96).  

 

 

 

 

Gambar 2.39. Sort Order Selector 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

c. Filter 

(Neil, 2012) Proses penyaringan data dalam jumlah besar. Filter 

terdiri atas: onscreen filter dan filter form (hlm. 101). 
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1.) Onscreen Filter 

 Memiliki fungsi yang mirip dengan onscreen sort, onscreen 

filter menyaring data berdasarkan kategori dengan menekan 

satu tombol saja (hlm. 102).  

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.40. Onscreen Filter 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

2.) Filter Form 

 Cara menyaring data dalam jumlah besar dengan 

melakukan kustomisasi penyaringan. Proses kustomisasi 

terdiri atas pemilihan kategori, pemilihan kriteria, dan 

penerapan penyaringan (hlm. 107). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.41. Filter Form 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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5. Tools 

 (Neil, 2012) Tools terdiri atas: toolbar, option menu, call to action, 

contextual tools, inline actions, multi-state button, dan bulk action 

(hlm. 111-116). 

 a. Toolbar 

 Toolbar disebut juga sebagai action bar, mengandung alat-

alat yang dapat digunakan untuk melakukan suatu aksi 

dalam sebuah tampilan (hlm. 117). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.42. Toolbar 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

b. Option Menu 

 Option menu memiliki fungsi yang sama dengan toolbar, 

namun option menu dapat diakses dan ditampilkan dalam 

berbagai bentuk dan cara (hlm. 122). 
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Gambar 2.43. Option Menu 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

c. Call to Action Button 

 Tombol yang digunakan untuk melakukan aksi primer dalam 

sebuah proses interaksi. Tombol ini bersifat tunggal dan kritis 

(hlm. 124). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. Call to Action Button 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

d. Contextual Tools Peralatan yang berfungsi pada suatu objek 

tertentu dalam sebuah halaman tampilan. Peralatan tersebut 

muncul sesuai dengan konteks suatu objek yang dipilih oleh 

pengguna (hlm. 127). 
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Gambar 2.45. Contextual Tools 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

e. Inline Actions 

 Inline Actions merupakan tombol aksi yang diaplikasikan pada 

suatu objek di sebuah tampilan secara sebaris (inline). 

Contohnya pada tombol download dan buy di bawah ini (hlm. 

131). 

 

 

 

Gambar 2.46. Inline Actions 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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e. Multi-State Button 

 Tombol pada user interface pada umumnya dibuat dengan 

hanya memiliki satu fungsi saja. Tetapi multi-state button 

berbeda sebab tombol ini memiliki lebih dari satu fungsi. 

Seperti pada Gambar 2.37, tombol download yang sudah di 

klik berubah fungsi menjadi download progress (hlm. 133). 

 

 

 

Gambar 2.47. Multi-State Button 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

f. Bulk Actions 

 Tombol aksi pada objek yang digunakan untuk keperluan 

secara massal, antara lain: memilih, menambah/menghapus, 

dan menata lebih dari satu objek sekaligus (hlm. 136).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.48. Bulk Actions 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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6. Invitations 

 (Neil, 2012) Invitations merupakan cara suatu aplikasi menyambut 

pengguna untuk pertama kalinya guna memberikan kesan pertama 

yang memuaskan. Invitations memberikan saran serta menuntun 

pengguna untuk mengetahui fungsionalitas sebuah aplikasi (hlm. 

165). 

a. Dialog 

 Dialog sederhana yang muncul secara pop-up berfungsi untuk 

menyambut dan menyampaikan informasi singkat ataupun 

instruksi kepada pengguna (hlm. 167). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49. Dialog 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

b. Tip 

 Tip merupakan dialog yang muncul secara kontekstual. Tip 

dapat muncul dimana saja di dalam tampilan sebuah aplikasi 

dan berfungsi untuk memberikan informasi singkat kepada 

pengguna (hlm. 168). 
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Gambar 2.50. Tip 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

c. Tour 

 Tour adalah salah satu cara menyambut pengguna dengan 

memperlihatkan contoh-contoh tampilan serta fungsi yang 

terkandung di dalamnya. Hal ini memberikan gambaran tentang 

keseluruhan fitur-fitur aplikasi dan keuntungan yang dapat 

diperoleh oleh pengguna (hlm. 170). 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.51. Tour 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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d. Video Demo 

 Video Demo digunakan untuk menyambut pengguna dengan 

menggunakan video sebagai alat demonstrasi penggunaan 

aplikasi. Selain itu, cara ini juga dapat digunakan untuk 

mendemonstrasikan suatu aksi/interaksi tertentu yang 

memerlukan penjelasan secara terperinci. Video dapat dimuat 

dalam aplikasi sendiri maupun melalui halaman tautan di 

YouTube (hlm. 172).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.52. Video Demo 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

e. Transparency 

 Transparency digunakan dengan menaruh sebuah layar 

transparan di atas sebuah tampilan aplikasi utama. Layar 

transparan tersebut memuat informasi terkait konten tampilan 

utama. Cara ini digunakan agar pengguna dapat 

mengidentifikasi pola penggunaan aplikasi dengan mudah 

dalam waktu yang singkat (hlm. 173). 
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Gambar 2.53. Transparency 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

f. 1
st
 Time Through 

 Berbeda dengan cara-cara invitations sebelumnya, invitation ini 

dibangun menjadi latar tampilan sebuah aplikasi dan digunakan 

secara tetap sampai terdapat aksi yang dilakukan oleh 

pengguna (hlm. 174). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.54. 1st Time Through 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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g. Persistent 

 Persistent merupakan invitation yang dibangun menjadi latar 

tampilan sebuah aplikasi dan tetap terpasang meski pengguna 

telah melakukan sebuah aksi sebelumnya. Latar tampilan tetap 

terpasang terlepas dari apakah seorang pengguna baru mulai 

menggunakan aplikasi tersebut atau tidak (hlm 175).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.55. Persistent 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

h. Discoverable 

 Cara efektif untuk melakukan suatu interaksi dalam sebuah 

tampilan aplikasi tanpa harus mengacaukan tampilan utama 

konten. Invitation ini biasa muncul saat melakukan aksi umum, 

seperti flicking maupun swiping (hlm. 176).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.56. Discoverable 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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7. Feedback & Affordance 

a. Feedback 

 (Neil, 2012) Pengguna membutuhkan verifikasi terkait aksi 

yang dilakukannya dalam sebuah aplikasi. Dengan feedback, 

pengguna dapat memperoleh informasi akan hasil aksi yang 

dilakukannya secara jelas, sesuai, dan tepat waktu. Cara ini 

merupakan cara paling tepat untuk mencegah kebingungan di 

benak pengguna terkait status aksi yang dilakukannya dengan 

sistem (hlm. 180). 

b. Error Messages 

Error Messages harus disampaikan dengan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti. Error messages 

menyampaikan pesan terkait masalah interaksi dan solusi yang 

disarankan (hlm. 181).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.57. Error Messages 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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c. Confirmation 

 Konfirmasi dibutuhkan saat pengguna melakukan sebuah aksi. 

Feedback dalam bentuk konfirmasi haruslah ditampilkan tanpa 

mengganggu alur kerja pengguna (hlm. 183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.58. Confirmation 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

d. System Status 

 Feedback yang diberikan kepada pengguna dari waktu ke 

waktu. terkait status sistem aplikasi. Status sistem dapat 

ditampilkan dengan menggunakan pesan singkat, animasi, 

maupun loading bar (hlm. 188).  

 

 

Gambar 2.59. System Status 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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e. Affordance 

 Affordance merupakan kualitas dari suatu objek yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan sebuah aksi. 

Affordance dalam user interface, antara lain: tap, flick, dan 

drag (hlm. 191). 

1.) Tap 

 Teknik desain visual yang menggunakan beveling dan 

shadows guna membuat elemen terlihat timbul dan 

tappable (hlm. 192).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.60. Tap 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

2.) Flick 

 Teknik visual yang dilakukan dengan menampilkan 

sepenggal bagian dari objek berikutnya. Objek tersebut 

dapat ditampilkan di bagian bawah ataupun di samping 

objek utama. Pada  umumnya  teknik ini menggunakan 

pendukung visual seperti tanda panah maupun titik-titik 

kecil untuk menginformasikan pengguna bahwa halaman 

tersebut terdiri atas banyak konten (hlm. 194). 
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Gambar 2.61. Flick 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

3.) Drag 

 Drag mengindentifikasikan pengguna bahwa sebuah objek 

dapat digerakkan, dipindahkan, diatur, ataupun ditata (hlm. 

197).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.62. Drag 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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8. Help 

 (Neil, 2012) Bagi pengguna sebuah aplikasi haruslah mudah 

dimengerti dan dipelajari. Namun tidak semua pengguna mahir dalam 

menggunakan sebuah aplikasi. Maka dari itu, untuk membantu 

pengguna memaksimalkan fungsionalitas sebuah aplikasi diperlukan 

elemen help dalam sebuah aplikasi. Beberapa pola help dalam 

aplikasi, antara lain: how to, dan cheat sheet (hlm. 199-200). 

1.) How To 

 How To memuat penjelasan sederhana tentang pengunaan 

sebuah aplikasi. Penjelasan dapat berupa screenshot, 

ilustrasi maupun teks (hlm. 201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.63. How To 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 
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2.) Cheat Sheet 

 Cheat Sheet bertujuan membuat pengguna merasa nyaman 

dan aplikasitif ketika menggunakan sebuah aplikasi. Ini 

merupakan cara sederhana yang dilakukan dengan 

menjelaskan semua elemen yang terdapat dalam sebuah 

layar tampilan (hlm. 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.64. Cheat Sheet 
(Sumber : Mobile Design Pattern Gallery, 2012) 

2.3.6. Screen Terms and Concepts 

Tampilan halaman aplikasi pada smartphone dibuat dengan melakukan 

pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran tersebut dilakukan oleh karena ukuran 

layar dan kerapatan layar smartphone yang beragam. Pengukuran juga dilakukan 

guna menjaga tampilan sebuah aplikasi tetap proporsional meski diakses dalam 

berbagai dimensi layar. Menurut Thornsby (2016) Terdapat beberapa istilah yang 

digunakan dalam UI terkait ukuran layar dan kerapatannya, antara lain:  
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1. Screen sizes, ukuran fisik layar sebuah perangkat smartphone. Dalam 

smartphone terdapat 4 macam jenis ukuran layar, yaitu: small, normal, large, 

dan xlarge (hlm. 230). 

2. Screen densities, kerapatan layar sebuah perangkat yang diukur dalam satuan 

dpi (dots per inch). Dpi adalah banyaknya jumlah pixel per inci, dimana 

semakin tingginya dpi semakin jelas dan tajam pula gambar yang dihasilkan. 

Terdapat 6 macam jenis kerapatan dalam smartphone, yaitu low/ldpi (120dpi), 

medium/mdpi (160dpi), high/hdpi (240dpi), extra high/xhdpi (320dpi), extra-

extra high/xxhdpi (480dpi), dan extra-extra-extra high/xxxhdpi (640dpi) (hlm. 

230, 236).  

3. Density-independent pixels (dp) merupakan sebuat unit virtual yang dibuat 

dengan mendasarkan pada screen densities. Jenis kerapatan yang beragam 

membuat ukuran sebuah unit terlihat berbeda-beda tergantung pada jenis 

kerapatan layar. Density-independent pixels digunakan agar ukuran unit dapat 

konsisten meski dimuat dalam kerapatan layar yang berbeda (hlm. 36). 

Ukuran pixel dalam 1 unit dp setara dengan 1 pixel dalam kerapatan layar 

160dpi (mdpi), dimana 160dpi adalah baseline density menurut sistem. Maka 

untuk membuat sebuah unit tampil konsisten dalam berbagai jenis kerapatan 

layar digunakan rumus (px =  dp * (dpi/160)). Hasilnya, untuk mengetahui 

ukuran pixel 1 unit dp 160dpi terhadap jenis kerapatan layar lainnya, unit 

tersebut harus dikalikan 0.75 untuk 120dpi, kali 1.5 untuk 240dpi, kali 2 

untuk 320dpi, kali 3untuk  480dpi, dan kali 4 untuk 640dpi (hlm. 237).  
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2.4. Flat Design 

2.4.1. Definisi Flat Design 

(Pratas, 2014) Flat design merupakan gaya desain visual dalam dunia digital yang 

bersifat minimalis. Berbeda dengan desain skeuomorphic, gaya desain ini 

menghapus/menghilangkan segala macam elemen ekstra maupun dekorasi pada 

sebuah desain, seperti bevels, bayangan, teknik pencahayaan, kedalaman, tekstur, 

dan apapun yang berhubungan dengan dimensi dan perspektif. Tujuan dari gaya 

desain ini ialah membuat sebuah objek desain terlihat bersih dan simpel (hlm. 5-

7). Contoh flat design dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.65. Flat Design pada Logo Google 
(Sumber : Creating Flat Design Websites, 2014) 

2.4.2. Tipografi dalam Flat Design 

Pratas (2014) mengemukakan bahwa pemilihan tipografi merupakan salah satu 

elemen penting dalam flat design. Dengan gaya desain yang simpel dan 

minimalis, sans-serif merupakan tipografi yang paling cocok. Hal ini dikarenakan 

sans-serif cenderung bersifat datar dan geometris. Flat design umumnya 

menggunakan dua sampai tiga macam jenis typeface saja. Pengunaan typeface 

yang beragam berfungsi agar pengguna dapat mengidentifikasi hirarki dari pada 

halaman tampilan sebuah aplikasi. Terdapat jenis-jenis typeface yang cenderung 

digunakan dalam flat design, antara lain: Proxima Nova, Futura, Lato, 
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Montserrat, Open Sans, dan Corbert (hlm. 26-27). Sedangkan berdasarkan pada 

Thornsby (2016), typeface Roboto, Proxima Nova, dan Noto telah ditetapkan 

menjadi typeface standar untuk android (hlm. 132).  

2.4.3. Flat Colors 

Pratas (2014) mengemukakan bahwa tujuan dari gaya flat design adalah membuat 

sebuah tampilan terlihat minimalis dan simpel. Karenanya flat design menghindari 

penggunaan gradients dan tekstur pada warna dan latar belakang tampilan. 

Terdapat beberapa tipe warna menurut http://flatuicolors.com yang cenderung 

digunakan dalam flat design. Tipe-tipe warna tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini (hlm. 27-28).  

Gambar 2.66. Flat Colors 
(Sumber : Creating Flat Design Websites, 2014) 
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