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ABSTRACT - Interface design evaluation is part of
interaction design discussion on the Human Computer
Interaction (HCI). This study focuses on the heuristic
evaluation on application interface design of My IndiHome
version 5.1 on the Android Platform to determine the extent
of interface design usability. The number of IndiHome users
will continue to grow, that why PT. Telkom must improve
services to their customers like new customer registration,
additional service package migration, billing information
and to complaint service interruptions report. The
development of mobile technology, especially Android is
widely used, information service is already running at this
time should be able to follow the development of mobile
technology. Therefore, Telkom has launched My IndiHome
applications that can be downloaded for free at Google
PlayStore with the purpose to improve the service that can
be accessed through mobile devices. Results from this study
is that the MyIndiHome application interface in general have
been able to provide convenience for the user but there are
some things that need to be improved in terms of ease of use
and accuracy of information.
.
Keywords: application, design, evaluation,
heuristic, interface
INTISARI Evaluasi desain antarmuka adalah bagian dari
interaksi desain diskusi tentang Interaksi Manusia Komputer
(HCI). Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi heuristik
pada desain aplikasi antarmuka dari My IndiHome versi 5.1
pada Platform Android untuk menentukan sejauh mana
kegunaan desain antarmuka. Jumlah pengguna IndiHome akan
terus tumbuh, bahwa mengapa PT. Telkom harus
meningkatkan layanan kepada pelanggan mereka seperti
pendaftaran baru pelanggan, tambahan migrasi paket layanan,
informasi penagihan dan keluhan laporan layanan interupsi.
Perkembangan teknologi mobile, terutama Android banyak
digunakan, layanan informasi sudah berjalan saat ini harus
dapat mengikuti perkembangan teknologi mobile. Oleh karena
itu, Telkom telah meluncurkan aplikasi IndiHome saya yang
dapat diunduh secara gratis di Google PlayStore dengan tujuan
untuk meningkatkan layanan yang dapat diakses melalui
perangkat mobile. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
antarmuka aplikasi MyIndiHome secara umum telah mampu
memberikan kenyamanan bagi pengguna tetapi ada beberapa
hal yang perlu diperbaiki dalam hal kemudahan penggunaan
dan keakuratan informasi.

Kata kunci: aplikasi, desain, evaluasi, heuristik, antarmuka

PENDAHULUAN
Indonesia Digital Home atau disingkan IndiHOME
atau Indihome adalah salah satu produk layanan dari PT.
Telekomunikasi Indonesia (Telkom) berupa paket layanan
komunikasi dan data seperti telepon rumah (voice),
internet (Internet on Fiber atau High Speed Internet), dan
layanan televisi interaktif (USee TV Cable, IP TV) (Mentari,
2015). Banyaknya jumlah pengguna Indihome yang akan
terus bertambah, membuat PT. Telkom harus
meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik untuk
melayani pemasangan baru, penambahan layanan, migrasi
paket, informasi tagihan hingga laporan keluhan gangguan
layanan. Mengenai layanan tersebut sebenarnya Telkom
sudah menyediakan beberapa cara untuk dapat melayani
pelanggan diantaranya adalah dengan datang langsung ke
Plasa Telkom terdekat atau melalui Call Center Telkom
147. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi mobile
terutama Android yang banyak digunakan, layanan
informasi yang sudah berjalan saat ini harus bisa
mengikuti perkembangan teknologi mobile tersebut
(Chumairoh, Budiman, & Satyareni, 2014). Oleh karena itu,
Telkom telah meluncurkan aplikasi My IndiHome yang
dapat diunduh secara gratis di Google Playstore dengan
tujuan agar dapat meningkatkan pelayanan yang dapat
diakses melalui perangkat mobile. Aplikasi My IndiHome
sendiri saat ini (25/11/2016) di Google Playstore sudah
mencapai 100 ribu download dengan rating 3.3 dari skala
5. Dengan menggunakan aplikasi My IndiHome, pelanggan
tidak perlu datang ke Plasa Telkom maupun menghubungi
Telkom 147 untuk mendapatkan layanan yang dapat
dilakukan menggunakan aplikasi My IndiHome seperti
pemasangan baru, penambahan layanan, migrasi paket,
informasi tagihan hingga laporan keluhan gangguan
layanan.
Penelitian ini fokus kepada evaluasi heuristik pada
desain interface aplikasi My IndiHome versi 5.1 pada
Platform Android untuk mengetahui sejauh mana daya
guna (Usability) desain interface aplikasi ini. Evaluasi
desain interface merupakan bagian dari materi desain
interaksi (interaction design) dalam Interaksi Manusia
Komputer (IMK) atau Human Computer Interaction
(HCI) (Savitri & Ispani , 2015). Pengguna aplikasi ini
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sendiri terdiri dari pelanggan maupun non pelanggan.
Hasil evaluasi ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan
untuk melakukan perbaikan dalam pembaruan (update)
aplikasi ini kedepannya oleh PT. Telkom melalui
pengembang aplikasi, khususnya pada bagian antarmuka
pengguna.
Penelitian dengan menggunakan metode yang sama
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Peti Savitri dan
Muhammad Ispani pada tahun 2015 yang melakukan
evaluasi heuristik pada aplikasi System Online Payment
Point PT. POS Indonesia atau disingkat SOPPPOS.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bahwa secara umum
desain interface dan kemudahan pengguna (usability) dari
aplikasi SOPPPOS cukup baik, namun masih ada beberapa
hal yang perlu diperbaiki terutama dalam karakteristik
kemudahan penggunaan (Savitri & Ispani , 2015).
Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh
Saifulloh dan Noordin Asnawi pada tahun 2015 tentang
evaluasi antarmuka dengan pendekatan kemudahan
penggunaan pada Mobile App Sport Galaxy Center.
Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi faktor
manusia dan ergonomi, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kemudahan dan kegunaan (userfulness)
pada sistem tersebut. Metode evaluasi yang digunakan
adalah evaluasi heuristic, dimana secara umum desain
antar muka (interface), kemudahan penggunaan (usability)
dari Mobile App Sport Galaxy Center cukup baik
berdasarkan kedua metode tersebut, tetapi ada beberapa
hal yang perlu diperbaiki terutama dalam karakteristik
kemudahan penggunaan. (Saifulloh & Asnawi, 2015)
.
Human Computer Interaction (HCI)
Human Computer Interaction (HCI) atau dalam bahasa
Indonesia disebut interaksi manusia dan komputer (IMK)
merupakan kawasan penelitian dan praktek yang muncul
pada awal 1980-an, awalnya sebagai daerah khusus dalam
ilmu rekayasa komputer yang merangkul ilmu kognitif dan
faktor manusia. IMK terus berkembang pesat selama tiga
dekade, menarik profesional dari berbagai disiplin ilmu
lain dan menggabungkan konsep dan pendekatan yang
beragam. Untuk batas tertentu, IMK sekarang agregat
koleksi bidang semi-otonom dari penelitian dan praktek
dalam informatika yang berpusat pada manusia. Namun,
sintesis terus konsepsi yang berbeda dan pendekatan
untuk ilmu pengetahuan dan praktek dalam IMK telah
menghasilkan contoh dramatis tentang bagaimana
epistemologi dan paradigma yang berbeda dan terintegrasi
dalam proyek intelektual yang dinamis dan produktif
(Carroll , 2015).
Daya Guna (Usability)
Organisasi Standar Internasional (International Standard
Organization, ISO) mendefinisikan bahwa daya guna
(Usability) adalah sejauhmana suatu produk suatu produk
dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan
mereka dengan efektivitas dan efisiensi. Daya guna
memiliki lima atribut kualitas yaitu (Mazumder & Das,
2014):
70

1.
2.
3.

4.
5.

Learnability: menunjukkan betapa
mudahnya
pengguna dapat mempelajari fungsi sistem utama dan
mencapai keterampilan untuk melakukan pekerjaan
Efisiensi: Setelah mempelajari sistem, seberapa cepat
pengguna
dapat
melakukan
tugas
mereka
menggunakan sistem.
Memorability: sangat penting bagi pengguna yang
tidak teratur untuk dapat menggunakan sistem tanpa
harus belajar lagi. Fitur ini membantu pengguna
untuk mengingat sistem bekerja setelah periode
penggunaan tertentu.
Error: jumlah kesalahan pengguna dan bagaimana
dengan mudah mereka dapat memulihkannya.
Satisfaction: menunjukkan bahwa menyenangkan
atau tidaknya pengguna dalam menggunakan sistem.

Aturan dan prinsip-prinsip usability memberikan arahan
kepada desainer untuk menghasilkan sistem yang dapat
digunakan. Ada begitu banyak prinsip dan pedoman yang
tersedia untuk menghasilkan antarmuka yang dapat
digunakan. Tapi semua aturan ini harus sederhana dan
fokus di titik tertentu. Banyak pendukung telah disajikan
seperti seperangkat aturan emas atau heuristik yang
digunakan untuk memberikan ringkasan yang berguna
dari saran desain dan membantu untuk menghasilkan
sistem yang dapat digunakan dengan baik. Di antara begitu
banyak aturan, delapan aturan emas Shneiderman dan
sepuluh prinsip heuristik Nielsen sangat berguna dan
dikenal baik dikalangan perancang antarmuka (Mazumder
& Das, 2014).
Evaluasi Heuristik
Evaluasi heuristik menggunakan guideline, prinsip umum,
peraturan dan pengalaman yang bisa membantu suatu
keputusan atau kritik atas suatu keputusan yang telah
ditentukan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatikan
dalam evaluasi heuristik yang digunakan adalah kecocokan
antara sistem dan dunia nyata, konsisten dan standar,
pencegahan kesalahan, fleksibilitas dan efisiensi, kaitan
dengan keindahan dan desain yang minimalis, bantuan
terhadap user apabila terjadi kesalahan dan cara
memperbaiki serta bantuan dan dokumentasi (Saifulloh &
Asnawi, 2015).
Penelitian ini menggunakan evaluasi heuristik Nielsen
sebagai acuan dalam melakukan evaluasi daya guna
antarmuka pada aplikasi My IndiHome yang memiliki 10
aturan yaitu (Nielsen, 1995):
1. Visibility of system status (feedback), yaitu sistem selalu
menginformasikan pada pengguna apa yang sedang
terjadi, melalui pesan yang baik dan waktu yang sesuai.
2. Match between system and the real world, yaitu sistem
harus
sesuai
dengan
bahasa
penggunanya,
menggunakan kata, kalimat, dan konsep yang biasa
digunakan oleh pengguna.
3. Use Control and Freedom, yaitu pengguna harus dapat
secara bebas memilih dan melakukan pekerjaan (sesuai
kebutuhan). Pengguna harus dapat mengambil
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keputusannya sendiri (dengan informasi yang
jelas)
berkaitan
dengan
pekerjaan
yang
sedang/akan dilakukan. Sistem harus memiliki
kemampuan untuk undo dan redo.
4. Consistency and Standards, yaitu bahwa pengguna tidak
perlu mempertanyakan lagi mengenai perbedaan
pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi dan
aksi. Semua harus sudah mengikuti standar yang ada.
5. Error Prevention, yaitu merancang sistem yang
dilengkapi pencegah terjadinya kesalahan lebih baik
daripada merancang pesan kesalahan yang baik.
6. Recognation Rather than Recall, yaitu bahwa antarmuka
akan lebih baik mudah diingat daripada mengulang
kembali. Meminimalisir penggunaan memori manusia
akan meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih
baik.
7. Flexibility and Efficient of Use, yaitu bagaimana
membuat sebuah sistem yang mengakomodasi
pengguna yang sudah ahli dan pengguna yang masih
pemula. Berikan alternatif untuk pengguna yang
“berbeda” dari pengguna biasa (secara fisik, budaya,
bahasa, dll).
8. esthetic and Minimalist Design, yaitu bahwa sistem
menghasilkan informasi yang relevan karena informasi
yang tidak relevan mengurangi visibilitas dan usability
dari sistem.
9. Help users recognize, dialogue, and recovers from errors,
yaitu bahwa pembuatan objek, aksi dan pilihan harus
jelas terlihat. Pengguna tidak harus mengingat-ingat
informasi dari satu halaman ke halaman lain. Instruksi
dan informasi pada sistem haras mudah diakses dan
jelas terlihat pada saat dibutuhkan.
10. Help and Documentation, yaitu sistem harus memiliki
dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik,
sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu
yang terkait dengan sistem.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (casestudy), yaitu bagian dari metode kualitatif yang hendak
mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam
dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber
informasi (Semiawan, 2010). Pengumpulan informasi
dalam penelitian ini diawali dengan studi literature tentang
evaluasi heuristik yang banyak digunakan dalam
mengukur tingkat kenyamanan pengguna. Setelah itu,
dilakukan studi pada objek penelitian yakni aplikasi My
IndiHome untuk memberikan penilaian terhadap desain
antarmuka aplikasi berdasarkan aturan evaluasi heuristik
Nielsen, serta memberikan saran perbaikan sebagai hasil
dari evaluasi heuristik.

ISBN: 978-602-72850-3-3
daya guna antarmuka pada aplikasi My IndiHome yang
akan dibahas secara rinci pada bagian ini.
1.
Visibility of system status (feedback)
Sebuah antarmuka pengguna seharusnya tidak membuat
pengguna berada pada kondisi yang tidak pasti. Aktifitas
apapun yang sedang terjadi dalam penggunaan suatu
sistem harus selalu menampilkan feedback guna
memberikan kepastian kepada pengguna. Aplikasi My
IndiHome telah menerapkan prinsip ini bahkan dalam
pelaporan gangguan, setiap progress yang dilakukan dapat
selalu dipantau sehingga pengguna dapat dengan mudah
melihat status penanganan terhadap laporannya.

Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 1. Progress Laporan
2.
Match between system and the real world
Suatu antarmuka harus memiliki karakteristik ragam
dialog yang memberi kemudahan untuk dikenal dengan
mudah oleh penggunanya atau biasa disebut Familiarity.
Menu utama pada aplikasi My IndiHome menggunakan
sistem menu berbasis ikon seperti pada aplikasi mobile
pada umumnya sehingga mudah dipelajari oleh pengguna
(Gambar 3). Ikon pada menu utama ini juga sangat jelas
dan dilengkapi label berbahasa Indonesia. Aplikasi ini juga
dilengkapi dengan menu samping (Gambar 2) yang mirip
dengan dropdown menu yang memuat menu lebih lengkap.
Namun, pada menu utama terdapat pilihan MOVIN’ yang
sebenarnya bukan merupakan bagian dari layanan, akan
tetapi sebuah menu untuk mengunduh aplikasi MOVIN’.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan sepuluh aturan evaluasi
heuristik Nielsen sebagai acuan dalam melakukan evaluasi
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Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 2. Menu Samping
3.
Use Control and Freedom
Pengguna aplikasi ini tidak hanya pelanggan IndiHome,
tetapi juga mereka yang bukan pelanggan. Pengguna yang
bukan pelanggan biasanya akan melakukan eksplorasi
terhadap menu dan konten aplikasi walaupun tidak sedikit
juga pengguna yang merupakan pelanggan melakukan
eksplorasi untuk memahami lebih jauh mengenai aplikasi
ini. Tidak jarang pada saat eksplorasi pengguna melakukan
kesalahan. Oleh karena itu diperlukan jalan keluar yang
bisa membawa pengguna ke menu utama. Aplikasi ini
hanya menyediakan satu-satunya jalan keluar yaitu dengan
menekan tombol back berkali-kali hingga kembali ke menu
utama.
4.
Consistency and Standards
Menu utama pada aplikasi My IndiHome menggunakan
sistem menu berbasis ikon seperti pada aplikasi mobile
pada umumnya sehingga mudah dipelajari oleh pengguna
(Gambar 3). Ikon pada menu utama ini juga sangat jelas
dan dilengkapi label berbahasa Indonesia.
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Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 3. Tampilan Utama Aplikasi My IndiHome
5.
Error Prevention
Selain tidak adanya jalan keluar jika pengguna melakukan
kesalahan, pencegahan terhadap kesalahan pada aplikasi
ini tidak tersedia. Sebagai contoh jika pengguna membuka
menu “Track Order”, maka akan tampil pesan Error “Maaf,
terjadi kegagalan data, silakan coba lagi” seperti
ditunjukkan pada Gambar 4. Begitu seterusnya walaupun
dicoba berulang-ulang.
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6.
Recognition Rather than Recall
Aplikasi ini telah didesain dengan memperhatikan perilaku
pengguna aplikasi mobile pada umumnya sehingga
langkah-langkah penggunaan aplikasi ini akan sangat
mudah dipelajari, diingat dan digunakan bagi pengguna
perangkat mobile secara umum.

Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 4. Error pada menu Track Order
Error juga terjadi saat pengguna akan mengecek
ketersediaan jaringan IndiHome pada Aplikasi. Penulis
menemukan setelah beberapa kali mengecek ketersediaan
jaringan, aplikasi ini tidak bekerja (not responding) dan
harus di restart.

7.
Flexibility and Efficient of Use
Fleksibilitas dan efisiensi pada aplikasi ini dapat dirasakan
saat pelanggan memerlukan layanan dari customer service
baik itu untuk menambah layanan maupun melaporkan
gangguan. Karena pengguna tidak perlu datang dan antri di
Plasa Telkom maupun menghubungi Telkom 147, cukup
melalui aplikasi sehingga lebih efektif dan efisien.
8.
Aesthetic and Minimalist Design
Sebuah dialog tidak boleh mengandung konten atau
informasi yang tidak relevan dan tidak diperlukan. Setiap
komponen harus mengandung arti dan fungsi yang sesuai
dengan keperluan aplikasi tersebut (Savitri & Ispani ,
2015). Aplikasi ini masih menampilan menu yang tidak
relevan yaitu pada saat membuka menu “Track Order” dan
menu “Info Permintaan” yang bisa diakses pada menu
samping aplikasi.
9.

Help users recognize, dialogue, and recovers from
errors
Antarmuka harus menampilan pesan kelasahan yang baik,
sopan dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu,
harus ada solusi mengenai apa yang harus bisa dilakukan
pengguna untuk mengatasi kesalahan yang terjadi.

Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 5. Mengecek Ketersediaan
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Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 7. Menu Kontak

Sumber: Aplikasi Indihome (2016)
Gambar 6. Lapor Keluhan
10. Help and Documentation
Aplikasi My IndiHome ini memang tidak menyediakan fitur
help. Namun, pada saat pertama kali diaktifkan, tersedia
tutorial penggunaan aplikasi. Selain itu, aplikasi ini
menyediakan beberapa cara untuk mendapatkan bantuan
dari customer service seperti pada menu Kontak berikut.
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Rangkuman Hasil Evaluasi

No
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Tabel 1. Rangkuman Hasil Evaluasi
Deskripsi
Rekomendasi
Visibility of system status (feedback)
Aplikasi sudah menampilkan system status dan feedback yang
baik secara umum.
Match between system and the real world
Pada menu samping ditemukan beberapa menu dengan icon
yang sama, misalkan
Use Control and Freedom
Tidak ada jalan keluar jika pengguna mengalami kesalahan.
Consistency and Standards
Perlu adanya konsistensi khususnya pada bahasa yang
digunakan
Error Prevention
Pencegah kesalahan tidak terlihat khususnya pada menu
“Track Order” dan ”Music”, jika memang belum tersedia akan
lebih baik sementara menu tersebut di disable agar pengguna
tidak bingung.
Recognition Rather than Recall
Warna ikon yang hanya menggunakan 1 warna akan
meningkatkan user memory load. Akan lebih baik jika
menggunakan warna turunan dari warna utama jika memang
mengejar warna merah sebagai warna utama IndiHome.
Flexibility and Efficient of Use
Perlu dilakukan evaluasi lanjut untuk membedakan fleksibilitas
user pelanggan dan user non pelanggan.
Aesthetic and Minimalist Design
Aplikasi sudah menampilkan antarmuka yang minimalis dan
memiliki estetika.
Help users recognize, dialogue, and recovers
Pada pengecekan ketersediaan jaringan, ditemukan beberapa
from errors
kali aplikasi tidak bekerja. Solusinya hanya restart.
Help and Documentation
Tidak hanya tutorial diawal, perlu adanya panduan yang dapat
diakses kapan saja oleh pengguna tanpa harus menghubungi
customer service.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi heuristik di
atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Evaluasi heuristik dengan menggunakan 10 aturan
Nielsen secara umum dapat dijadikan panduan
untuk perbaikan dalam pengembangan aplikasi
berikutnya.
2. Evaluasi heuristik merupakan cara sederhana yang
dapat dilakukan dengan cepat dan mudah untuk
menilai daya guna dari antarmuka suatu sistem.
3. Beberapa hal yang perlu dikaji kembali telah
diberikan rekomendasi pada Tabel 1 di atas.
Beberapa hal yang dapat dijadikan saran atau masukan:
1. Peneliti berikutnya juga dapat melakukan evaluasi
daya guna aplikasi ini dengan menggunakan
metode lain.
2. Pengembang aplikasi agar mempertimbangkan
rekomendari hasil evaluasi heuristik pada Tabel 1
di atas sebagai perbaikan dalam pengembangan
aplikasi ke depannya.
3. Evaluasi heuristik dapat digunakan untuk menilai
proses bisnis atau layanan lain (selain antarmuka
pengguna suatu software) yang tentu saja dengan

dilengkapi teknik-teknik lain yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan literatur yang ada.
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