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ABSTRAK 

Meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia membuat instansi baik 
pemerintah maupun swasta mencoba meningkatkan pelayanan dengan 
meluncurkan aplikasi berbasis mobile. Seperti pada bidang perbankan, hampir 
seluruh instansi perbankan telah menerapkan layanan berupa aplikasi mobile yang 
disebut mobile banking. Aplikasi mobile banking merupakan suatu terobosan dari 
instansi perbankan untuk membantu dan mempermudah akses pengguna atau 
nasabah Bank yang ingin melakukan transaksi tanpa harus mendatangi Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) maupun Bank. Namun, dari aplikasi mobile banking yang 
telah ada, masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh pengguna. Penelitian ini 
memberikan hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat pengalaman pengguna pada 
aplikasi mobile banking berbagai Bank di Indonesia secara subjektif dan objektif.   

Aplikasi mobile banking yang dievaluasi, antara lain: BCA Mobile, BNI SMS 
Banking, BRI Mobile dan Mandiri Mobile pada platform Android. Data yang 
digunakan dalam penelitian adalah 20 untuk evaluasi subjektif dengan 
memberikan kuesioner tahap 2 kepada peserta kuesioner. Sedangkan 12 data 
digunakan untuk evaluasi objektif dengan memberikan tugas-tugas kepada 
peserta uji. Hasil perbandingan yang diperoleh dari nilai subjective rate terlihat 
bahwa aplikasi BNI SMS Banking memperoleh peringkat pertama. Sehingga dapat 
disimpulkan aplikasi BNI SMS Banking memiliki tingkat User Experience secara 
subjektif paling baik. Hasil perbandingan dari evaluasi secara objektif dapat 
diketahui bahwa BCA Mobile merupakan aplikasi mobile banking paling efektif. 
Sedangkan Mandiri Mobile adalah aplikasi mobile banking paling efisien. Hasil dari 
evaluasi subjektif dan objektif diperoleh dari 32 responden (mahasiswa dan 
karyawan) yang berada di area PTIIK Universitas Brawijaya, Universitas 
Muhammadiyah Malang dan perkantoran di sekitar kedua kampus tersebut.          

 

Kata kunci: Aplikasi Mobile Banking, BCA Mobile, BNI SMS Banking, BRI Mobile, 
Mandiri Mobile, Pengalaman Pengguna  
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ABSTRACT 

The increasing of smartphone users in Indonesia makes both government and 
private institutions trying to improve their services by launching a mobile-based 
applications. As in the banking sector, almost all of the banking institutions have 
implemented services such as mobile application called mobile banking. Mobile 
banking application is a breakthrough of banking institutions to assist and to 
facilitate users or customers’s access who wish to perform transactions without 
having to visit the Automated Teller Machine (ATM) or the Bank. However, there 
are still many shortcomings in mobile banking applications that already exist 
perceived by the users. This study gives the results of the evaluation to determine 
the level of User Experience on mobile banking application of various Bank in 
Indonesia subjectively and objectively.  

Mobile banking applications are evaluated, such as: BCA Mobile, BNI SMS 
Banking, BRI Mobile and Mandiri Mobile on the Android platform. In this study, 20 
data are used for subjective evaluation by giving questionnaires to participants of 
second phase questionnaires. Meanwhile, the objective evaluation used 12 data by 
providing tasks to the test participants. The comparison results obtained from 
subjective rate value shown that the BNI SMS Banking application ranked first. It 
can be concluded that BNI SMS Banking application has the best level of 
subjectively User Experience. The comparison results of objectively evaluation can 
be determined that the BCA Mobile is the most effective mobile banking 
application. While Mandiri Mobile is the most efficient mobile banking application. 
The results of subjective and objective evaluation was obtain from 32 respondents 
(university students and employees) who are in the area PTIIK Brawijaya 
University, Muhammadiyah Malang University and offices around the two 
campuses. 

 

Keywords: Mobile Banking Application, BCA Mobile, BNI SMS Banking, BRI Mobile, 
Mandiri Mobile, User Experience 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Penggunaan perangkat bergerak seperti smartphone menjadi kebutuhan yang 
sangat penting bagi masyarakat dari segala kalangan. Besarnya minat masyarakat 
terhadap aplikasi smartphone yang bermunculan, membuat instansi baik 
pemerintah maupun swasta mencoba meningkatkan pelayanan mereka. Besarnya 
jumlah pengguna smartphone di Indonesia dibuktikan dengan hasil survei yang 
dilakukan oleh eMarketer. Hingga tahun 2015, tercatat sebanyak 55,4 juta 
pengguna smartphone di Indonesia (eMarketer, 2015). Cara yang digunakan untuk 
memenuhi mobilitas masyarakat yang kian hari semakin tinggi adalah dengan 
menciptakan layanan berbasis mobile. Seperti pada bidang perbankan, hampir 
seluruh instansi perbankan telah menerapkan layanan berbasis aplikasi mobile 
yang disebut mobile banking. Aplikasi mobile banking merupakan suatu terobosan 
dari instansi perbankan untuk membantu dan mempermudah akses pengguna 
atau nasabah Bank yang ingin melakukan transaksi tanpa harus mendatangi 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun Bank. Dengan hanya menggunakan 
aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan pengecekan saldo,  melakukan 
transfer, pembayaran, pembelian, bahkan mengganti nomor pin dan menutup 
rekening dimana saja dan kapan saja dengan didukung smartphone dan jaringan 
internet yang memadai. Aplikasi mobile banking ini mampu menjawab kebutuhan 
dari masyarakat modern yang sangat mengedepankan mobilitas. Berdasarkan 
review [sumber: https://play.google.com/store/apps/] yang merupakan 
pengalaman pengguna dari aplikasi mobile banking di Indonesia, masih terdapat 
kekurangan pada aplikasi mobile banking.  Misalnya terdapat aplikasi mobile 
banking yang belum kompatibel dengan tipe telepon genggam dan versi platform 
tertentu. Contoh lainnya, setelah pengguna melakukan upgrade aplikasi, hal ini 
justru membuat aplikasi tidak dapat digunakan kembali.  

Saat ini pendekatan-pendekatan dalam perancangan perangkat lunak yang 
menjadikan pengguna sebagai tolok ukur dalam proses pembuatan aplikasi 
semakin berkembang. Salah satunya adalah pendekatan Pengalaman Pengguna 
(User Experience/UX). UX merupakan suatu pendekatan berdasarkan pengalaman 
pengguna selama menggunakan aplikasi, yang tidak hanya dilihat dari aspek 
kegunaan saja, namun juga dari segi manfaat, ergonomis, desain, kemudahan 
dalam mengakses, interaksi sistem dengan pengguna, pemasaran, performa 
sistem dan faktor manusia (Gube, 2010). UX bersifat sangat dinamis karena seiring 
berjalannya waktu persepsi pengguna terhadap produk, sistem atau layanan 
dapat berubah sejalan dengan berubahnya kebiasaan, lingkungan dan nilai-nilai. 
UX juga bersifat subjektif, karena pengalaman pengguna berdasarkan atas 
pemikiran dan perasaan individu mengenai sebuah produk atau sistem. UX adalah 
bentuk dari interaksi antara manusia dan komputer (Human Computer 
Interaction/HCI) yang meliputi website, aplikasi smartphone dan aplikasi desktop 
(Setiawan). Menerapkan UX dapat membantu para pengembang perangkat lunak 
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agar menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
pengguna. UX mampu melampaui respon terhadap kegunaan, manfaat dan 
memberikan kesenangan dalam penggunaan produk (Hartson et al, 2012). 
Penelitian tentang penentuan dimensi dan pengukuran untuk evaluasi aplikasi 
mobile banking pernah dilakukan sebelumnya oleh Azham Hussain et al. Penelitian 
tersebut membahas tentang kumpulan dimensi usability dan pengukuran yang 
sesuai dan tepat untuk evaluasi mobile banking. Pada penelitian ini diperoleh 
dimensi yang berhasil dibentuk, meliputi: dimensi efficiency, effectiveness, 
trustfulness, learnability dan user satisfaction (Hussain et al, 2014).  

Dengan hadirnya berbagai macam aplikasi mobile banking serta 
perkembangan pendekatan UX serta permasalahan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi 
pengalaman pengguna (User Experience) pada aplikasi mobile banking berbagai 
Bank di Indonesia. Hasil yang akan diperoleh merupakan evaluasi secara subjektif 
(usefulness, usability dan desirability) dan evaluasi secara objektif (task completed, 
error during task performance, time per completed task dan number of clicks 
during task completion).  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada bagian latar belakang, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana hasil evaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada 
aplikasi mobile banking berbagai Bank di Indonesia secara subjektif, meliputi: 
usefulness, usability dan desirability? 

2. Bagaimana hasil evaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada 
aplikasi mobile banking berbagai Bank di Indonesia secara objektif, meliputi: 
task completed, error during task performance, time per completed task dan 
number of clicks during task completion? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 
yaitu:  

1. Untuk mengevaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada aplikasi 
mobile banking berbagai Bank di Indonesia secara subjektif, meliputi: 
usefulness, usability dan desirability. 

2. Untuk mengevaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada aplikasi 
mobile banking berbagai Bank di Indonesia secara objektif, meliputi: task 
completed, error during task performance, time per completed task dan 
number of clicks during task completion. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian adalah dapat mengetahui hasil evaluasi tingkat 
pengalaman pengguna secara subjektif (usefulness, usability dan desirability) dan 
secara objektif (task completed, error during task performance, time per 
completed task dan number of clicks during task completion) dari masing-masing 
aplikasi mobile banking di platform Android. Hasil evaluasi dapat membantu 
pengembang aplikasi mobile banking agar di masa depan menghasilkan aplikasi 
yang lebih baik.  

1.5 Batasan masalah 

Agar pembahasan tidak keluar dari topik bahasan yang dimaksud, maka 
batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aplikasi mobile banking di Indonesia yang akan di evaluasi, yaitu: BCA Mobile, 
BNI SMS Banking, BRI Mobile dan Mandiri Mobile.   

2. Aplikasi BNI SMS Banking termasuk yang dievaluasi karena jumlah pengguna 
yang cukup banyak. 

3. Peserta kuesioner dan uji merupakan pengguna aktif aplikasi mobile banking 
yang memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan smartphone dan 
aplikasi yang terdapat di smartphone serta berusia 18 tahun sampai dengan 
40 tahun. 

4. Penyebaran kuesioner tahap 1 (populasi) dilakukan di area PTIIK Universitas 
Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang dan perkantoran di sekitar 
kedua kampus tersebut.  

5. Data yang diperoleh merupakan hasil kuesioner dari pengalaman pengguna 
aktif yang telah menggunakan aplikasi mobile banking dan hasil uji selama 
menggunakan aplikasi mobile banking. 

6. Aplikasi mobile banking yang akan dievaluasi adalah aplikasi dari platform 
Android.  

1.6 Sistematika pembahasan 

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang penelitian ini, rumusan masalah tentang masalah-
masalah yang ingin diselesaikan, tujuan dari penelitian, manfaat dari 
penelitian, batasan masalah dari penelitian agar fokus penelitian tetap pada 
masalah yang ingin diselesesaikan dan tidak melebar pada bidang lain dan 
sistematika pembahasan.  

2. BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN  
Memuat penjelasan kajian pustaka dan dasar teori dari berbagai sumber 
pustaka untuk menunjang penyelesaian masalah penelitian, seperti 
penelitian-penelitian sebelumnya, teori tentang mobile banking, User 
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Experience, User Experience pada mobile app dan metode evaluasi User 
Experience. 

3. BAB III METODOLOGI 
Berisi pembahasan mengenai jenis penelitian, tahapan penelitian, studi 
literatur, penentuan parameter evaluasi, pengumpulan data dan perencanaan 
evaluasi, analisis hasil evaluasi dan pembahasan, serta pengambilan 
kesimpulan dan saran.   

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Memuat proses evaluasi, karakteristik responden, hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan, pembahasan dari hasil penelitian serta peringkat hasil 
evaluasi. 

5. BAB VI PENUTUP  
Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran untuk 
perkembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang dasar teori yang berhubungan dengan 
penelitian. Kajian pustaka dilakukan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Effie L-C. Law, et al. (2009), Indrani Medhi, et al. (2009), Amanda Noviandhi  
(2012), Hussain, et al. (2014) dan Jap Show Fong, et al. (2015).  Dasar teori yang 
digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain mobile banking, User 
Experience, User Experience pada mobile app dan metode evaluasi User 
Experience.  

2.1 Kajian pustaka  

Berdasarkan judul penelitian yang dibahas, terdapat hasil penelitian terdahulu 
yang relevan untuk mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian pertama 
dilakukan oleh Effie L-C. Law, et al. (2009) yang berjudul “Understanding, Scoping 
and Defining User eXperience: A Survey Approach”. Tujuan utama dari penelitian 
ini adalah untuk memajukan diskusi aktif yang berhubungan dengan User 
Experience dimana sekelompok orang yang berbeda-beda dari komunitas UX 
terlibat. Penelitian ini untuk menggambarkan UX sebagai suatu individu yang 
muncul dari hasil interaksi dengan produk, sistem, layanan atau objek. Dalam 
penelitian ini dikumpulkan pandangan-pandangan dari 275 responden dengan 
melakukan survei. Responden terdiri dari para peneliti dan praktisi dari dunia 
pendidikan maupun industri. Kuesioner yang digunakan dalam survei terdiri dari 
tiga bagian dengan sekumpulan pertanyaan, antara lain: UX statements 
(pernyataan tentang UX), UX definitions (definisi tentang UX) dan Your Background 
(latar belakang responden). Survei dilaksanakan secara online dengan 
menggunakan InstantSurvey (http://www.instantsurvey.com/).  Penelitian ini 
memberikan hasil dan kesimpulan bahwa responden cenderung setuju pada 
konsep UX yang dinamis, bergantung pada konteks dan subjektif. UX dipandang 
sebagai sesuatu yang baru yang merupakan bagian dari domain Human Computer 
Interaction (HCI) dan didasari oleh User Centered Design (UCD) (Law et al., 2009).   

Penelitan ke dua dilakukan oleh Indrani Medhi, Aishwarya Ratan dan Kentaro 
Toyama tahun 2009 dengan judul “Mobile-Banking Adoption and Usage by Low-
Literate, Low-Income Users in the Developing World”. Penelitian memiliki tujuan 
untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan pengguna 
buta huruf dan berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang dalam hal 
pengadopsian serta penggunaan sistem m-banking yang sudah ada sebelumnya. 
Penelitian dimulai dengan mempelajari layanan m-banking di seluruh India, Kenya, 
Filipina dan Afrika Selatan. Kemudian dilakukan wawancara dan penelitian 
kualitatif dengan 90 responden di empat negara tersebut. Peneliti melakukan 
wawancara dengan responden di berbagai tempat di empat negara, meliputi: 26 
di New Delhi dan Bangalore (India), 11 di Nairobi (Kenya), 30 di Bohol (Filipina) 
serta 23 di Cape Town dan Globersdale (South Africa). Peneliti mencari tiga tingkat 
pengalaman dengan layanan m-banking, yaitu: responden yang tidak 
menggunakan atau memiliki ponsel, responden yang memiliki ponsel namun tidak 
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menggunakan layanan m-banking apapun dan responden yang menggunakan 
layanan m-banking. Responden yang diperoleh memiliki 3 latar belakang, antara 
lain: semi atau sepenuhnya buta huruf tapi dapat berhitung, tingkat pendidikan 
formal yang rendah dan tidak memiliki pengalaman dengan personal computer. 
Parameter yang diukur terdiri dari empat variasi, seperti: tipe atau karakteristik 
rumah tangga, pengadopsian layanan, kecepatan penyerapan atau adopsi, 
frekuensi penggunaan dan kemudahan dalam penggunaan. Wawancara dan 
observasi dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu rumah responden dan 
mengajukan pertanyaan serta diskusi mengenai informasi demografis dasar, akses 
serta penggunaan layanan perbankan dan ponsel selama kurang lebih satu jam. 
Dengan mengeksplorasi etnografi melalui wawancara dan observasi kualitatif 
dengan 90 responden dan menghabiskan total waktu 110 jam di India, Kenya, 
Filipina dan Afrika Selatan peneliti mendapatkan hasil penggunaan layanan m-
banking oleh responden yang buta huruf dan berpenghasilan rendah. Hasil 
penggunaan yaitu kemampuan responden dalam menggunakan layanan mobile 
banking. 56 dari 90 responden tidak dapat memahami atau menggunakan menu-
menu yang disediakan. 48 dari 90 responden tidak mengerti cara kerja vertical 
scrollbar. Sebanyak 45 responden mengalami kesulitan dengan soft keys. Dari total 
27 responden voice-only, sebanyak 24 responden tidak dapat mengetik satu kata 
pun. Mayoritas responden tidak bisa berbahasa inggris, sehingga tidak dapat 
membaca bagian teks tanda terima yang seluruhnya menggunakan bahasa inggris. 
Karena mayoritas responden juga bukan pemilik rekening Bank, maka responden 
tidak memahami istilah-istilah perbankan (Medhi et al, 2009).    

Pada penelitian ke tiga yang berjudul “Perbandingan Pengaruh User Experience 
pada Situs terhadap Citra Merek pada Pengguna Goal Directed dan Pengguna 
Experiental (Studi Eksperimen pada Situs www.hellosoursally.com terhadap Citra 
Merek Sour Sally)” dilakukan oleh Amanda Noviandhi. Tujuan dari penelitian ini 
antara lain: menyelidiki secara empiris pengaruh User Experience pada situs dalam 
mempengaruhi persepsi citra merek, mengetahui signifikansi pengaruh User 
Experience pada situs terhadap persepsi khalayak terhadap citra merek dan 
mengetahui perbandingan pengaruh User Experience pada situs terhadap persepsi 
khalayak terhadap citra merek antara perilaku pengguna Goal-Directed dengan 
Experiental. Dalam pengumpulan data, diambil 60 responden yang kemudian 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Goal-Directed yang terdiri dari 30 
responden dan kelompok Experiental sebanyak 30 responden. Para responden 
melakukan pre-test tentang citra merek dengan diminta untuk mengisi kuesioner 
yang telah disediakan mengenai persepsi citra merek Sour Sally. Selanjutnya tahap 
eksperimen yang dilaksanakan sehari setelah pre-test. Responden diberikan 
treatment sebelumnya sesuai dengan kelompok. Kelompok Goal-Directed 
diberikan instruksi berupa menjawab lembaran soal dimana jawaban terdapat 
pada situs www.hellosoursally.com, sedangkan kelompok Experiental hanya 
menerima Instruksi untuk mengeksplorasi situs sesuai dengan keinginan 
responden. Setiap kelompok mendapatkan tiga jenis kuesioner, antara lain: 
kuesioner citra merek (pre-test), kuesioner User Experience dan kuesioner citra 
merek (post-test). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu tampilan dan 
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desain situs Sour Sally berhasil menimbulkan persepsi positif terhadap citra merek 
dan meningkatkan keunggulan, keuntungan, maupun keunikan asosiasi merek 
Sour Sally. Namun, dari hasil penelitian pun menunjukkan bahwa penilaian 
kemudahan penggunaan (usability) situs dan kemudahan yang dirasakan 
(perceived usability) pada situs dinilai kurang baik oleh responden. Bagi responden 
kelompok Goal-Directed situs Sour Sally kurang mendukung dibandingkan 
responden Experiental (Noviandhi, 2012). 

Penelitian ke empat berjudul “Evaluating Mobile Banking Application: Usability 
Dimensions and Measurements” oleh Azham Hussain, Hamisu Ibrahim Abubakar 
dan Norlaily Binti Hashim dilakukan pada tahun 2014. Penelitian memiliki tujuan 
untuk mengatasi keterbatasan evaluasi usability dan pengukuran terhadap 
aplikasi mobile banking dengan mengusulkan kumpulan dimensi usability dan 
pengukuran yang sesuai dan tepat untuk evaluasi mobile banking.  Systematic 
literature review (SLR) dilakukan untuk meninjau jurnal dan prosiding konferensi 
yang relevan. SLR adalah pendekatan yang sebagian besar digunakan untuk 
mengulang bukti yang ada berdasarkan perlakuan data yang dapat dimanfaatkan 
untuk merangkum bukti empiris tentang manfaat dan keterbatasan metode 
khusus. Metode SLR berfungsi sebagai template untuk menemukan dimensi 
usability dan pengukuran saat ini dari literatur baik Human Computer Interaction 
(HCI) maupun Mobile Human Interaction (MHI). Sebanyak 708 paper diunduh oleh 
peneliti dengan ketentuan paper dari tahun 2007 hingga tahun 2013 dan 
merupakan paper teratas untuk bidang HCI yang terdiri dari lima jurnal HCI dan 
tiga prosiding konferensi. Lima jurnal HCI antara lain: International Journal of 
Human Computer Interaction (IJHCI), Software Quality Journal (SQJ), Journal of 
usability Studies (JUS), International Journal of Computer Science and Engineering 
(IJCSE) dan International Journal of Mobile Human Computer Interaction (IJMHCI). 
Sedangkan untuk prosiding konferensi, meliputi: International Conference on 
Human Factors in Computer Science (ICHFCS), International Conference on Human 
Computer Interaction with Mobile Devices and Services (CHCIMDS), serta Hawaii 
International Conference on System Science (Hawaii ICSS). Setelah melalui tahap 
penyeleksian, hanya 49 paper yang dipilih dan dianalisis atau diulas sepenuhnya. 
Pemilihan paper yang relevan didasari oleh bidang studi usability, metode atau 
desain evaluasi dan paper yang menyediakan prinsip serta dimensi atau pedoman 
desain dari usability. Hasil dari penelitian adalah dengan dibentuknya lima dimensi 
usability dan dua belas kriteria yang relevan (sub-dimensi) yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi aplikasi mobile banking. Dimensi yang berhasil dibentuk, 
meliputi: dimensi efficiency, effectiveness, trustfulness, learnability dan user 
satisfaction. Dimensi efficiency memiliki sub dimensi compatibility, loading time 
dan accuracy. Pada dimensi effectiveness sub dimensi yang dimiliki adalah 
presentation dan navigation. Pada dimensi trustfulness, terdapat dua sub dimensi, 
yaitu: privacy dan reliability. Dimensi learnability memiliki sub dimensi simplicity 
dan familiarity. Sedangkan pada dimensi user satisfaction, terdapat tiga sub 
dimensi, antara lain: content, structured task dan user guide (Hussain et al, 2014).   
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Penelitian ke lima tahun 2015 berjudul “Localizing User Experience For Mobile 
Application: A Case Study Among USM Undergraduates” oleh Jap Show Fong et al. 
penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan dan pengalaman pengguna pada aplikasi mobile dari konteks lokal 
(Universiti Sains Malaysia). Kelompok sasaran yang difokuskan peneliti adalah 
mahasiswa dengan rentang usia 19-25 tahun. Peneliti menyebarkan kuesioner 
melalui Google Docs. Sebanyak 94 responden dari berbagai latar belakang 
menanggapi survei. Tahap pertama responden mengisi profil responden yang 
terdiri dari tiga variabel, meliputi: bidang yang ditekuni, pemahaman tentang user 
experience dan seberapa lama memiliki pengalaman dengan ponsel. Responden 
selanjutnya diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan dengan pernyataan 
ini dengan skala Likert lima poin pada 22 pernyataan tentang “User Experience”. 
22 pernyataan dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: 
pernyataan umum tentang ”User Experience” dan faktor yang mempengaruhi User 
Experience pada mobile platform. Kategori ke dua dapat dibagi lagi menjadi tiga 
faktor, seperti: karakteristik pengguna, konteks penggunaan aplikasi mobile dan 
karakteristik produk (aplikasi mobile). Selanjutnya adalah para responden diminta 
untuk memberikan definisi User Experience dan respon yang diperoleh kemudian 
dianalisis untuk mendapatkan apa makna User Experience bagi responden. Empat 
kategori dalam definisi User Experience adalah "Apa itu User Experience", "User 
Experience seperti apa yang dapat dikatakan baik? (Faktor)", "Key idea tentang 
User Experience" dan "Apa yang harus diukur dalam mengevaluasi User 
Experience?". Hasil survei dari penelitian ini adalah tingkat pemahaman 
responden tentang istilah User Experience sangat terkait dengan bidang studi 
responden. Responden dengan bidang studi atau keahlian di bidang Ilmu 
Komputer memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam pemahaman tentang User 
Experience. Sebagian besar responden memandang User Experience sebagai 
sesuatu yang subjektif dan sangat pribadi. Hal ini mirip dengan definisi ISO pada 
User Experience Selain itu, responden juga cenderung setuju dengan tiga faktor 
yang mempengaruhi User Experience, yaitu: faktor pengguna, konteks dan 
karakteristik produk (Fong et al, 2015).  

2.2 Mobile banking 

2.2.1 Definisi mobile banking 

Mobile banking merupakan layanan relatif baru yang ditawarkan oleh 
perbankan terhadap pelanggannya dan karena kenyamanan dan fitur yang 
menghemat waktu, pelanggan menghargai layanan mobile banking (Suoranta, 
2003). Dengan satu sentuhan, mobile banking menciptakan kemudahan layanan 
perbankan dalam satu genggaman. Kebermanfaatan dari layanan mobile banking 
akan meningkatkan kepuasan nasabah. Lebih jauh, mobile banking menciptakan 
“nilai” bagi transaksi nasabah bank sebagai channel penyampaian jasa nirkabel 
(wireless) (Munir, 2011). Pada layanan mobile banking terdapat beberapa jenis 
transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah, antara lain (Noviyanto): 
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1. Transfer dana 
2. Informasi saldo, mutasi rekening, Informasi nilai tukar 
3. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, telepon genggam, listrik, asuransi) 
4. Pembelian (pulsa isi ulang, saham). 

Perkembangan penggunaan mobile banking di Indonesia menurut laporan 
MEF (http://mefmobile.org), sebanyak 80% responden di Indonesia menyatakan 
telah menggunakan sarana layanan mobile banking (Karimuddin, 2015) seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Mobile banking dapat dibagi menjadi tiga 
bidang utama, antara lain (Pegueros, 2012):  

1. Informational (bersifat memberikan informasi) 
Dalam bidang informational, terdapat beberapa fungsi seperti saldo dan 
riwayat transaksi, pinjaman, kredit, dan informasi kredit, ATM dan lokasi 
cabang, serta fungsi Personal Financial Management (PFM) seperti 
perbandingan pengeluaran dengan tools untuk mengelola anggaran.  

2. Transactional and Service (dapat melakukan transaksi) 
Layanan transaksi termasuk transfer rekening, membayar tagihan, 
pembayaran antara pengguna ke pengguna lain, mengambil setoran/deposito 
jarak jauh. Fitur layanan termasuk fungsi yang meningkatkan pengalaman 
pelanggan termasuk pilihan kontak, informasi bantuan, dan peringatan. Fitur 
layanan tambahan termasuk pemberitahuan pembaruan produk, saldo 
tabungan, saldo dari penawaran kredit, dan pilihan asuransi wisata/travel.  

3. Marketing & Acquisition 
Terdapat layanan seperti kupon mobile, barcode, informasi produk baru, riset 
pelanggan, penjualan dan pembelian silang (cross selling and acquisition). Dari 
segi mobile, yang membuatnya sangat menarik di pasaran yaitu bersifat sangat 
pribadi. Sedangkan dari segi "always on" membuat pelanggan dapat 
menggunakan layanan mobile banking kapanpun dan dimanapun. 

 
Gambar 2.1 Diagram penggunaan mobile banking di Indonesia 

Sumber: MEF (2015) 
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2.2.2 Aplikasi mobile banking 

a. BCA Mobile (Bank Central Asia/BCA) 
Aplikasi BCA Mobile dapat diunduh dari website resmi BCA maupun penyedia 

software resmi dari vendor telepon genggam yang telah disetujui oleh BCA, yang 
digunakan untuk melakukan transaksi m-BCA, KlikBCA, dan Info BCA. Pengamanan 
pada BCA Mobile untuk menu m-BCA terdiri dari kode akses dengan enam digit 
kode alfanumerik dan PIN dengan enam digit kode numerik. Sedangkan untuk 
menu Klik BCA memiliki PIN dengan enam digit kode numerik dan KeyBCA yang 
akan mengeluarkan password berbeda setiap kali nasabah melakukan transaksi. 
Pada Tabel 2.1 menampilkan tipe perangkat yang mendukung aplikasi BCA Mobile 
sesuai masing-masing platform (www.bca.co.id, 2015). Menu pada BCA Mobile, 
yaitu (www.bca.co.id, 2015): 

 m-BCA dengan fitur layanan, antara lain: m-Info, m-Transfer, m-Payment, 
m-Commerce, m-Admin 

 KlikBCA dengan fitur layanan, antara lain: pembelian, pembayaran, 
pembayaran e-Commerce, transfer dana, informasi rekening, administrasi 

 Info BCA dengan fitur layanan, antara lain: BCA promo, mini gallery, 
aplikasi online, lokasi cabang dan ATM BCA, reward BCA, sambungan 
langsung ke Halo BCA via telepon.  

b. BNI SMS Banking (Bank Negara Indonesia/BNI) 
Melakukan transaksi perbankan kini dapat dilakukan di manapun dengan 

menggunakan ponsel. BNI SMS Banking merupakan fasilitas layanan perbankan 
yang memudahkan pengguna untuk melakukan isi ulang pulsa, transfer sampai 
dengan membayar tagihan Kartu Kredit BNI. BNI SMS Banking dapat diakses 
dengan menggunakan perintah SMS biasa, atau dengan  cara download BNI SMS 
Banking Menu (www.bni.co.id, 2015).  

Transaksi Non Finansial, yaitu (www.bni.co.id, 2015): 

 Inquiry tiga transaksi terakhir. 

 inquiry tagihan Kartu Kredit BNI dan tagihan lainnya. 

 Ganti PIN BNI SMS Banking. 

 Fasilitas bantuan bagi User untuk mengetahui format perintah transaksi 
(syntax message) BNI SMS Banking. 

Untuk menjadi pengguna yang ter-registrasi, pengguna harus mendatangi 
cabang-cabang BNI terdekat untuk melakukan proses aktivasi. Sebagai pengguna 
yang telah melakukan registrasi, pengguna dapat melakukan semua transaksi non 
finansial dan finansial (www.bni.co.id, 2015).  

Transaksi Finansial, seperti (www.bni.co.id, 2015):  

 Transfer dana antar rekening maupun antar Bank. 

 Melakukan pembelian isi ulang prabayar.  

 Pembayaran kartu kredit BNI dan Non-BNI. 

 Pembayaran tagihan Telkom dan PLN. 

 Zakat, Infaq dan Qurban. 

 Pembayaran tiket pesawat. 

http://www.bca.co.id/
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c. BRI Mobile (Bank Rakyat Indonesia/BRI) 
Aplikasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi e-banking BRI yang dapat 

diakses melalui smartphone (iPhone, BlackBerry, dan Android) beserta aplikasi 
tambahan lainnya. Aplikasi BRI Mobile mengintegrasikan aplikasi lainnya, seperti: 
Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, Call BRI, serta Info BRI. BRI Mobile 
menyediakan fleksibilitas dan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan 
berbagai transaksi perbankan, baik menggunakan jaringan internet atau SMS 
sebagai alat transaksi. Aplikasi BRI Mobile aman karena dilengkapi dengan PIN dan 
m-Token untuk otentikasi transaksi (brimobile.bri.co.id, 2015).  

Fitur utama dari BRI Mobile adalah sebagai berikut (brimobile.bri.co.id, 2015): 

 Cek saldo 

 Transfer dana antar rekening bank BRI 

 Transfer dana antar Bank melalui jaringan lokal seperti PRIMA, BERSAMA 
dan LINK 

 Melakukan pembayaran tagihan seperti PLN, Telkom, kartu kredit, cicilan, 
tiket hingga biaya pendidikan dan zakat/kurban 

 Pembelian pulsa prabayar, e-money dan PLN 

 Pembayaran merchant melalui BRI Cash Mobile 

 Lokasi ATM BRI terdekat 

Fitur tambahan, antara lain (brimobile.bri.co.id, 2015): 

 Cek lima transaksi terakhir serta status transaksi tersebut 

 Transfer harian sampai dengan 1 miliar tergantung jenis kartu ATM atau 
debit 

 Notifikasi transaksi akan dikirim melalui SMS atau Email 

 Mocash LPG Pertamina 

d. Mandiri Mobile (Bank Mandiri)  
Layanan mobile banking dari Bank Mandiri dengan mendukung platform 

Blackberry, Android dan iOS serta memiliki tampilan menu yang menarik dan 
mudah digunakan. Agar dapat menggunakan aplikasi Mandiri Mobile, pengguna 
perlu mendaftarkan nomor telepon di cabang ATM atau Bank terdekat. Untuk 
pengguna yang telah mendaftarkan nomor telepon untuk layanan mandiri sms 
dapat langsung mengaktifkan aplikasi. Dalam hal keamanan, Mandiri Mobile 
menggunakan password untuk mengakses aplikasi dan nomor PIN mandiri sms 
untuk dapat melakukan transaksi keuangan (www.bankmandiri.co.id, 2015). 

Fitur yang terdapat pada aplikasi Mandiri Mobile, yaitu 
(www.bankmandiri.co.id, 2015):  

 Cek saldo  

 Transaksi Transfer antar Rekening Bank Mandiri 

 Transaksi Transfer antar Bank – SKN 

 Transaksi Transfer antar Bank – RTGS (Real-Time Gross Settlement) 

 Transaksi Pembelian  

 Transaksi Pembayaran  

 Favoritku 

http://www.bankmandiri.co.id/
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 Lokasi ATM & Cabang 

 Informasi Kurs dan Suku Bunga 

 Kotak Pesan 

 Ubah nomor PIN mandiri sms  

Tabel 2.1 Tipe smartphone untuk aplikasi BCA Mobile 

Platform Tipe perangkat yang mendukung BCA Mobile 

BlackBerry  
Tipe GSM dengan OS 
(Operating System) 4.6 s/d 
7.1 dan 10 

- Javelin 8900  
- Bold 9000 
- Tour (GSM) 9630  
- Gemini 8520  
- Gemini 3G 9300  
- Onyx1 9700  
- Onyx2 9780  
- Torch1 9800  
- Dakota 9900  
- Apollo 9360  
- Bellagio 9790  
- Torch2 Jennings 9810  
- Torch3 Monza 9860  
- Curve 9380  
- Amstrong 9320 
- Q5 
- Z10 
- Q10 
- Z30  
- Passport 

Android Perangkat dengan OS Froyo s/d KitKat 

iPhone  iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, dan 6+ 

Windows Phone Devices OS WP 8.0 

Sumber: www.bca.co.id (2015) 

2.3 User Experience 

2.3.1 Definisi User Experience 

Pengalaman Pengguna (User Experience/UX) merupakan bidang ilmu yang 
berawal dari Interaksi Manusia dengan Komputer (Human Computer Interaction), 
meliputi beberapa aspek dari sisi: praktek, pengalaman, dampak, manfaat, dan 
nilai dari suatu produk, sistem atau layanan. Dalam penelitian Law et al, digunakan 
lima definisi berdasarkan pertimbangan mewakili perspektif yang berbeda dan 
berbagai contoh sekumpulan elemen dasar, seperti (Law et al., 2009): 

1. Focus: masalah utama yang harus ditangani. 
2. Who: agen/subjek yang mengalami. 
3. What: objek apa yang pernah dialami/digunakan oleh pengguna. 
4. How: bagaimana pengalaman yang dialami oleh pengguna. 

http://www.bca.co.id/
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5. When: terdapat tiga kemungkinan keadaan dalam berinteraksi dengan objek 
(sebelum, selama dan setelah penggunaan). 

Berdasarkan standar ISO 9241-210:2010, UX dapat didefinisikan sebagai 
persepsi dan respon/tanggapan dari seseorang yang telah atau akan 
menggunakan suatu produk, sistem, atau layanan. UX mencakup emosi, 
kepercayaan, keinginan, persepsi, respon fisik dan psikologis, perilaku, dan 
pencapaian semua pengguna yang terjadi sebelum, selama, dan setelah 
penggunaan. UX merupakan akibat dari citra merek, penyajian, fungsionalitas, 
kinerja sistem, perilaku interaktif dan kemampuan pendukung dalam sistem 
interaktif, keadaan fisik dan internal pengguna yang dihasilkan dari pengalaman 
sebelumnya, sikap, keterampilan dan kepribadian serta konteks penggunaan (ISO, 
2010). UX bukan tentang bagaimana cara kerja bagian dalam dari suatu produk 
atau layanan, tetapi bagaimana cara kerja produk atau layanan dilihat dari sisi luar 
ketika pengguna sedang melakukan interaksi (Garrett, 2011). Tiga faktor yang 
mempengaruhi UX adalah pengguna, sistem atau produk dan konteks penggunaan 
(Kshirsag et al, 2014). Hasil penilaian mengenai UX dari setiap pengguna atau 
kelompok pengguna dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, setiap pengguna 
memiliki kebutuhan, kemampuan atau keterampilan yang berbeda dalam 
menggunakan suatu produk. Oleh karena itu, UX dapat dikatakan unik karena tiap 
pengguna memiliki pengetahuan, keterampilan dan ekspektasi yang bermacam-
macam (Marcus, 2014).  

UX dan Usability memiliki makna yang serupa, namun sangat jelas berbeda. UX 
menunjukkan bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan produk, sistem 
atau layanan. Sedangkan, Usability membahas tentang apakah antarmuka dari 
produk, sistem atau layanan memenuhi faktor user-friendliness dan efisien. 
Usability merupakan bagian besar dari UX dan memiliki peran utama dalam 
pengalaman yang efektif dan menyenangkan, tetapi juga memiliki sisi ilmu 
pengetahuan human factors, psikologi, arsitektur informasi dan prinsip user-
centered design (Gube, 2010).  

Menurut Jesse, jika suatu situs terdiri dari konten (informasi) saja, maka cara 
utama agar mendapatkan pengalaman pengguna yang baik adalah dengan 
memberikan informasi se-efektif mungkin. Hal itu dilakukan agar pengguna lebih 
mudah dalam mencerna dan memahami apa yang ditawarkan oleh sebuah situs. 
Bahkan jika suatu situs merupakan aplikasi berbasis web yang dapat melakukan 
tugas-tugas tertentu (seperti: membeli tiket pesawat atau mengelola rekening 
bank), kunci utama keberhasilan situs terletak pada efektivitas informasi. Dalam 
proses menciptakan produk yang sukses di pasaran dibutuhkan dukungan dari 
pengalaman para pengguna (Garrett, 2011).  

2.3.2 Mengukur User Experience 

Menurut Martin Schrepp, et al untuk mengukur UX suatu produk secara 
kuantitatif terdapat beberapa kategori penilaian, yaitu (Schrepp et al): 

1. Perbaikan berkelanjutan dengan mengukur pengalaman pengguna dari versi 
terbaru suatu produk. Contoh pertanyaan dari kategori ini adalah “Sudahkah 
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membandingkan pengalaman pengguna dari produk yang telah diperbaiki 
dengan versi terdahulu?”. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan cukup mudah 
menggunakan perbandingan secara statistik dari dua ukuran.  

2. Membandingkan secara langsung dengan pesaing yang ada di pasar bisnis. 
Pertanyaan yang biasa diajukan pada kategori ini yaitu “apakah pengalaman 
pengguna dari produk cukup baik dibandingkan dengan produk dari pesaing 
lain?”.  

3. Uji jika produk memiliki pengalaman pengguna yang cukup. Apakah produk 
memenuhi harapan umum pengguna mengenai pengalaman pengguna atau 
tidak. Harapan umum pengguna dibentuk oleh penggunaan produk-produk 
yang sering digunakan. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan 
perbandingan pengalaman pengguna yang diukur dari suatu produk untuk 
menghasilkan produk yang lebih baik, misalnya dari satu set data acuan atau 
standar yang berisi produk-produk khas yang sangat berbeda. 

4. Tentukan bagian mana yang akan mengalami perbaikan. Apa yang harus 
diubah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dari suatu produk? 
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab langsung oleh pengukuran kuantitatif 
pengalaman pengguna. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan tahap 
pengukuran hubungan antar fitur produk. 

Menurut Todd Zazelenchuk, terdapat empat jenis data yang dapat diambil 
untuk penelitian usability secara objektif, antara lain (Zazelenchuk, 2008): 

- Menghitung tugas yang berhasil diselesaikan (berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan). 

- Menghitung jumlah kesalahan yang dilakukan pengguna selama 
pengerjaan tugas (berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan). 

- Waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas yang berhasil diselesaikan.  

- Menghitung jumlah klik yang digunakan selama proses penyelesaian tugas.  

Menurut Armen Ghazarian, tiga dari empat jenis data tersebut dapat dihitung 
dengan menggunakan proses perhitungan, seperti (Ghazarian, 2015):  

 Task success rate 
Task success rate juga dikenal sebagai task completion rate yang 

merupakan persentase tugas yang diselesaikan dengan benar oleh pengguna. 
Task success rate merupakan performance metric yang umum digunakan yang 
mencerminkan seberapa efektif pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas 
tertentu. Semakin tinggi task success rate, maka menandakan bahwa UX lebih 
baik. Pada Tabel 2.2 terdapat contoh pengisian checklist task completion rate 
dari David Travis (Travis, 2012). Gambar 2.2 merupakan cara menghitung task 
success rate.  

 



15 
 

Tabel 2.2 Task completion rate 

USER TASK 1 TASK 2 TASK 3 TASK 4 

User 1 Pass  Pass Pass Pass 

User 2 Fail  Pass Pass Fail  

User 3 Fail  Pass Pass Pass 

User 4 Pass Pass Fail Pass 

Success rate: 50% 100% 75% 75% 

Sumber: Travis (2012) 

 
Gambar 2.2 Perhitungan task success rate 

Sumber: Ghazarian (2015) 

 User error rate 
Error adalah cara yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pengguna. 

Error dapat memberitahu seberapa banyak kesalahan yang dibuat, pada 
bagian mana error dibuat dan berapa macam desain yang menghasilkan 
frekuensi dan jenis kesalahan yang berbeda, dan seberapa besar kegunaan 
yang diberikan. Error yang dimaksud merupakan error atau kesalahan yang 
berasal dari pengguna. Error rate dapat dihitung dengan berbagai cara 
tergantung pada jumlah kemungkinan error dalam satu tugas dan data apa 
yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengukur error. Dua cara menghitung 
error rate, yaitu (Ghazarian, 2015): 
1. Jika suatu tugas memiliki kemungkinan satu error atau ada banyak 

kemungkinan error namun hanya ingin melacak salah satu kemungkinan, 
maka perhitungan error rate seperti Gambar 2.4.  

 
Gambar 2.3 Perhitungan error rate 

Sumber: Ghazarian (2015) 
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2. Jika ada beberapa kemungkinan error setiap tugas dan ingin melacak rata-
rata tingkat terjadinya kesalahan untuk semua pengguna dapat 
menggunakan perhitungan seperti pada contoh kasus.  Gambar 2.5 adalah 
perhitungan untuk error occurrence rate.  

 
Gambar 2.4 Perhitungan error occurrence rate 

Sumber: Ghazarian (2015) 

Contoh: Lima pengguna telah melakukan pembayaran kartu kredit online. 
Tugas tersebut memiliki tujuh kemungkinan error. Daftar jumlah kesalahan 
yang dilakukan setiap pengguna, meliputi: 2, 4, 1, 2 dan 3. 
Rata-rata error occurrence rate untuk tugas pembayaran kartu kredit 
online adalah 

(2 + 4 + 1 + 2 + 3)

7 × 5
= 0.34 × 100 = 34% 

 Time on task 
Time on task disebut pula sebagai task completion time atau task times. 

Metrik ini pada dasarnya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan pengguna 
untuk menyelesaikan tugas, dinyatakan dalam menit dan detik. Data time on 
task dapat dianalisis dan disajikan dengan cara yang berbeda, tapi cara yang 
paling umum adalah dengan menyajikan rata-rata waktu yang dihabiskan 
untuk setiap tugas. Umumnya, semakin kecil metrik time on task, pengalaman 
pengguna yang diperoleh semakin baik. Untuk mendapatkan nilai rata-rata 
time on task, dapat menggunakan Geometric Mean (Geo Mean) seperti pada 
Tabel 2.3 yang merupakan contoh task completion time dari David Travis 
(Travis, 2012). Perhitungan Geo Mean dapat dilakukan dengan cara seperti 
pada Persamaan 2.1, Persamaan 2.2, atau Persamaan 2.3 (Rory, 2013).  

Tabel 2.3 Task completion time 

USER TASK 1 TASK 2 TASK 3 TASK 4 

User 1 320s 480s 280s 520s 

User 2  425s 260s  

User 3  1230s 320s 580s 

User 4 285s 430s  490s 

Geo Mean 302s 575s 286s 529s 

Sumber: Travis (2012) 



17 
 

          G = √𝑥1 × 𝑥2 × … × 𝑥𝑛
𝑛        (2.1) 

          G = √∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛         (2.2) 

          Log(G) = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
         (2.3) 

Keterangan: 
G  =  rata-rata ukur (geometrik). 
n  = jumlah sampel. 
∏ = kegunaannya hampir sama dengan ∑, bedanya ∑ digunakan untuk 

penjumlahan, sedangkan ∏ digunakan untuk perkalian. 
xi  =  nilai sampel ke-I (Rory, 2013).  

2.4 User Experience pada mobile app 

2.4.1 Definisi faktor-faktor UX pada mobile app  

UX pada mobile device tentu akan berbeda dengan pengalaman pengguna 
desktop. Hal itu dikarenakan adanya beberapa perbedaan bentuk dan fungsi dari 
kedua jenis gadget. Berdasarkan Forrester Research, Inc., pengalaman pengguna 
aplikasi ponsel merupakan persepsi pengguna tentang usefulness, usability dan 
desirability untuk aplikasi ponsel berdasarkan jumlah seluruh interaksi langsung 
dan tidak langsung antara pengguna dengan aplikasi. Faktor usefulness berkaitan 
dengan fungsionalitas yang disediakan oleh aplikasi ponsel apakah dapat 
memenuhi tujuan dari pengguna atau tidak. Usability merupakan faktor yang 
menilai apakah aplikasi ponsel mudah digunakan oleh pengguna atau tidak. 
Sedangkan, faktor desirability berhubungan dengan pengalaman yang diberikan 
apakah membuat pengguna menikmati pengalaman atau tidak dan aplikasi sesuai 
dengan keinginan mereka atau tidak (Gualtieri, 2011). 

2.4.2 Konsep UX pada perangkat bergerak 

Konsep-konsep UX pada perangkat bergerak yang diterapkan oleh IBM, yaitu 
(IBM, 2012):  

1. Selalu relevan  
Relevan merupakan kata kunci untuk setiap keberhasilan dari pengalaman 

pengguna, karena pengguna dapat mengetahui alasan mengapa harus 
menggunakan aplikasi atau layanan yang ditawarkan. Pengembang aplikasi 
harus memahami siapa saja target audiens dan produk atau layanan, apakah 
telah memenuhi harapan dan memberikan pengalaman yang menarik bagi 
pengguna. Dengan kata lain, aplikasi atau layanan yang ditawarkan harus berisi 
konten yang tepat dan pada waktu yang tepat.  

2. Sederhana 
Dengan membuat aplikasi yang sederhana, pengguna dapat menggunakan 

aplikasi dengan cepat dan mudah tanpa mengalami banyak kesulitan. Karena 
ukuran layar yang terbatas, pengembang aplikasi harus benar-benar 
mendesain user interface yang tepat dan mudah digunakan oleh pengguna. 
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Kesederhanaan, efisiensi dan elegan dari suatu aplikasi dapat menjadi salah 
satu faktor kesuksesan.   

3. Menciptakan banyak pengalaman  
Tingkat kekayaan pengalaman pengguna bergantung pada tujuan 

penawaran pengembang aplikasi, harapan pengguna dan tujuan bisnis dari 
pengembang aplikasi. Konten-konten yang dinamis, up-to-date, penggunaan 
video, gambar dan audio dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan 
menggabungkan fitur yang terdapat di smartphone seperti: GPS, kompas, 
kamera dan Near Field Communications (NFC).   

4. Berpikir inovatif 
Inovasi yang ada harus berhubungan dengan tujuan bisnis dan sesuai 

dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi pengguna. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat 
pengguna merasa lebih nyaman dan efisien selama menggunakan aplikasi.  

5. Mengoptimalkan konten untuk mobile  
Dua hal penting dalam mendesain aplikasi adalah kesederhanaan dan 

fungsionalnya. Terdapat beberapa pengembang yang lebih cenderung 
membuat aplikasi yang kaya akan fitur dan menggunakan teknologi yang 
terbaik agar para pengguna tertarik menggunakan aplikasinya. Sedangkan, 
pihak lain lebih mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran layar, 
metode masukan (input), bandwidth, kecepatan jaringan internet dan 
konsumsi daya baterai untuk mengoptimalkan performa dan mudah 
digunakan. Performa adalah faktor utama agar pengguna dapat mengakses 
informasi secara cepat. Faktor lain yang mendukung adalah perangkat atau 
sistem operasi mana yang mampu mendukung aplikasi dan seberapa besar 
biaya pengembangan dan pemeliharaan. Dengan memastikan setiap tahap 
dari proses pengembangan, performa, usability dan konten-konten yang 
relevan diukur secara berulang, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan 
yang dilakukan berhasil.  

6. End to end experience  
Untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang baik secara terus-

menerus, pengembang harus bisa menyediakan konten dan fungsionalitas 
yang sejalan dengan apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Dengan 
menentukan dan mendesain setiap aspek dari pengalaman pengguna secara 
terintegrasi, maka pengguna yang menggunakan aplikasi dapat berkomunikasi 
dengan dunia nyata.  

7. Lebih sosial  
Penggunaan media sosial sebagai salah satu cara masyarakat dalam 

berkomunikasi kini semakin meningkat. Peningkatan penggunaan media sosial 
dipicu oleh peningkatan penggunaan ponsel. Facebook sendiri 
mengungkapkan bahwa 350 juta orang mengakses akun Facebook mereka 
melalui ponsel, melakukan kegiatan seperti memposting, memberikan 
komentar, melakukan aktifitas blogging dan meng-upload gambar. 
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Masyarakat yang aktif dalam social network lebih banyak menghabiskan waktu 
mereka dengan menggunakan ponsel dibandingkan dengan menggunakan PC. 
Dalam bisnis perlu adanya pemahaman tentang bagaimana cara masuk ke 
dunia yang terhubung secara sosial dan menciptakan peluang yang dapat 
mendorong pendapatan dengan membangun ikatan yang lebih kuat dengan 
pelanggan.  

8. Smart Evolution 
Memiliki kemampuan untuk merespon perubahan dan melakukan 

perbaikan untuk proposisi ponsel merupakan faktor penting dimana harapan 
atau keinginan konsumen lebih tinggi dari faktor lainnya. Perubahan muncul 
dari beberapa aspek, antara lain: kemajuan teknologi, tren industri baru, 
perbedaan kebutuhan bisnis dan umpan balik (feedback) dari pengguna. 
Kebanyakan pengguna ponsel telah terbiasa menerima manfaat dari teknologi 
terbaru dan semakin bersedia untuk bereksperimen dengan teknologi. Jika 
terdapat bug atau kelemahan keamanan, para pengembang sebaiknya segera 
melakukan perbaikan dan merilisnya. Para pengembang pun harus 
memastikan dengan jelas tentang fitur-fitur baru yang telah 
diimplementasikan, bug yang telah diperbaiki, dan apakah masalah keamanan 
telah diperbaiki atau belum.  

Seperti dalam buku “Mobile User Experience: Pattern to Make Sense of it All”, 
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna perangkat 
bergerak ditampilkan pada Gambar 2.6 yang disebut “The Mobile Equation”. 
Untuk menciptakan pengalaman pengguna pada perangkat bergerak, faktor-
faktor pada “The Mobile Equation” sebaiknya terpenuhi dengan baik. Pada faktor 
koneksi internet, solusi yang disarankan adalah dengan menyesuaikan kecepatan 
dan kekuatan sinyal internet sesuai dengan daerah pengguna, karena setiap 
daerah memiliki kekuatan sinyal yang berbeda. Pilihan bentuk dan ukuran 
perangkat bergerak yang beraneka ragam juga harus disesuaikan. Dengan 
memadukan sistem operasi dan setiap versi dari sistem operasi yang ada dengan 
baik. Faktor terakhir adalah ukuran dan tipe layar yang bermacam-macam, seperti 
(LCD, Super Amold Displays) (Mendoza, 2014). 

 

Gambar 2.5 The mobile equation 

Sumber: Mendoza (2014) 
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2.5 Metode evaluasi User Experience 

Jeremy Horn telah mengembangkan sebuah metode yang dapat mengukur 
User Experience secara keseluruhan dari suatu produk. Metode ini disebut Quick-
UX. Metode Quick-UX menurut Jeremy adalah cara yang baik untuk memberikan 
deskripsi secara ringkas dengan metrik yang dapat dihitung dan dikomparasikan, 
serta mewakili pemahaman tentang keseluruhan UX dari suatu produk. Quick-UX 
mengevaluasi tingkat pada produk yang memenuhi tiga pertanyaan berikut (Horn, 
2008a): 

- Can I use it? (Usability). 
- Should I use it? (Usefulness). 
- Do I want to use it? (Desirability).    

A. Usability 

Variabel-variabel dalam usability menurut Jeremy Horn, antara lain (Horn, 2008b):  

1. Consistency: Merupakan komponen fundamental dari usability. Semakin 
sedikit pengguna baru harus belajar untuk menggunakan produk, maka 
semakin bermanfaat. Produk sebaiknya tidak memiliki beberapa unsur 
antarmuka, layout halaman atau konten yang digunakan untuk tujuan yang 
sama. Tetapi memberikan variasi berdasarkan pada bagaimana pengguna 
mendapatkan apa yang dicari.  

2. Recognition: Mengukur variabel recognition dan intuitif dari suatu produk. 
Menyampaikan betapa mudahnya pengguna rata-rata dapat segera 
memahami cara menggunakan produk. Variabel recognition dinilai dari 
perspektif pengguna rata-rata. 

3. Navigation: Mengevaluasi variabel navigasi juga berkaitan dengan usability.  
Selain navigasi situs, review aliran situs, transisi, interaktivitas, dan kemajuan 
komunikasi yang jelas. Apabila pengguna tidak mengetahui bagaimana dari 
poin A ke poin B, atau tidak memberikan informasi yang jelas bagaimana cara 
untuk ke poin C, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan usability dari 
produk tersebut buruk.  

4. Page load time: Kecepatan load time suatu halaman akan memberikan 
pengaruh pada pengalaman pengguna, sehingga produk tidak dapat 
digunakan. Jika ingin mengevaluasi page load time sebaiknya data yang 
dikumpulkan adalah data yang diperoleh dalam beberapa hari agar hasil 
menjadi akurat.  

5. Accessibility: Mengukur seberapa banyak jenis kemampuan setiap orang yang 
berbeda (termasuk individu dengan disabilitas) dalam berbagai lokasi 
(misalnya mobile web) dapat memanfaatkan produk tertentu. Terdapat 
banyak pedoman untuk menentukan sejauh mana produk yang memenuhi 
standar accessibility dapat diterima. 
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B. Usefulness  

Variabel-variabel yang dapat memenuhi usefulness menurut Jeremy Horn, yaitu 
(Horn, 2008c):  

1. Functional expectation: Pemasaran produk, konten website, merek, bahasa 
dan tata letak digabungkan untuk mengumpulkan harapan konsumen dari 
masalah apa yang harus mereka antisipasi agar tidak muncul pada produk. 
Untuk menilai Functional Expectation, pertanyaan yang dapat diajukan kepada 
pengguna yaitu “apakah harapan pengguna pada produk terpenuhi? ”.  

2. Error management: Idealnya, pengguna disediakan panduan yang cukup untuk 
menghindari munculnya kesalahan atau salah memilih, memakan waktu yang 
lama. Pencegahan kesalahan dapat dilakukan dengan cara, misalkan, pada saat 
pemeriksaan real-time ketika pengguna memberikan input dan memastikan 
kembali informasi apa yang telah dimasukkan sebelum pengguna mengirim 
dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pencegahan saja tidak cukup untuk 
memenuhi nilai variabel error management. Produk harus memberikan pesan 
yang jelas dan sederhana yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke 
tahap yang benar dengan cepat dan mudah.  

3. Product differentiation: Dalam menilai variabel product differentiation, 
setidaknya menggunakan pengalaman dan pengetahuan dalam tingkat 
minimal yang sama antara produk yang akan dievaluasi dengan produk yang 
memiliki kemiripan. Hasil yang diperoleh dengan cara ini akan lebih konsisten 
dan berulang.  

4. Findability: Dalam menilai variabel findability, suatu produk harus dengan 
mudah diindeks dengan mesin pencari serta pengguna dapat melakukan 
bookmark. Konten yang disajikan bagi pengguna tidak hanya dapat di-
bookmark, tetapi mesin pencari hanya akan menampilkan data jika hasil 
konten yang ditemukan memiliki hubungan atau sesuai dengan URL unik.  

5. Credibility: Bagi produk online, jika tidak ada kepercayaan antara pengguna 
dengan produk, maka usefulness pada produk menjadi dipertanyakan. 
Pengguna akan memastikan reputasi dan identitas dari produk sehingga akan 
dengan mudah memberikan kepercayaan pada produk.   

C. Desirability 

Variabel-variabel dalam desirability menurut Jeremy Horn, antara lain (Horn, 
2008d): 

1. Aesthetics: Informasi dan fungsionalitas yang berlebihan akan menurunkan 
pengalaman yang menyenangkan dan dapat dinikmati pengguna. Isi konten, 
interaksi mouse, dan animasi transisi harus tetap singkat dan jelas. Produk 
tidak perlu menjelaskan fungsi dari setiap fitur dengan kalimat panjang, 
Karena dengan interaksi yang dilakukan pengguna, maka pengguna dapat 
memahami apa fungsi dari seluruh fitur. 
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2. Layout: Merupakan variabel penting melebihi usability. Layout suatu halaman 
terdiri dari tiga sub variabel, yaitu: visual hierarchy (hirarki tampilan), 
interface’s visual flow (alur tampilan antarmuka), serta grouping and 
alignment of the page/product elements (pengelompokan dan keselarasan 
elemen) yang merupakan lingkungan di mana pengguna dapat berinteraksi 
dengan produk. 

3. Color shemes/contrast: Pola warna yang digunakan suatu produk dapat 
membangkitkan suasana hati dan daya tarik. Pola warna sederhana, dengan 
hanya memiliki satu atau dua warna dengan berbagai tingkatan warna kontras 
yang bermacam-macam dan saling melengkapi. Pola warna yang baik adalah 
pemilihan warna dan kontras yang tepat sehingga dapat menyampaikan tema 
serta konsep dari produk. 

4. Typography: Memiliki dampak yang dapat mewakili pengalaman pengguna 
secara keseluruhan. Bentuk dan ukuran huruf yang berbeda, penataan, mudah 
dibaca atau tidak, konten dan namun mampu melengkapi banyak aspek yang 
mewakili produk adalah bagian dalam penilaian tipografi.  Konsistensi pada isi 
pun menjadi salah satu bagian penilaian. Karena ketika produk menampilkan 
terlalu banyak tulisan dan isi, akan menimbulkan persepsi bahwa produk tidak 
konsisten.  

Tabel 2.4 merupakan nilai dari tiap variabel yang terdapat pada Quick-UX. 
Pada kolom select terdapat sub kolom One dan All. Maksud dari sub kolom One 
adalah memilih salah satu nilai dari kondisi-kondisi yang diberikan pada kolom 
deskripsi. Sedangkan pada sub kolom All dapat memilih lebih dari satu nilai dari 
kondisi-kondisi yang diberikan pada kolom deskripsi.     

Tabel 2.4 Daftar variabel dan nilai pada Quick-UX  

Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Usability 

Consistency 

 

Jika terdapat inkonsistensi pada 
elemen-elemen utama atau mayoritas 
pada elemen-elemen minor. 

0  

Jika ditemukan sedikit inkonsistensi 
dan tidak menganggu.  

0.5  

Jika tidak terdapat inkonsistensi yang 
Nampak jelas. 

1  

Recognition 

Jika pengguna rata-rata sulit 
memahami bagaimana cara 
menggunakan produk dan dengan 
produk apa. 

0  

Jika beberapa interaksi dibutuhkan 
sebelum pengguna mampu 
menggunakan produk.  

0.5  
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Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Usability 

Recognition Jika antarmuka dan produk secara 
umum familiar dan mudah digunakan.  

1  

Navigation 

Jika terjadi skenario seperti berikut: (a) 
interaksi atau kejadian yang dihasilkan 
berlawanan dengan keinginan, (b) 
terkejut dengan hasil interaksi, alur 
atau navigasi. 

0  

Jika dua kondisi berikut saling bertemu: 
(1) kadang-kadang, namun masih dapat 
diperbaiki, terdapat kesalahan saat 
menyelesaikan tugas dan atau proses 
melengkapi tugas. Dan (2) masih ada 
indikator proses untuk seluruh tugas 
multi-step.  

0.5 

 

Jika produk memberikan proses 
keputusan secara langsung, pengaruh 
transisi dan animasi jika digunakan, 
memberikan umpan balik yang jelas 
dan menceritakan proses dalam setiap 
tugas multi-stage. 

1 

 

Page Load 
Time 

Jika produk seringkali mengalami 
penundaan atau delay. 

0 
 

Jika produk kadang-kadang 
menunjukkan delay yang tidak 
konsisten. 

0.5 
 

Jika produk memuat informasi dengan 
segera atau cepat. 

1 
 

Accessibility Menggunakan FAE score     

Usefulness 

Functional 
Expectations 

  

Jika keseluruhan ekspektasi fungsional 
tidak diperoleh, pengguna rata-rata 
akan mendapati bahwa perilaku dan 
konten dari produk tidak 100% sejajar 
dengan ekspektasi level apapun yang 
diatur oleh produk tersebut.  

0 

  

Jika beberapa ekspektasi utama 
bertemu, dimana ekspektasi utama 
terdiri dari fungsionalitas dari suatu 
produk yang sangat tersirat atau 
menjanjikan.  

0.5 

  

Jika seluruh ekspektasi fungsional 
mayor dan minor bertemu. 

1 
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Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Usefulness 

Error 
Management 

Jika error atau kesalahan yang sama 
dilakukan secara berulang-ulang dan 
pengguna rata-rata merasa sulit untuk 
menghindari kesalahan tersebut.  

0 

  

Jika kesalahan kecil hingga besar 
bertemu, namun masih dapat 
diperbaiki dan pengguna yang sama 
dapat belajar agar tidak mengulang 
kesalahan yang sama di masa depan. 

0.5 

  

Jika kesempatan dalam membuat 
kesalahan jarang, memiliki error 
prevention atau pencegahan dalam 
melakukan kesalahan. Apabila 
kesalahan terjadi, pesan akan selalu 
dengan mudah dipahami dan jelas 
tentang bagaimana cara untuk 
terhindar dari kesalahan tersebut dan 
mengarahkan pengguna kembali ke 
keinginan sebenarnya dengan segera. 

1   

Product 
Differentiation 

Jika salah satu poin dari Product 
Differentiation dapat ditemukan pada 
antarmuka pengguna. 

  0.2 

Jika produk dapat dibedakan dengan 
melihat sisi interaksi pengguna 
terhadap produk. 

  0.2 

Jika produk menyediakan fungsi atau 
solusi yang unik dan inovatif. 

  0.6 

Findability 

 

Jika suatu website memberikan 
pengalaman yaitu tidak dapat 
melakukan bookmark dengan mudah. 
Dimana URL tetap konstan selama 
memperoleh pengalaman. 

0   

Jika setidaknya bagian dari fungsi 
utama dari produk dapat melakukan 
bookmark dan peng-indeks-an mesin 
pencari. 

0.5   

Jika kemampuan untuk bookmark dan 
URL yang jelas bertemu. 

1   

Credibility 

Jika tidak terdapat kesalahan 
pengetikan yang jelas. 

  0.15 

Jika info kontak umum disediakan.   0.175 
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Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Usefulness Credibility 

Jika diberikan informasi kontak berupa 
nomor telepon. 

  0.175 

Jika alamat fisik disajikan.   0.25 

Jika terdapat About Us dengan biografi 
dari anggota tim. 

  0.125 

Jika biografi anggota tim dilengkapi 
dengan informasi kontak langsung. 

  0.125 

Desirability 

Aesthetics 

Jika produk memiliki informasi dan 
grafis (transisi, interaksi, dan lain-lain) 
yang buruk. Dalam kasus ini, aspek 
konten dan grafis dapat membantu 
pengguna dalam menyelesaikan tugas 
yang diinginkan dengan cepat, efisien 
dan menyenangkan.  

0   

Jika produk secara umum memiliki 
estetika yang baik. Produk mungkin 
memiliki kondisi mouse-over dan 
transisi yang bermanfaat, namun 
kondisi ini tidak lengkap dan akan lebih 
bermanfaat apabila diimplementasi 
lebih luas dan konsisten. 

1 1 

Jika produk memberikan suasana rapi, 
mencolok, memuaskan dan 
menyenangkan, serta interaksi yang 
memuaskan. Sebagai tambahan, 
apabila produk dapat memberikan 
penggunaan yang baik terhadap 
mouse-over dan animasi transisi. 

2   

Layout: 
Hierarchy 

Jika konten paling penting pada 
halaman tersebut membutuhkan waktu 
yang lebih banyak untuk dapat terlihat 
dengan jelas. 

0   

Jika konten paling penting pada 
halaman tersebut membutuhkan 
sedikit waktu untuk dapat terlihat 
dengan jelas. 

0.2 0.2 

Jika konten paling penting pada 
halaman tersebut dapat langsung 
terlihat dengan jelas. 

0.4   
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Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Desirability 

Layout: Flow 

Jika keseluruhan alur tampilan 
memberikan pengaruh negatif pada 
hierarki halaman.  

0   

Jika keseluruhan alur tampilan 
memberikan pengaruh positif pada 
hierarki halaman. 

0.3 0.3 

Layout: 
Grouping & 
Alignment 

Jika antarmuka produk menyajikan 
elemen UI yang tidak tertata rapi, 
diletakkan tanpa pengelompokan yang 
relevan terhadap kesesuaian 
fungsionalitasnya. 

0 0 

Jika mayoritas elemen pada halaman 
tertata dengan logis, sesuai dengan 
kelompok yang saling berhubungan, 
namun beberapa kelompok memiliki 
logika dan fungsionalitas yang 
berlebihan. 

0.15   

Jika hubungan antara elemen yang 
serupa atau yang tidak. 
Pengelompokan elemen disajikan 
dengan jelas tanpa ada inkonsistensi 
yang tampak. 

0.3   

Color Scheme 
/ Contrast 

Jika pemilihan kontras dan warna yang 
terdiri dari skema warna produk 
membuat beberapa atau keseluruhan 
informasi produk dan atau fungsinya 
sulit dibaca atau dipahami. 

0   

Jika pemilihan warna tidak senada, atau 
warna, kontras atau saturasi tidak 
cocok namun mampu menyampaikan 
pesan dari produk. 

0.5 0.5 

Jika satu dari tiga corak utama 
ditampilkan pada produk dan 
pemilihan corak warna 
menggambarkan pesan dan tema dari 
produk secara akurat. 

1   

Typography 
Jika inkonsistensi terlihat jelas dan sulit 
untuk dipahami dan dibaca.  0   

 

 

s 
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Parameter Variabel Deskripsi 
Select 

One All 

Desirability Typography 

Jika inkonsistensi minor dan mayor 
terlihat jelas atau banyak terdapat 
kesalahan pengetikan, namun masih 
dapat dibaca. 

0.5 0.5 

Jika tipografi antar halaman, antarmuka 
dan fungsi jelas, dapat dibaca dan 
konsisten. 

1   
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BAB 3 METODOLOGI 

Bab metodologi penelitian membahas mengenai langkah-langkah yang 
dilakukan dalam evaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada aplikasi 
mobile banking berbagai Bank di Indonesia. Metodologi penelitian dilakukan 
melalui beberapa tahapan, yaitu studi literatur, penentuan parameter evaluasi, 
pengumpulan data dan perencanaan evaluasi, analisis hasil evaluasi dan 
pembahasan, serta pengambilan kesimpulan dan saran yang berguna untuk 
penelitian selanjutnya. Gambar 3.1 merupakan diagram alir yang menjelaskan 
bagaimana metodologi yang akan digunakan pada evaluasi pengalaman pengguna 
(User Experience) pada aplikasi mobile banking berbagai Bank di Indonesia. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kuantitatif.  

 

Gambar 3.1 Metode penelitian evaluasi pengalaman pengguna (UX) pada 
aplikasi mobile banking berbagai Bank di Indonesia 

3.1 Studi literatur 

Tahapan studi literatur pada penelitian ini, yaitu mempelajari literatur dari 
beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian evaluasi pengalaman 
pengguna (User Experience) pada aplikasi mobile banking berbagai Bank di 

Mulai 

Studi Literatur 

Penentuan Parameter Evaluasi 

Pengumpulan Data dan 

Perencanaan Evaluasi  

Pengambilan Kesimpulan dan 

Saran 

Selesai 

Analisis Hasil Evaluasi dan 

Pembahasan 
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Indonesia dan digunakan sebagai penunjang penelitian yang diperoleh dari buku, 
jurnal, artikel, paper dan website terkait. Teori pustaka penelitian ini, antara lain: 

1. Mobile banking 
2. User Experience 
3. User Experience pada mobile app 
4. Metode evaluasi User Experience. 

3.2 Penentuan parameter evaluasi 

Pada penelitian evaluasi pengalaman pengguna pada aplikasi mobile banking 
di berbagai Bank di Indonesia melibatkan dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi secara 
subjektif dan objektif. Untuk setiap evaluasi terdapat parameter-parameter yang 
digunakan.  

3.2.1 Parameter evaluasi subjektif 

Evaluasi secara subjektif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
peserta kuesioner (pengguna aplikasi mobile banking) yang kemudian hasil dari 
kuesioner akan dievaluasi oleh peneliti. Evaluasi secara subjektif mencakup 
parameter usability, usefulness dan desirability. Ketiga parameter memiliki 
variabel serta skala nilai, seperti yang terdapat pada tabel 3.1.  Konsep parameter 
pada evaluasi subjektif menerapkan parameter yang terdapat pada metode Quick-
UX yang telah dijelaskan sebelumnya di sub bab metode evaluasi User Experience. 
Namun, terdapat beberapa parameter yang disesuaikan dengan evaluasi aplikasi 
mobile banking. Seperti parameter findability pada Quick-UX yang tidak digunakan 
oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan findability memiliki kecenderungan 
terhadap evaluasi suatu website dimana menilai kemampuan bookmark. Pada 
parameter accessibility Quick-UX pun disesuaikan dengan kemampuan akses 
aplikasi mobile banking untuk evaluasi subjektif. Kolom pernyataan pada Tabel 3.1 
merupakan pernyataan yang akan disajikan dalam kuesioner tahap 2.   

Tabel 3.1 Skala nilai pada parameter evaluasi subjektif 

Parameter Variabel Pernyataan 
Skala 
Nilai 

Usefulness 

Ekspektasi pengguna 
Fungsi-fungsi yang terdapat di 
aplikasi telah memenuhi ekspektasi 
saya. 

1-4 

Manajemen kesalahan 
(error) 

Terdapat mekanisme (informasi, 

petunjuk, tata letak dan sebagainya) 

yang mencegah saya untuk 

melakukan kesalahan atau 

memperkecil peluang saya dalam 

melakukan kesalahan. 

1-4 
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Parameter Variabel Pernyataan Skala 
Nilai 

Usefulness 

Manajemen kesalahan 
(error) 

Peluang saya untuk melakukan 

kesalahan, kecil. Karena terdapat 

petunjuk, respon, pesan atau 

informasi yang dapat mencegah 

saya agar tidak melakukan 

kesalahan yang sama.    

1-4 

Perbedaan dengan 
aplikasi lain 

Aplikasi ini memiliki interaksi yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

aplikasi lain yang saya gunakan.*  

*(lewati jika Anda tidak 

menggunakan lebih dari satu 

aplikasi mobile banking) 

1-4 

Aplikasi ini memiliki antarmuka 

pengguna yang berbeda dengan 

aplikasi lain yang saya gunakan. *  

*(lewati jika Anda tidak 

menggunakan lebih dari satu 

aplikasi mobile banking) 

1-4 

Aplikasi ini memiliki fitur khusus 

atau unik yang tidak dimiliki aplikasi 

lain yang saya gunakan.*  

*(lewati jika Anda tidak 

menggunakan lebih dari satu 

aplikasi mobile banking) 

1-4 

Kredibilitas 

Pada aplikasi, tidak terdapat 

kesalahan pengetikan yang 

mendasar dan jelas. 

1-4 

Pada aplikasi, terdapat informasi 

kontak berupa alamat yang lengkap 

dan jelas. 

1-4 

Pada aplikasi, terdapat informasi 

kontak berupa nomor telepon yang 

lengkap dan jelas. 

1-4 

Pada aplikasi, terdapat informasi 

kontak berupa e-mail atau website 

yang lengkap dan jelas. 

1-4 



31 
 

Parameter Variabel Pernyataan Skala 
Nilai 

Usefulness Kredibilitas 

Pada aplikasi, terdapat menu About 

Us atau menu Info tentang 

pengembang aplikasi yang lengkap 

dan jelas. 

1-4 

Usability 

Konsistensi 

Konten pada aplikasi yang saya 

gunakan konsisten. 
1-4 

Penulisan bahasa dan istilah yang 

digunakan pada aplikasi yang saya 

gunakan konsisten.   

1-4 

Recognition 
Saya merasa familiar dan mudah 

dalam menggunakan aplikasi. 
1-4 

Navigasi 

Saya merasa mudah untuk bergerak 

dari satu tampilan ke tampilan lain 

dengan adanya petunjuk dan 

umpan balik yang jelas, guna 

mencapai tujuan yang saya 

inginkan. 

1-4 

Page load time 
Waktu akses atau muat (load time) 

aplikasi cepat. 
1-4 

Aksesibilitas 

Tidak terjadi masalah apabila 

aplikasi digunakan pada ponsel Dual 

SIM Card.*  

*(lewati jika Anda tidak 

menggunakan ponsel Dual SIM 

Card) 

1-4 

Desirability 

Estetika 

Desain aplikasi memiliki nilai 

estetika* yang baik, sehingga 

memberikan pengalaman yang 

menyenangkan. 

(estetika = nilai keindahan, 

kecantikan) 

1-4 

Layout 

Saya dapat dengan mudah 

menemukan isi atau konten penting 

pada layar tersebut. 

1-4 
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Parameter Variabel Pernyataan Skala 
Nilai 

Desirability 

Layout 

Alur tampilan antarmuka aplikasi 

yang saya gunakan memberikan 

kesan positif. (Contohnya, terhindar 

dari hilangnya fokus atas tujuan 

yang ingin saya capai)   

1-4 

Elemen-elemen antarmuka 

(misalnya: tombol, kotak isian atau 

inputan, teks) pada aplikasi disusun 

dan dikelompokkan secara logis.    

1-4 

Elemen-elemen antarmuka 

(misalnya: tombol, kotak isian atau 

inputan, teks) pada aplikasi disusun 

dan dikelompokkan sesuai dengan 

kesamaan dan kedekatan fungsi. 

1-4 

Ukuran tombol pada aplikasi yang 

saya gunakan sesuai dengan 

kebutuhan. 

1-4 

Ukuran layout dari aplikasi yang 

saya gunakan sesuai dengan 

kebutuhan. 

1-4 

Skema warna atau 
kontras 

Pemilihan corak dan kontras warna 

mencerminkan tema atau pesan 

dari produk atau ciri khas dari Bank 

tersebut. 

1-4 

Perpaduan warna dan kontras 

warna pada aplikasi memudahkan 

saya untuk membaca dan nyaman 

untuk dipandang. 

1-4 

Tipografi 

Format penulisan atau tipografi 

pada aplikasi antar menu, tampilan 

dan isi konten jelas, mudah dibaca 

serta konsisten. 

1-4 

Sumber: Diadaptasi dari Horn (2008b, 2008c, 2008d) 

3.2.2 Parameter evaluasi objektif 

Evaluasi secara objektif dilakukan dengan melakukan uji penggunaan aplikasi 
mobile banking yang digunakan oleh peserta uji (pengguna aplikasi mobile 
banking) dan kemudian data hasil uji akan dievaluasi. Evaluasi ini mencakup 
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parameter seperti pada tabel 3.2. Pada parameter evaluasi objektif, peneliti 
menerapkan parameter-parameter objektif dari Todd Zazelenchuk seperti yang 
telah dijelaskan di sub bab mengukur User Experience. 

Tabel 3.2 Parameter evaluasi objektif 

Parameter Informasi Dasar 

Task completed. 
Jumlah tugas yang berhasil diselesaikan oleh 
peserta uji.  

Error during task performance. 
Jumlah kesalahan peserta uji yang terjadi selama 
pengerjaan tugas. 

Time per completed task. 
Waktu yang dibutuhkan peserta uji dalam 
mengerjakan setiap tugas. 

Number of clicks during task 
completion. 

Jumlah klik atau tap yang dilakukan peserta uji 
selama pengerjaan tugas. 

Sumber: Diadaptasi dari Zazelenchuk (2008) 

3.3 Pengumpulan data dan perencanaan evaluasi 

Pengumpulan data dan perencanaan evaluasi dilakukan agar data yang 
diperoleh akurat dan evaluasi yang akan dilakukan berjalan sistematis sesuai 
dengan perencanaan. Tahap pengumpulan data dan perencanaan evaluasi terdiri 
dari pengambilan data sampel (peserta uji dan kuesioner) dan perancangan 
instrumen evaluasi. 

3.3.1 Pengambilan data sampel (peserta uji dan kuesioner) 

Pengambilan data sampel, baik peserta uji maupun peserta kuesioner dalam 
proses evaluasi harus memenuhi syarat, seperti: usia peserta antara 18 tahun 
sampai 40 tahun (usia produktif) yang memiliki pemahaman baik tentang cara 
penggunaan smartphone, pengguna aktif yang telah menggunakan aplikasi mobile 
banking minimal enam bulan serta menggunakan aplikasi mobile banking pada 
platform Android. Pengambilan sampel difokuskan pada pengguna yang berada di 
Malang.  

Pengambilan data sampel menggunakan salah satu jenis teknik dari metode 
sampel tanpa peluang (non-probability sampling), yaitu teknik sampel kuota 
(quota sampling). Non probability sampling menurut Sugiyono adalah teknik yang 
tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan quota sampling menurut 
Sugiyono merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 
2011). Menurut Jakob Nielsen, apabila pada pengujian terdapat dua kelompok 
pengguna, tiga sampai empat pengguna dari masing-masing kategori sudah cukup. 
Sedangkan, tiga pengguna cukup bagi penelitian apabila pada pengujian terdapat 
tiga kelompok pengguna atau lebih (Nielsen, 2000). Oleh karena itu, jumlah 
sampel yang diambil peneliti untuk peserta uji adalah 12 peserta uji (3 peserta uji 
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dari masing-masing aplikasi mobile banking yang dievaluasi). Hal ini dikarenakan 
hasil seleksi dari kuesioner tahap 1 untuk aplikasi BNI SMS Banking diperoleh 3 
peserta yang bersedia melakukan proses tahap uji. Sedangkan, untuk peserta 
kuesioner adalah 20 pengguna aplikasi mobile banking (5 peserta kuesioner dari 
masing-masing aplikasi mobile banking yang dievaluasi). Hal ini dikarenakan hasil 
seleksi dari kuesioner tahap 1 diperoleh 5 peserta pengguna aplikasi BNI SMS 
Banking yang merupakan jumlah peserta minimal dari tiga aplikasi lainnya.     

Sebelum menentukan peserta uji dan kuesioner, peneliti terlebih dahulu 
menyebar kuesioner tahap 1 dan memperkenalkan maksud serta tujuan dari 
penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nasabah dan pengguna aplikasi dari 
Bank apa saja yang paling banyak digunakan di area PTIIK Universitas Brawijaya, 
Universitas Muhammadiyah Malang dan perkantoran sekitar kampus serta 
menyaring peserta (uji maupun kuesioner). Dalam kuesioner tahap 1, responden 
(uji maupun kuesioner) memberikan identitas diri dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan dasar yang terdapat pada kuesioner. Apabila jawaban responden 
memenuhi persyaratan untuk melakukan tahap penelitian berikutnya, maka 
peneliti akan menghubungi kembali responden. 

3.3.2 Perancangan instrumen evaluasi 

Instrumen digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian. Pada penelitian ini, instrumen evaluasi yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah kuesioner dan uji.  

a. Kuesioner  
Instrumen evaluasi berupa kuesioner diberikan kepada setiap responden dan 

peserta kuesioner (responden yang memenuhi syarat). Pembagian kuesioner 
bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif dan subjektif. Untuk 
memperoleh data kuantitatif dan subjektif, dibutuhkan penyusunan informasi 
dasar dari setiap kuesioner agar data yang diperoleh akurat. Hasil dari kuesioner 
merupakan pengalaman pribadi dari pengguna selama menggunakan aplikasi 
mobile banking.  

Kuesioner yang akan digunakan pada peneltian ini terdiri dari dua tipe. Adapun 
penjelasan informasi dasar dan waktu penyebaran dari setiap kuesioner sebagai 
berikut: 

 Kuesioner tahap 1  
Pada kuesioner tahap 1, peneliti menyebarkan kuesioner di daerah Malang 
untuk mencari responden yang bersedia mengikuti proses evaluasi. 
Kuesioner 1 berisi informasi data diri dari responden dan pertanyaan dasar 
untuk menyeleksi responden. Tabel 3.3 menjelaskan informasi dasar 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Detail 
kuesioner tahap 1 terdapat di Lampiran A.1.     

 Kuesioner tahap 2 
Kuesioner tahap 2 merupakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta 
kuesioner yang telah memenuhi persyaratan. Rangkaian pernyataan-
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pernyataan pada kuesioner tahap 2 telah dijelaskan sebelumnya di Tabel 
3.1. Dengan menggunakan skala Likert, peserta kuesioner dapat memilih 
nilai 1-4 untuk setiap pertanyaan yang diberikan, yaitu: sangat tidak setuju, 
tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Apabila peserta kuesioner 
memberikan nilai 1, maka hal tersebut menggambarkan kondisi yang 
paling unfavourable. Sebaliknya, nilai 4 menggambarkan kondisi paling 
favourable. Detail kuesioner tahap 2 dapat dilihat pada Lampiran A.2. 

b. Uji 
Pada tahap evaluasi ini, peserta uji akan diarahkan untuk mencoba 

menggunakan aplikasi mobile banking yang peserta uji gunakan. Peserta uji 
menggunakan aplikasi mobile banking yang telah terpasang di smartphone 
peserta uji. Data yang diperoleh dari kegiatan uji bersifat kuantitatif dan objektif. 
Peneliti akan memberikan tugas kepada peserta uji dengan batasan waktu selama 
maksimal 10 menit untuk setiap tugas. Hal ini dilakukan agar peserta uji merasa 
nyaman dalam mengikuti tahap uji. Waktu estimasi 10 menit untuk tiap tugas pun 
merupakan salah satu solusi apabila jaringan internet sedang tidak stabil. Sehingga 
peserta uji diharapkan dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan 
baik. Selama total 50 menit dengan lima tugas yang diberikan, peserta uji harus 
menyelesaikan tugas-tugas dan peneliti akan mendampingi serta mengamati 
proses tahap uji setiap peserta uji. Peneliti juga melakukan rekaman berupa video 
selama tahap uji dan membuat checklist dari masing-masing parameter evaluasi 
objektif (seperti pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, Tabel 3.7 dan Tabel 3.8). Tabel 3.4 
menjelaskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta uji. Sebelum 
melakukan tahap uji, terlebih dahulu peneliti mengelompokkan peserta uji 
berdasarkan aplikasi mobile banking yang digunakan.  

Pada parameter task completed, peneliti akan mencatat tugas apa saja yang 
berhasil diselesaikan oleh peserta uji. Checklist pada tabel 3.5 diisi dengan nilai 
biner “0” bagi peserta uji yang gagal menyelesaikan tugas dan nilai biner “1” bagi 
peserta uji yang berhasil mengerjakan tugas yang diberikan serta menghitung task 
completed dari tiap tugas yang diberikan dan task completion rate. Pada 
parameter error during task performance, peneliti akan mencatat jumlah 
kesalahan yang dilakukan oleh peserta uji pada setiap tugas yang diberikan. 
Checklist pada tabel 3.6 diisi jumlah kesalahan yang dilakukan dan menghitung 
error rate serta global error rate. Untuk parameter time per completed task, 
peneliti akan mencatat waktu yang digunakan oleh peserta uji untuk setiap tugas 
yang dapat diselesaikan dengan benar dalam satuan detik. Pada tabel 3.7, checklist 
diisi dengan waktu yang digunakan peserta uji dan melakukan perhitungan 
geometric mean (geo mean) dari waktu yang digunakan untuk setiap tugas serta 
global geo mean. Untuk parameter number of clicks during task completion, 
peneliti akan mengisi checklist seperti pada tabel 3.8 dengan jumlah klik yang 
dilakukan oleh peserta uji untuk setiap tugas, menghitung mean of total clicks 
atau rata-rata jumlah klik yang digunakan untuk setiap tugas serta menghitung 

global mean dari jumlah klik yang digunakan seluruh peserta uji pada tiap aplikasi 
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mobile banking. Tabel-tabel checklist merupakan tabel checklist untuk masing-
masing aplikasi mobile banking yang dievaluasi. 

Tabel 3.3 Informasi dasar penyusunan kuesioner tahap 1 

No. Aspek Dasar Informasi Dasar 

1. Profil singkat. Data diri responden (uji maupun kuesioner). 

2. Seleksi nasabah Bank. Mengetahui apakah responden (uji maupun 
kuesioner) merupakan nasabah Bank atau tidak. 

Jika Ya 

 Bank apakah yang digunakan oleh responden (uji 
maupun kuesioner). 

3. Seleksi pengguna 
aplikasi mobile 
banking. 

. 

Mengetahui apakah responden uji menggunakan 
aplikasi mobile banking atau tidak. 

Jika Ya 

 Berapa lama pengguna menggunakan aplikasi 
mobile banking. 

 Aplikasi mobile banking yang digunakan. 

 Platform atau jenis aplikasi mobile banking yang 
digunakan. 

 Rata-rata penggunaan aplikasi mobile banking 
dalam kurun waktu satu bulan. 

 

Tabel 3.4 Informasi daftar tugas-tugas 

Tugas ke- Daftar Tugas Informasi Dasar 

1. Cek saldo. Peserta uji akan diminta untuk melakukan cek 
saldo. 

2. Transfer ke rekening 
dalam Bank yang sama. 

Peserta uji akan diminta untuk melakukan 
transfer antar rekening dalam Bank yang sama. 

3. Transfer antar Bank. Peserta uji akan diminta untuk melakukan 
transfer antar Bank. 

4. Melihat daftar transaksi. Peserta uji akan diminta untuk melakukan 
pengecekan daftar sejarah transaksi yang 
pernah dilakukan peserta uji sebelumnya.  

5. Pembelian pulsa 
prabayar. 

Peserta uji akan diminta untuk melakukan 
transaksi pembelian voucher pulsa. 

 

Tabel 3.5 Checklist penilaian parameter task completed 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1.      

 



37 
 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

2.      

3.      

Task Completed:      

Task Completion 
Rate: 

 

 

Tabel 3.6 Checklist penilaian parameter error during task performance.  

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1.      

2.      

3.      

Error Rate:      

Global Error Rate:  

 

Tabel 3.7 Checklist penilaian parameter time per completed task 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1.      

2.      

3.      

Geo Mean:      

Global Geo Mean:  

 

Tabel 3.8 Checklist penilaian parameter number of clicks during task completion. 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1.      

2.      

3.      

Mean of Total 
Clicks: 

     

Global Mean:  
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3.4 Analisis hasil evaluasi dan pembahasan  

Data yang diperoleh dari tahap uji dan pengisian kuesioner tahap 2 oleh para 
peserta (uji maupun kuesioner) diolah untuk mendapatkan hasil evaluasi. Analisis 
hasil evaluasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: analisis hasil evaluasi subjektif dan 
analisis hasil evaluasi objektif.  

3.4.1 Analisis hasil evaluasi subjektif 

Pada analisis hasil evaluasi subjektif, terdapat tiga metode analisis berdasarkan 
parameter usefulness, usability dan desirability.  

a. Metode analisis parameter usefulness 

Pada saat melakukan analisis parameter usefulness, digunakan dua tahap 
perhitungan, yaitu total nilai yang diberikan setiap peserta dan nilai usefulness 
setiap aplikasi mobile banking. Untuk menghitung total nilai digunakan Persamaan 
3.2. Sedangkan untuk menghitung nilai usefulness dapat menggunakan 
Persamaan 3.3. Namun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
menghitung mean nilai tiap variabel. Hal ini dilakukan karena setiap parameter 
memiliki jumlah pernyataan yang berbeda pada kuesioner tahap 2.  

          Mean nilai tiap variabel = 
∑ 𝑏𝑚

𝑠𝑚
       (3.1) 

Keterangan: 

b = nilai setiap pernyataan    s = jumlah pernyataan 

m = nomor variabel  

          Total nilai parameter Usefulness = ∑ 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  (3.2) 

          Usefulness = 
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑛𝑒𝑠𝑠 

𝑛
   (3.3) 

Keterangan: 

n = jumlah peserta kuesioner  

b. Metode analisis parameter usability 

Pada metode analisis parameter usability, perhitungan untuk mendapatkan 
nilai mean nilai tiap variabel dapat dilakukan dengan cara seperti Persamaan 3.1. 
Langkah ke dua adalah dengan menghitung total nilai yang diberikan oleh peserta 
uji seperti pada Persamaan 3.4. Kemudian untuk memperoleh nilai usability, 
digunakan Persamaan 3.5.     

          Total nilai parameter Usability = ∑(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙)  (3.4) 

          Usability = 
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑛
    (3.5) 

Keterangan: 

n = jumlah peserta kuesioner  
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c. Metode analisis parameter desirability 

Untuk mendapatkan nilai total nilai dari peserta, dapat mengunakan 
Persamaan 3.6. Cara memperoleh nilai mean nilai tiap variabel untuk parameter 
desirability sama seperti Persamaan 3.1. Proses selanjutnya setelah mendapatkan 
nilai total nilai adalah mendapatkan nilai desirability dengan menggunakan 
Persamaan 3.7.     

          Total nilai parameter Desirability = ∑(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙)   (3.6) 

          Desirability = 
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑛
   (3.7) 

Keterangan: 

n = jumlah peserta kuesioner 

          Subjective rate = 𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦   (3.8) 

Setelah memperoleh nilai usefulness, usability dan desirability, dilakukan 
perhitungan nilai subjective rate dari masing-masing aplikasi mobile banking 
seperti pada Persamaan 3.8. Kemudian dilakukan perbandingan nilai subjective 
rate dengan membandingkan aplikasi mobile banking mana yang memiliki nilai 
subjective rate paling tinggi. Semakin tinggi nilai subjective rate maka semakin baik 
nilai User Experience. 

3.4.2 Analisis hasil evaluasi objektif 

Data yang didapatkan dari tahap uji akan dianalisis berdasarkan parameter 
yang sudah ditentukan seperti pada Tabel 3.2.     

a. Metode evaluasi parameter task completed  

Untuk mendapatkan nilai dari task completed untuk setiap tugas digunakan 
Persamaan 3.9. Selanjutnya untuk memperoleh nilai task completion rate di setiap 
aplikasi mobile banking, dapat dilakukan perhitungan dengan rumus seperti pada 
Persamaan 3.10.  

          Task completed(𝑖) = 
∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
      (3.9) 

Keterangan:  

i = nomor tugas      j = nomor peserta uji 

x = nilai sampel ke-j      n = jumlah peserta uji 

          Task completion rate = 
∑ 𝑡𝑎𝑠𝑘 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑠𝑘
     (3.10) 

Setelah memperoleh nilai task completion rate dari masing-masing aplikasi 
mobile banking, dilakukan perbandingan nilai task completion rate. Perbandingan 
dilakukan dengan membandingkan aplikasi mobile banking mana yang memiliki 
nilai task completion rate paling tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa aplikasi 
mobile banking dengan nilai task completion rate paling tinggi lebih mudah 
digunakan dan lebih efektif.    
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b. Metode evaluasi parameter error during task performance 

Parameter error during task performance dihitung untuk mendapatkan nilai 
global error rate dari masing-masing aplikasi mobile banking menggunakan 
Persamaan 3.12. Namun sebelum menghitung global error rate, terlebih dahulu 
menghitung error rate untuk setiap tugas yang diberikan dengan menggunakan 
Persamaan 3.11. Tabel 3.9 merupakan tabel data kemungkinan error yang dimiliki 
tiap tugas pada aplikasi mobile banking. Kemungkinan error ditentukan 
berdasarkan jumlah pilihan atau input-an pada setiap proses yang memungkinkan 
pengguna melakukan kesalahan. Pilihan yang dimaksud adalah kategori atau sub 
menu yang terdapat pada setiap tugas dan tombol. Sedangkan, input-an yang 
dimaksud ialah, seperti: input nomor PIN, nomor rekening, jumlah uang atau 
nominal yang digunakan untuk bertransaksi dan segala jenis input-an yang 
terdapat di setiap tugas.    

          Error rate(𝑖) = 
∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗−1

𝑒𝑖 × 𝑛
        (3.11) 

Keterangan: 

i = nomor tugas      j = nomor peserta uji 

x = nilai sampel ke-j      n = jumlah peserta uji 

e = kemungkinan error 

          Global error rate = 
∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑠𝑘
      (3.12) 

Setelah memperoleh nilai global error rate dari masing-masing aplikasi mobile 
banking, dilakukan perbandingan nilai global error rate. Perbandingan dilakukan 
dengan membandingkan aplikasi mobile banking mana yang memiliki nilai global 
error rate paling rendah. Hal tersebut menandakan bahwa aplikasi mobile banking 
dengan nilai global error rate paling rendah lebih efektif dan memiliki tingkat 
kesalahan yang paling sedikit.  

Empat aplikasi yang dievaluasi kemudian dibandingkan berdasarkan nilai 
parameter task completed paling tinggi dan nilai parameter error during task 
performance paling rendah. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi nilai 
parameter task completed dan semaking rendah nilai parameter error during task 
performance suatu aplikasi maka semakin efektif aplikasi tersebut.     

c. Metode evaluasi parameter time per completed task 

Pada perhitungan untuk parameter time per completed task, digunakan 
Persamaan 3.13 untuk mendapatkan nilai Geometric Mean (Geo Mean) pada 
masing-masing tugas. Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung global geo 
mean untuk setiap aplikasi mobile banking dengan menggunakan Persamaan 3.14.    

          Geo mean(𝑖) = antilog (
∑ log 𝑥𝑗

𝑛
𝑗−1

𝑛
)     (3.13) 
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Keterangan: 

i = nomor tugas      j = nomor peserta uji 

x = nilai sampel ke-j      n = jumlah peserta uji 

          Global geo mean = 
∑ 𝑔𝑒𝑜 𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑠𝑘
      (3.14) 

Setelah memperoleh nilai global geo mean dari masing-masing aplikasi mobile 
banking, dilakukan perbandingan nilai global geo mean. Perbandingan dilakukan 
dengan membandingkan aplikasi mobile banking mana yang memiliki nilai global 
geo mean paling rendah. Hal tersebut menandakan bahwa aplikasi mobile banking 
yang memiliki nilai global geo mean paling rendah, membutuhkan waktu proses 
yang lebih sedikit atau singkat dalam bertransaksi atau menggunakan aplikasi dan 
lebih efisien. 

d. Metode evaluasi parameter number of clicks during task completion 

Untuk memperoleh nilai parameter number of clicks during task completion, 
terdiri dari dua tahap, yaitu menghitung mean of total clicks dan global mean. 
Mean of total clicks pada Persamaan 3.15 digunakan untuk mendapatkan rata-rata 
jumlah klik yang digunakan oleh seluruh peserta uji untuk masing-masing tugas. 
Sedangkan global mean adalah rata-rata jumlah klik untuk masing-masing aplikasi 
mobile banking dengan menggunakan Persamaan 3.16.  

          Mean of total clicks(𝑖) = 
∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
     (3.15) 

Keterangan: 

i = nomor tugas      j = nomor peserta uji 

x = nilai sampel ke-j      n = jumlah peserta uji 

          Global mean = 
∑ 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑠𝑘
     (3.16) 

Setelah memperoleh nilai global mean dari masing-masing aplikasi mobile 
banking, dilakukan perbandingan nilai global mean. Perbandingan dilakukan 
dengan membandingkan aplikasi mobile banking mana yang memiliki nilai global 
mean paling rendah. Hal tersebut menandakan bahwa aplikasi mobile banking 
dengan nilai global mean paling rendah lebih efisien dan membutuhkan jumlah 
klik yang lebih sedikit selama menggunakan aplikasi. 

Tabel 3.9 Kemungkinan error tiap tugas dan aplikasi mobile banking    

Aplikasi Bank Tugas Kemungkinan Error 

BCA Mobile 

Cek saldo. 4 

Transfer ke rekening dalam Bank yang sama 10 

Transfer antar Bank. 9 

Melihat daftar transaksi. 8 
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Aplikasi Bank Tugas Kemungkinan Error 

BCA Mobile Pembelian pulsa prabayar. 8 

BNI SMS 
Banking 

Cek saldo. 5 

Transfer ke rekening dalam Bank yang sama 8 

Transfer antar Bank. 9 

Melihat daftar transaksi. 6 

Pembelian pulsa prabayar. 9 

BRI Mobile 

Cek saldo. 1 

Transfer ke rekening dalam Bank yang sama 8 

Transfer antar Bank. 11 

Melihat daftar transaksi. 2 

Pembelian pulsa prabayar.   8 

Mandiri Mobile 

Cek saldo. 1 

Transfer ke rekening dalam Bank yang sama 6 

Transfer antar Bank. 8 

Melihat daftar transaksi. 1 

Pembelian pulsa prabayar. 7 

3.5 Pengambilan kesimpulan dan saran  

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh tahap penelitian telah 
dilakukan. Kesimpulan diambil dari hasil evaluasi dan analisis terhadap objek yang 
dievaluasi. Tahap akhir dari penelitian ini adalah saran yang ditujukan untuk 
memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terjadi dan menyempurnakan 
penelitian serta memberikan pertimbangan untuk penelitian yang akan dilakukan 
selanjutnya.  
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan berisi tentang proses evaluasi, karakteristik 
responden dan hasil evaluasi. Pada proses evaluasi terdapat penjelasan mengenai 
tahap melakukan evaluasi dan aplikasi mobile banking yang dievaluasi. Hasil 
evaluasi terdiri dari hasil evaluasi subjektif dan hasil evaluasi objektif.  

4.1 Proses evaluasi 

Penelitian dimulai dengan menyebarkan kuesioner tahap 1 di wilayah Malang 
dan dilakukan selama 14 hari. Peneliti mendapatkan data kuesioner tahap 1 
sebanyak 66 data. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu 
persatu responden dan secara online menggunakan fitur Google, yaitu: 
GoogleDocs dan e-mail. Data kuesioner tahap 1 kemudian diseleksi untuk 
mendapatkan data dengan latar belakang responden seperti usia antara 18 tahun 
sampai dengan 40 tahun, pengguna aktif yang telah menggunakan aplikasi mobile 
banking lebih dari enam bulan dan frekuensi penggunaan aplikasi mobile banking 
minimal satu sampai dua kali dalam kurun waktu satu bulan. Dari data kuesioner 
tahap 1, diperoleh pula aplikasi mobile banking yang paling banyak digunakan di 
wilayah Malang. Hasil dari seleksi yang dilakukan peneliti diperoleh 20 peserta 
kuesioner untuk data kuesioner tahap 2 dan 12 peserta uji untuk data tahap uji.  

Tabel 4.1 Aplikasi mobile banking 

No. Nama Aplikasi Sumber Logo 

1. BCA Mobile 
 

 

2. BNI SMS Banking  

 

 

 

 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.arkalo
gic.bni.activity&hl=en 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.bca&h
l=en 
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No. Nama Aplikasi Sumber Logo 

3. BRI Mobile 
 

 

4. Mandiri Mobile  

 

Tabel 4.1 merupakan daftar aplikasi mobile banking yang digunakan selama 
proses evaluasi. Keempat aplikasi tersebut digunakan sebagai bahan penelitian 
dimana para peserta kuesioner maupun uji memberikan data terhadap 
penggunaan aplikasi. Untuk pengguna Android, aplikasi dapat diunduh di 
playstore pada kolom sumber masing-masing aplikasi.   

4.2 Karakteristik responden 

Untuk mengetahui latar belakang responden, dilakukan analisis data 
karakteristik responden yang dapat dijadikan masukan untuk memperjelas data 
penelitian, antara lain rentang usia peserta (uji maupun kuesioner), aplikasi mobile 
banking, media penggunaan aplikasi mobile banking, serta frekuensi penggunaan 
aplikasi mobile banking selama satu bulan.   

Berdasarkan Gambar 4.1 diagram rentang usia responden, persentase paling 
besar berada pada rentang usia 18-22 tahun, yaitu sebanyak 61% % (40 orang). 
Persentase terbesar ke dua adalah responden dengan rentang usia 23-27 tahun 
dengan 26% (17 orang). Urutan ke tiga adalah dengan rentang usia 28-32 tahun 
sebanyak 9% (6 orang). Sedangkan untuk rentang usia 33-37 tahun memiliki 
persentase 4% (3 orang). Hal ini dianggap sesuai dengan karakteristik sampel 
karena target peserta (uji maupun kuesioner) berada pada rentang usia 18-40 
tahun yang merupakan usia produktif.   

Pada Gambar 4.2 ditunjukkan bahwa empat aplikasi mobile banking yang 
paling banyak digunakan oleh responden adalah BRI Mobile, BCA Mobile, Mandiri 
Mobile dan BNI SMS Banking. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar untuk batasan 
penelitian. Namun, pada aplikasi BNI SMS Banking proses pengiriman PIN 
dilakukan dengan cara pengguna memasukkan nomor PIN yang diminta aplikasi 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=bri.delivery
.brimobile&hl=en 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=noi.mandir
i.mobile&hl=en 
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melalui SMS. Hal ini berbeda dengan aplikasi BCA Mobile, BRI Mobile dan Mandiri 
Mobile yang keseluruhan proses dilakukan di dalam aplikasi hingga selesai. 
Persentase terbesar sebanyak 33% adalah pengguna dari aplikasi BRI Mobile. 
Urutan ke dua terbesar adalah pengguna aplikasi BCA Mobile sebanyak 25%. 
Pengguna aplikasi Mandiri Mobile sebanyak 23%. Aplikasi BNI SMS Banking 
digunakan oleh 11% pengguna. Sedangkan persentase untuk aplikasi mobile 
banking lainnya, antara lain: iMobile BTN (3%), BNI Internet Banking (1%), m-BRIS 
(1%), Sinarmas Mobile (1%), D-Mobile (1%) dan SMS Banking Bank Jatim (1%). 
Meskipun aplikasi BNI SMS Banking memiliki sedikit perbedaan, namun aplikasi 
BNI SMS Banking tetap digunakan sebagai bahan evaluasi dikarenakan jumlah 
pengguna yang mencukupi untuk dievaluasi. Keempat aplikasi mobile banking 
yang paling banyak digunakan berdasarkan hasil kuesioner pun sesuai dengan 
jumlah unduhan terbanyak di playstore.    

Berdasarkan Gambar 4.3, diketahui bahwa platform Android paling banyak 
digunakan oleh responden dengan persentase sebesar 59%. Media terbanyak ke 
dua yang digunakan oleh responden adalah Desktop Web dan Mobile Web 
sebanyak 12%. 9% merupakan persentase dari platform iOs, 5% menggunakan SIM 
Tool Kit (STK), sedangkan 3% menggunakan di Blackberry. Dari hasil tersebut, 
maka peneliti memutuskan untuk mengevaluasi aplikasi mobile banking pada 
platform Android.  

Berdasarkan Gambar 4.4, 50% merupakan persentase terbesar yang dimiliki 
kategori frekuensi penggunaan aplikasi mobile banking yaitu 1-2 kali dalam satu 
bulan. Untuk pengguna yang menggunakan aplikasi mobile banking 3-4 kali 
memiliki persentase 21%. Sedangkan, 29% merupakan persentase pengguna yang 
menggunakan aplikasi mobile banking rata-rata lebih dari 5 kali dalam satu bulan.  

 

Gambar 4.1 Diagram rentang usia peserta (uji) dan kuesioner tahap 2 
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Gambar 4.2 Diagram aplikasi mobile banking 

 

Gambar 4.3 Diagram media penggunaan aplikasi mobile banking 

 

Gambar 4.4 Diagram frekuensi penggunaan aplikasi mobile banking 
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4.3 Hasil evaluasi subjektif 

4.3.1 Evaluasi parameter usefulness  

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.2 Data evaluasi usefulness BCA Mobile (pengguna menggunakan lebih 
dari satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 13.367 

2. 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 1 14.067 

3. 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 12.267 

4. 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 13.033 

5. 3 3 2 2 3 1 4 2 4 4 2 10.7 

Usefulness: 12.687 

Berdasarkan Tabel 4.2, pada pernyataan 1 (variabel ekspektasi pengguna) dan 
9 (variabel kredibilitas) terdapat tiga peserta kuesioner yang memberikan nilai 4 
(sangat setuju) dan dua peserta kuesioner memberikan nilai 3. Pernyataan 2 
(variabel manajemen kesalahan atau error) dan 8 (variabel kredibilitas) terdapat 
tiga peserta memberikan nilai 3, serta masing-masing satu peserta memberikan 
nilai 4 dan 2. Masing-masing dua peserta memberikan nilai 4 dan 3, serta satu 
peserta dengan nilai 2 untuk pernyataan 3 (variabel manajemen kesalahan atau 
error) dan 7 (variabel kredibilitas). Untuk pernyataan 4 (variabel perbedaan 
dengan aplikasi lain), masing-masing dua peserta memberikan nilai 4 dan 2 serta 
satu peserta memberikan nilai 3. Pada pernyataan 5 (variabel perbedaan dengan 
aplikasi lain), tiga peserta memberikan nilai 3 dan dua peserta dengan nilai 4. 
Masing-masing dua peserta memberikan nilai 3 dan 2 serta satu peserta dengan 
nilai 1 untuk pernyataan 6 (variabel perbedaan dengan aplikasi lain). Tiga peserta 
memberikan nilai 4 dan masing-masing satu peserta dengan nilai 2 dan 3 pada 
pernyataan 10 (variabel kredibilitas). Sedangkan, pada pernyataan 11 (variabel 
kredibilitas), terdapat tiga peserta kuesioner memberikan nilai 3 dan masing-
masing satu peserta dengan nilai 1 dan 2. Nilai usefulness aplikasi BCA Mobile pada 
kategori penggunaan lebih dari satu aplikasi mobile banking adalah 12.687.  

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Tabel 4.3 Data evaluasi usefulness BNI SMS Banking (pengguna menggunakan 
lebih dari satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 11.067 

3. 3 3 3 2 3 3 1 4 4 3 4 11.867 

4. 4 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 9.033 
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Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 11.233 

Usefulness: 10.8 

Berdasarkan Tabel 4.3, masing-masing dua peserta kuesioner memberikan 
nilai 3 dan 4 untuk pernyataan 1 (variabel ekspektasi pengguna). Pada pernyataan 
2 (variabel manajemen kesalahan atau error), sebanyak dua peserta kuesioner 
memberikan nilai 3, satu peserta kuesioner dengan nilai 2 dan 1 peserta kuesioner 
dengan nilai 4. Untuk pernyataan 3 (variabel manajemen kesalahan atau error), 
keempat peserta kuesioner memberikan nilai 3. Sebanyak tiga peserta kuesioner 
memberikan nilai 2 dan satu peserta kuesioner memberikan 3 untuk pernyataan 
4 (variabel perbedaan dengan aplikasi lain). Pada pernyataan 5 dan 6 (variabel 
perbedaan dengan aplikasi lain), dua peserta kuesioner memberikan nilai 3 serta 
masing-masing satu peserta kuesioner dengan nilai 1 dan 2. Untuk pernyataan 7 
(variabel kredibilitas), dua peserta kuesioner memberikan nilai 3 serta masing-
masing satu peserta kuesioner dengan nilai 1 dan 2. Untuk pernyataan 8 dan 9 
(variabel kredibilitas), dua peserta memberikan nilai 1, satu peserta dengan nilai 2 
dan satu peserta kuesioner dengan 4. Dua peserta kuesioner memberikan 1, satu 
peserta kuesioner dengan 2 dan satu peserta memberikan nilai 3 untuk 
pernyataan 10 (variabel kredibilitas). Pada pernyataan 11 (variabel kredibilitas), 
terdapat dua peserta yang memberikan 1, satu peserta dengan nilai 3 dan satu 
peserta dengan nilai 4. Nilai usefulness aplikasi BNI SMS Banking untuk pengguna 
yang menggunakan aplikasi lebih dari satu adalah 10.8. 

Tabel 4.4 Data evaluasi usefulness BNI SMS Banking (pengguna hanya 
menggunakan satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 4 4 4 - - - 4 3 3 3 3 11.2 

Usefulness: 11.2 

Berdasarkan Tabel 4.4, satu peserta yang tidak menggunakan aplikasi lain 
selain BNI SMS Banking memberikan nilai 4 pada pernyataan 1 (variabel ekspektasi 
pengguna), 2 dan 3 (variabel manajemen kesalahan atau error) serta pernyataan 
7 (variabel kredibilitas). Untuk pernyataan 8, 9, 10 dan 11 (variabel kredibilitas), 
peserta kuesioner ke-2 memberikan nilai 3. Nilai usefulness pada kategori ini 
adalah 11.2.  

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.5 Data evaluasi usefulness BRI Mobile (pengguna menggunakan lebih 
dari satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
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Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 11.2 

3. 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 10.833 

4. 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 9.4 

5. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 11.667 

Usefulness: 11.82 

Berdasarkan Tabel 4.5, dari lima peserta kuesioner pengguna aplikasi BRI 
Mobile, tiga diantaranya memberikan nilai 3, satu peserta dengan nilai 2  dan satu 
peserta dengan nilai 4 pada pernyataan 1 (variabel ekspektasi pengguna), 3 
(variabel manajemen kesalahan atau error), 5 (variabel perbedaan dengan aplikasi 
lain), 10 dan 11 (variabel kredibilitas). Empat peserta kuesioner memberikan nilai 
3 dan satu peserta kuesioner memberikan nilai 4 pada pernyataan 2 (variabel 
manajemen kesalahan atau error). Tiga peserta kuesioner memberikan nilai 2, 
satu peserta dengan nilai 4 dan satu peserta memberikan nilai 3 untuk pernyataan 
4 (variabel perbedaan dengan aplikasi lain). Dua peserta kuesioner masing-masing 
memberikan nilai 2 dan 3 serta satu peserta kuesioner dengan nilai 4 pada 
pernyataan 6 (variabel perbedaan dengan aplikasi lain). Untuk pernyataan 7 
(variabel kredibilitas), empat peserta kuesioner memberikan nilai 3 dan satu 
peserta memberikan nilai 4. Pada pernyataan 8 (variabel kredibilitas), terdapat 
dua peserta memberikan nilai 3, satu peserta memberikan nilai 1, satu peserta 
dengan nilai 2 dan satu peserta dengan nilai 4. Tiga peserta memberikan nilai 3 
serta masing-masing satu peserta memberikan nilai 1 dan 4 untuk pernyataan 9 
(variabel kredibilitas). Nilai usefulness yang diperoleh aplikasi BRI Mobile pada 
pengguna yang menggunakan aplikasi lebih dari satu, yaitu 11.82.   

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.6 Data evaluasi usefulness Mandiri Mobile (pengguna menggunakan 
lebih dari satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 14.267 

2. 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 9.267 

3. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 8.6 

5. 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 10.4 

Usefulness: 10.633 

Berdasarkan Tabel 4.6, pernyataan 1 (variabel ekspektasi pengguna), 10 dan 
11 (variabel kredibilitas) memiliki data, yaitu: dua peserta memberikan nilai 2, satu 
peserta memberikan nilai 3 dan satu peserta memberikan nilai 4. Pada pernyataan 
2 dan 3 (manajemen kesalahan atau error) serta 7 dan 9 (variabel kredibilitas), 
terdapat tiga peserta memberikan nilai 3 dan satu peserta memberikan nilai 2 
nilai. Masing-masing dua peserta memberikan nilai 3 dan 2 untuk pernyataan 4 
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(variabel perbedaan dengan aplikasi lain). Pada pernyataan 5 dan 6 (variabel 
perbedaan dengan aplikasi lain), dua peserta kuesioner memberikan nilai 2, satu 
peserta dengan nilai 1 dan satu peserta memberikan nilai 4. Untuk pernyataan 8 
(variabel kredibilitas), dua peserta memberikan nilai 3, satu peserta memberikan 
nilai 2 dan satu peserta dengan 4. Nilai usefulness aplikasi Mandiri Mobile untuk 
kategori ini adalah 10.633. 

Tabel 4.7 Data evaluasi usefulness Mandiri Mobile (pengguna hanya 
menggunakan satu aplikasi) 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. 3 3 3 - - -  3 4 4 1 1 8.6 

Usefulness: 8.6 

Berdasarkan Tabel 4.7, peserta kuesioner ke-4 memberikan nilai 3 untuk 
pernyataan 1 (variabel ekspektasi pengguna), 2 dan 3 (variabel manajemen 
kesalahan atau error) serta pernyataan 7 (variabel kredibilitas). Untuk pernyataan 
8 dan 9, peserta memberikan nilai 4 serta pernyataan 10 dan 11 dengan nilai 1. 
Nilai usefulness yang diperoleh dari pengguna yang hanya menggunakan aplikasi 
Mandiri Mobile adalah 8.6.  

 

Gambar 4.5 Hasil evaluasi parameter usefulness 

Pada Gambar 4.5, diketahui bahwa tingkat usefulness tertinggi untuk kategori 
“menggunakan lebih dari satu aplikasi mobile banking” dimiliki aplikasi BCA 
Mobile dengan nilai 12.687. Kemudian, urutan usefulness tertinggi ke dua pada 
kategori ini diperoleh aplikasi BRI Mobile dengan nilai usefulness 11.82. Urutan ke 
tiga dan ke empat untuk kategori ini adalah aplikasi BNI SMS Banking dengan nilai 
10.8 dan Mandiri Mobile dengan 10.633. Sedangkan, pada kategori “hanya 
menggunakan satu aplikasi mobile banking”, BNI SMS Banking memperoleh nilai 
usefulness tertinggi dengan 11.2 dan aplikasi Mandiri Mobile memperoleh nilai 
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terendah dengan 8.6. Oleh karena itu, aplikasi BCA Mobile dan BNI SMS Banking 
memiliki User Experience yang lebih baik dibandingkan aplikasi lain dari tiap 
kategori untuk parameter usefulness.  

4.3.2 Evaluasi parameter usability 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.8 Data evaluasi usability BCA Mobile (pengguna menggunakan 
smartphone Dual SIM Card)  

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1. 3 4 4 3 4 2 16.5 

2. 4 4 4 4 3 3 18 

3. 3 4 4 3 2 2 14.5 

4. 3 3 3 3 3 3 15 

5. 3 4 3 3 1 2 12.50 

Usability: 15.4 

Berdasarkan Tabel 4.8, empat peserta kuesioner memberikan nilai 3 dan satu 
peserta dengan nilai 4 untuk pernyataan 1 (variabel konsistensi) dan 4 (variabel 
navigasi). Pada pernyataan 2 (variabel konsistensi), terdapat empat peserta 
memberikan nilai 4 dan satu peserta memberikan nilai 3. Untuk pernyataan 3 
(variabel recognition), tiga peserta memberikan nilai 4 dan dua peserta dengan 
nilai 3. Dua peserta memberikan nilai 3, dan masing-masing satu peserta 
memberikan nilai 4, 2 dan 1 pada pernyataan 5 (page load time). Sedangkan, untuk 
pernyataan 6 (variabel aksesibilitas) terdapat tiga peserta memberikan nilai 2 dan 
dua peserta memberikan nilai 3. Sehingga, aplikasi BCA Mobile memperoleh nilai 
usability kategori penggunaan aplikasi pada smartphone Dual SIM Card, yaitu 15.4.  

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Tabel 4.9 Data evaluasi usability BNI SMS Banking (pengguna menggunakan 
smartphone Dual SIM Card) 

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1. 4 3 3 3 4 4 17.5 

3. 3 3 4 3 4 4 18 

5. 4 4 4 4 3 4 19 

Usability: 18.17 

Berdasarkan Tabel 4.9, pada pernyataan 1 (variabel konsistensi), 3 (variabel 
recognition) dan 5 (variabel page load time), sebanyak dua peserta memberikan 
nilai 4 dan satu peserta memberikan nilai 3. Untuk pernyataan 2 (variabel 
konsistensi) dan 4 (variabel navigasi), terdapat dua peserta kuesioner dengan nilai 
3 dan satu peserta dengan nilai 4. Tiga peserta kuesioner memberikan nilai 4 untuk 
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pernyataan 6 (variabel aksesibilitas). Nilai usability aplikasi BNI SMS Banking yang 
digunakan di smartphone berjenis Dual SIM Card, yaitu 18.17. 

Tabel 4.10 Data evaluasi usability BNI SMS Banking (pengguna tidak 
menggunakan smartphone Dual SIM Card) 

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

2. 4 4 4 3 3  - 14 

4. 3 3 3 3 3  - 12 

Usability: 13 

Berdasarkan Tabel 4.10, masing-masing satu peserta kuesioner memberikan 
nilai 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) pada pernyataan 1 dan 2 (variabel konsistensi) 
serta 3 (variabel recognition). Sedangkan, pada pernyataan 4 (variabel navigasi) 
dan 5 (variabel page load time), dua peserta memberikan nilai 3 (setuju). Nilai 
usability aplikasi BNI SMS Banking yang digunakan di smartphone yang bukan 
berjenis Dual SIM Card adalah 13.  

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.11 Data evaluasi usability BRI Mobile (pengguna menggunakan 
smartphone Dual SIM Card) 

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1. 4 4 4 3 4 4 19 

2. 3 3 3 3 2 2 13 

3. 4 4 4 3 3 2 16 

4. 3 3 3 3 3 3 15 

Usability: 15.75 

Berdasarkan Tabel 4.11, pada pernyataan 1 dan 2 (variabel konsistensi) serta 
3 (variabel recognition), terdapat masing-masing dua peserta memberikan nilai 3 
dan 4. Untuk pernyataan 4 (variabel navigasi), empat peserta kuesioner 
memberikan nilai 3. Dua peserta kuesioner pada pernyataan 5 (variabel page load 
time) memberikan nilai 3 (setuju) serta masing-masing satu peserta dengan nilai 2 
dan 4. Sedangkan, pada pernyataan 6 (variabel aksesibilitas), terdapat 2 peserta 
dengan nilai 2 dan masing-masing satu peserta memberikan nilai 3 dan 4. Nilai 
usability yang diperoleh aplikasi BRI Mobile yang digunakan di smartphone dengan 
jenis Dual SIM Card adalah 15.75. 

Tabel 4.12 Data evaluasi usability BRI Mobile (pengguna tidak menggunakan 
smartphone Dual SIM Card) 

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

5. 3 3 3 3 2 -  11 

Usability: 11 
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Berdasarkan Tabel 4.12, peserta kuesioner ke-5 memberikan nilai 3 untuk 
pernyataan 1 dan 2 (variabel konsistensi), 3 (variabel recognition) serta 4 (variabel 
navigasi). Untuk pernyataan 5 (variabel page load time), peserta memberikan nilai 
2. Nilai usability aplikasi BRI Mobile pada kategori ini, yaitu 11. 

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.13 Data evaluasi usability Mandiri Mobile (pengguna menggunakan 
smartphone Dual SIM Card) 

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1. 4 3 4 4 4 4 19.5 

2. 3 3 4 3 3 4 17 

3. 2 2 2 2 3 2 11 

Usability: 15.83 

Berdasarkan Tabel 4.13, masing-masing satu peserta yang merupakan 
pengguna aplikasi Mandiri Mobile memberikan nilai 4, 3 dan 2 pada pernyataan 1 
(variabel konsistensi) dan 4 (variabel navigasi). Untuk pernyataan 2 (variabel 
konsistensi), dua peserta memberikan nilai 3 dan satu peserta memberikan nilai  
2. Pada pernyataan 3 (variabel recognition) dan 6 (variabel aksesibilitas), terdapat 
dua peserta yang memberikan nilai 4 dan satu peserta memberikan 2. Sedangkan 
untuk pernyataan 5 (variabel page load time), dua peserta memberikan nilai 3 dan 
satu peserta dengan nilai 4. Nilai usability aplikasi Mandiri Mobile untuk pengguna 
Dual SIM Card, yaitu 15.83. 

Tabel 4.14 Data evaluasi usability Mandiri Mobile (pengguna tidak 
menggunakan smartphone Dual SIM Card)  

Peserta Kuesioner 
Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 

4. 4 4 4 4 3 - 15 

5. 3 3 3 3 3 - 12 

Usability: 13.5 

Berdasarkan Tabel 4.14, masing-masing satu peserta kuesioner memberikan 
nilai 4 dan 3 untuk pernyataan 1 dan 2 (variabel konsistensi), 3 (variabel 
recognition) serta 4 (variabel navigasi). Sedangkan pada pernyataan 5 (variabel 
page load time), kedua peserta memberikan nilai 3. Nilai usability yang diperoleh 
aplikasi Mandiri Mobile pada kategori ini adalah 13.5.  
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Gambar 4.6 Hasil evaluasi parameter usability 

Dari Gambar 4.6, dapat diketahui bahwa aplikasi BNI SMS Banking memiliki 
tingkat usability paling tinggi dengan nilai 18.17 untuk kategori “menggunakan 
smartphone Dual SIM Card”. Aplikasi Mandiri Mobile memperoleh tingkat 
usability ke dua pada kategori ini dengan nilai 15.83. Pada aplikasi BRI Mobile, nilai 
usability dengan nilai 15.75 merupakan urutan ke tiga. Untuk aplikasi yang 
memperoleh tingkat usability paling rendah dimiliki BCA Mobile dengan nilai 15.4. 
Sedangkan, pada kategori “tidak menggunakan smartphone Dual SIM Card”, 
urutan nilai tertinggi ke nilai terendah, antara lain: Mandiri Mobile, BNI SMS 
Banking dan BRI Mobile. Aplikasi Mandiri Mobile memperoleh nilai usability 13.5 
pada kategori ini. Aplikasi BNI SMS Banking dan BRI Mobile memperoleh nilai 13 
dan 11 untuk kategori ini. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi BNI SMS Banking dan 
Mandiri Mobile memiliki User Experience yang lebih baik dibandingkan aplikasi lain 
dari tiap kategori untuk parameter usability. 

4.3.3 Evaluasi parameter desirability 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.15 Data evaluasi desirability BCA Mobile  

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 14 

2. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

3. 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 15.67 

4. 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 13.5 

5. 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 13 

Desirability: 13.63 
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Berdasarkan Tabel 4.15, pada pernyataan 1 (variabel estetika) dan 6 (variabel 
layout) terdapat empat peserta kuesioner yang memberikan nilai 3 dan satu 
peserta dengan nilai 4. Lima peserta kuesioner pada pernyataan 2 (variabel layout) 
memberikan nilai 3. Untuk pernyataan 3, 4 dan 7 (variabel layout), serta 
pernyataan 9 (variabel skema warna atau kontras), sebanyak tiga peserta 
memberikan nilai 3 dan dua peserta memberikan nilai 4. Pada pernyataan 5 
(variabel layout), 8 (variabel skema warna atau kontras) dan 10 (variabel tipografi), 
tiga peserta kuesioner memberikan nilai 4 dan dua peserta dengan nilai 3. 
Sehingga, nilai desirability aplikasi BCA Mobile adalah 13.63. 

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Tabel 4.16 Data evaluasi desirability BNI SMS Banking 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 13.67 

2. 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 13.83 

3. 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 10.67 

4. 1 3 3 1 1 2 3 1 2 2 6.67 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Desirability: 11.37 

Berdasarkan Tabel 4.16, masing-masing dua peserta memberikan nilai 2 dan 3 
untuk pernyataan 1 (variabel estetika). Untuk pernyataan 2 dan 6 (variabel layout) 
serta 9 (variabel skema warna atau kontras), sebanyak tiga peserta memberikan 
nilai 3 dan masing-masing satu peserta memberikan nilai 2 dan 4. Empat peserta 
memberikan nilai 3 dan satu peserta memberikan nilai 4 untuk pernyataan 3 dan 
7 (variabel layout). Pada pernyataan 4 (variabel layout), tiga peserta memberikan 
nilai 3 dan masing-masing satu peserta memberikan nilai 1 dan 4.  Untuk 
pernyataan 5 (variabel layout), masing-masing satu peserta memberikan nilai 1, 2 
dan 4 serta dua peserta memberikan nilai 3. Masing-masing dua peserta 
memberikan nilai 3 dan 4 dan satu peserta memberikan nilai 1 untuk pernyataan 
8 (variabel skema warna atau kontras). Pada pernyataan 9 (variabel skema warna 
atau kontras), tiga peserta kuesioner memberikan nilai 3 serta masing-masing satu 
peserta memberikan nilai 2 dan 4. Sedangkan, pada pernyataan 10 (variabel 
tipografi), sebanyak masing-masing dua peserta memberikan 3 dan 4 serta satu 
peserta dengan nilai 2. Sehingga, nilai desirability aplikasi BNI SMS Banking adalah 
11.37. 

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.17 Data evaluasi desirability BRI Mobile 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 15.67 

2. 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 12 
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Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 15.17 

4. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Desirability: 13.17 

Berdasarkan Tabel 4.17, dua peserta kuesioner dengan nilai 4, serta masing-
masing satu peserta memberikan nilai 1, 2 dan 3 untuk pernyataan 1 (variabel 
estetika). Pada pernyataan 2 (variabel layout), terdapat dua peserta memberikan 
nilai 4 dan 3. Empat peserta kuesioner memberikan 3 dan satu peserta dengan 
nilai 4 untuk pernyataan 3, 5 dan 6 (variabel layout). Pada pernyataan 4 (variabel 
layout), kelima peserta memberikan 3. Terdapat tiga peserta memberikan nilai 3 
serta masing-masing satu peserta dengan nilai 4 untuk pernyataan 7 (variabel 
layout). Pada pernyataan 8 dan 9 (variabel skema warna atau kontras) serta 10 
(variabel tipografi), sebanyak tiga peserta kuesioner memberikan 4 dan dua 
peserta memberikan 3. Nilai desirability yang diperoleh aplikasi BRI Mobile, yaitu 
13.17.   

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.18 Data evaluasi desirability Mandiri Mobile 

Peserta 
Kuesioner Ke- 

Nilai Isian Pernyataan Ke- 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 15.17 

2. 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 9.17 

3. 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 9.17 

4. 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 14.33 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Desirability: 11.97 

Berdasarkan Tabel 4.18, terdapat tiga peserta yang memberikan nilai 3, serta 
masing-masing satu peserta memberikan 4 dan 2 untuk pernyataan 1 (variabel 
estetika), 2 dan 5 (variabel layout) serta 9 (variabel skema warna atau kontras). 
Pada pernyataan 3, 4 dan 6 (variabel layout), masing-masing dua peserta 
memberikan 4 dan 3 serta satu peserta dengan nilai 2. Untuk pernyataan 7 
(variabel layout) dan 8 (variabel skema warna atau kontras), masing-masing dua 
peserta kuesioner memberikan nilai 3 dan 2 serta satu peserta dengan nilai 4. Satu 
peserta kuesioner memberikan 3 dan masing-masing dua peserta memberikan 4 
dan 2 untuk pernyataan 10 (variabel tipografi). Sehingga, nilai desirability aplikasi 
Mandiri Mobile adalah 11.97.  
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Gambar 4.7 Hasil evaluasi parameter desirability 

Pada Gambar 4.7, ditunjukkan bahwa aplikasi BCA Mobile memiliki nilai 
tertinggi untuk parameter desirability dengan nilai 13.63. Aplikasi BRI Mobile 
merupakan urutan ke dua tertinggi dengan nilai 13.17. Urutan ke tiga diperoleh 
aplikasi Mandiri Mobile denagn nilai 11.97. Sedangkan, aplikasi BNI SMS Banking 
memperoleh nilai terendah untuk parameter desirability dengan 11.37. Oleh 
karena itu, aplikasi BCA Mobile memiliki User Experience paling baik untuk 
parameter desirability dibandingkan dengan aplikasi BRI Mobile, Mandiri Mobile 
dan BNI SMS Banking.     

4.4 Hasil evaluasi objektif 

4.4.1 Evaluasi parameter task completed 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.19 Data evaluasi task completed BCA Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 1 1 1 1 1 

2. 1 0 0 1 1 

3. 1 1 1 1 1 

Task Completed: 1 0.667 0.667 1 1 

Task Completion Rate: 0.867 

Berdasarkan Tabel 4.19, tugas 1 (cek saldo), 4 (melihat daftar transaksi) dan 5 
(pembelian pulsa prabayar) memiliki nilai task completed paling tinggi yaitu 1. 
Sedangkan pada tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) dan 3 
(transfer antar Bank) memiliki nilai 0.667. Hal ini dikarenakan pada peserta uji ke-
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2, aplikasi tidak merespon perintah untuk menyimpan nomor rekening sebelum 
melakukan transaksi transfer. Sehingga rerata dari nilai task completion rate pada 
parameter task completed aplikasi BCA Mobile adalah 0.867.     

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Tabel 4.20 Data evaluasi task completed BNI SMS Banking 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 0 0 0 0 0 

2. 1 1 1 1 1 

3. 1 1 1 1 1 

Task Completed: 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 

Task Completion Rate: 0.667 

Berdasarkan Tabel 4.20, nilai task completed untuk kelima tugas sama, yaitu 
0.667. Dengan kata lain, nilai task completion rate untuk aplikasi BNI SMS Banking 
adalah 0.667. Pada peserta uji ke-1, terdapat permasalahan pada feedback yang 
tidak muncul setelah peserta mengirim nomor PIN melalui SMS. Sehingga 
keseluruhan tugas pada peserta uji ke-1 tidak dapat dilakukan hingga selesai 
dengan baik.       

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.21 Data evaluasi task completed BRI Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 1 1 1 1 1 

2. 1 1 1 1 1 

3. 1 1 1 1 1 

Task Completed: 1 1 1 1 1 

Task Completion Rate: 1 

Berdasarkan Tabel 4.21, nilai task completed pada aplikasi BRI Mobile untuk 
seluruh tugas yang diberikan adalah 1. Hal tersebut dikarenakan ketiga peserta uji 
dapat menyelesaikan lima tugas yang diberikan dengan baik. Sehingga, nilai task 
completion rate aplikasi BRI Mobile adalah 1.  

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.22 Data evaluasi task completed Mandiri Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 1 0 0 1 0 

2. 1 1 1 1 1 
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Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

3. 1 1 1 1 1 

Task Completed: 1 0.667 0.667 1 0.667 

Task Completion Rate: 0.8 

Berdasarkan Tabel 4.22, nilai task completed tertinggi terletak pada tugas 1 
(cek saldo) dan 4 (melihat daftar transaksi) yaitu bernilai 1. Untuk tugas 2 (transfer 
ke rekening dalam Bank yang sama), 3 (transfer antar Bank) dan 5 (pembelian 
pulsa prabayar) memiliki nilai task completed 0.667. Hal ini disebabkan peserta uji 
ke-1 tidak dapat mengingat nomor PIN, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan 
dan dilanjutkan dengan benar. Oleh karena itu, nilai task completion rate untuk 
aplikasi Mandiri Mobile adalah 0.8. 

Gambar 4.8 merupakan perbandingan nilai task completion rate untuk setiap 
aplikasi mobile banking. Semakin tinggi nilai task completion rate, semakin baik 
pula User Experience (objektif) aplikasi untuk parameter task completed. Pada 
gambar dapat disimpulkan bahwa aplikasi BRI Mobile memiliki nilai task 
completion rate paling tinggi, yaitu dengan nilai 1. Urutan kedua diperoleh aplikasi 
BCA Mobile dengan nilai 0.867. Urutan ketiga adalah aplikasi Mandiri Mobile 
dengan nilai 0.8. Sedangkan, aplikasi dengan nilai task completion rate paling 
rendah, yaitu 0.667 dimiliki BNI SMS Banking. Oleh karena itu, aplikasi BRI Mobile 
merupakan aplikasi yang lebih efektif dan lebih mudah digunakan dibandingkan 
aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile dan BNI SMS Banking.  

Gambar 4.8 Hasil evaluasi parameter task completed 
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Aplikasi BCA Mobile 0.867
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4.4.2 Evaluasi parameter error during task performance 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.23 Data evaluasi error during task performance BCA Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 0 1 0 0 0 

2. 1 1 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

Error Rate: 0.75 0.6 0 0 0 

Global Error Rate: 0.27 

Berdasarkan Tabel 4.23, nilai error rate untuk tugas 3 (transfer antar Bank), 4 
(melihat daftar transaksi) dan 5 (pembelian pulsa prabayar) bernilai 0. Untuk tugas 
1 (cek saldo) memiliki nilai error rate 0.75. Sedangkan untuk tugas 2 (Transfer ke 
rekening dalam Bank yang sama) memiliki nilai error rate 0.6. Hal tersebut 
membuktikan bahwa pada tugas 3, 4 dan 5, ketiga peserta uji tidak melakukan 
kesalahan selama mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, nilai global 
error rate pada aplikasi BCA Mobile adalah 0.27. 

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Tabel 4.24 Data evaluasi error during task performance BNI SMS Banking  

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 0 0 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

Error Rate: 0.6 0 0 0 0 

Global Error Rate: 0.12 

Berdasarkan Tabel 4.24, nilai error rate untuk tugas 1 (cek saldo) yaitu 0.6 
merupakan nilai error rate tertinggi pada aplikasi BNI SMS Banking. Hal tersebut 
dikarenakan peserta uji ke-2 melakukan kesalahan saat memasukkan nomor PIN.  
Sedangkan untuk tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama), 3 (transfer 
antar Bank), 4 (melihat daftar transaksi) dan 5 (pembelian pulsa prabayar), ketiga 
peserta tidak melakukan kesalahan sehingga nilai error rate 0. Nilai global error 
rate aplikasi BNI SMS Banking adalah 0.12.  

c. Aplikasi BRI Mobile 

Berdasarkan Tabel 4.25, nilai error rate untuk tugas 1 (cek saldo) dan 5 
(pembelian pulsa prabayar) adalah 0. Pada tugas 2 (transfer ke rekening dalam 
Bank yang sama) memiliki nilai error rate 0.375. Untuk tugas 3 (transfer antar 
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Bank) dan 4 (melihat daftar transaksi) memiliki masing-masing nilai error rate 
0.545 dan 10.5. Tugas 4 memiliki nilai error rate terbesar dikarenakan ketiga 
peserta uji kesulitan untuk melakukan cek daftar transaksi. Sehingga, nilai global 
error rate aplikasi BRI Mobile adalah 2.284.  
Tabel 4.25 Data evaluasi error during task performance BRI Mobile  

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 0 1 2 3 0 

2. 0 0 0 3 0 

3. 0 0 0 1 0 

Error Rate: 0 0.375 0.545 10.5 0 

Global Error Rate: 2.284 

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.26 Data evaluasi error during task performance Mandiri Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 0 1 1 0 1 

2. 0 0 1 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

Error Rate: 0 0.5 0.75 0 0.429 

Global Error Rate: 0.336 

Berdasarkan Tabel 4.26, tugas 1 (cek saldo) dan 4 (melihat daftar transaksi) 
memiliki nilai error rate 0. Untuk tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang 
sama) dan 5 (pembelian pulsa prabayar) nilai error rate 0.5 dan 0.429. Sedangkan 
nilai error rate terbesar terletak pada tugas 3 (transfer antar Bank) dengan nilai 
0.75. Oleh karena itu, nilai global error rate untuk aplikasi Mandiri Mobile adalah 
0.336. 

Pada Gambar 4.9, dapat diketahui bahwa aplikasi BNI SMS Banking memiliki 
nilai global error rate paling rendah, yaitu 0.12. Sedangkan, BRI Mobile merupakan 
aplikasi dengan nilai global error rate paling tinggi dengan nilai 2.284. Untuk 
urutan terkecil ke dua dengan nilai 0.27 dimiliki aplikasi BCA Mobile. Urutan 
aplikasi dengan nilai ke tiga adalah Mandiri Mobile dengan nilai 0.366. Pada 
parameter error during task performance, aplikasi BNI SMS Banking dapat 
dikatakan sebagai aplikasi mobile banking yang lebih efektif dan lebih mudah 
digunakan daripada ketiga aplikasi lainnya. Hal ini dikarenakan peserta uji pada 
aplikasi BNI SMS Banking melakukan kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan 
aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile dan BRI Mobile.    
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Gambar 4.9 Hasil evaluasi parameter error during task performance 

4.4.3 Evaluasi parameter time per completed task 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.27 Data evaluasi time per completed task BCA Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 20 75 92 30 50 

2. 22     58 113 

3. 16 94 107 31 63 

Geo Mean: 19.17 83.96 99.22 37.78 70.87 

Global Geo Mean: 62.20 

Berdasarkan Tabel 4.27, tugas 1 (cek saldo) membutuhkan waktu rata-rata 
19.17 detik.  Tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) membutuhkan 
waktu rata-rata 83.92 detik. Tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) membutuhkan 
waktu rata-rata 70.87 detik. Tugas 4 (melihat daftar transaksi) membutuhkan 
waktu rata-rata 37.78 detik. Sedangkan, tugas 3 (transfer antar Bank) memiliki 
nilai geo mean paling tinggi, yaitu 99.22 detik. Hal ini dikarenakan pada tugas 3 
peserta uji membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan tugas 
lainnya. Nilai global geo mean aplikasi BCA Mobile adalah 62.20 detik.  

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Berdasarkan Tabel 4.28, tugas 1 (cek saldo) memiliki nilai geo mean paling 
kecil, yaitu 41.17 detik. Sedangkan tugas 3 (transfer antar Bank) memiliki nilai geo 
mean paling tinggi, yaitu 89.55 detik. Untuk tugas 4 (melihat daftar transaksi) 
membutuhkan waktu rata-rata 48.29 detik. Tugas 2 (transfer ke rekening dalam 
Bank yang sama) membutuhkan waktu rata-rata 52.85 detik. Untuk tugas 5 
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(pembelian pulsa prabayar) membutuhkan waktu rata-rata 85.25 detik.  Nilai 
global geo mean pada aplikasi BNI SMS Banking adalah 63.42 detik. 
Tabel 4.28 Data evaluasi time per completed task BNI SMS Banking 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 
  

        

2. 113 57 99 44 79 

3. 15 49 81 53 92 

Geo Mean: 41.17 52.85 89.55 48.29 85.25 

Global Geo Mean: 63.42 

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.29 Data evaluasi time per completed task BRI Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 8 63 73 20 40 

2. 2 49 56 29 48 

3. 100 55 54 57 52 

Geo Mean: 11.70 55.37 60.44 32.09 46.39 

Global Geo Mean: 41.20 

Berdasarkan Tabel 4.29, tugas 1 (cek saldo) memiliki nilai geo mean terkecil, 
yaitu 11.70 detik. Tugas 4 (melihat daftar transaksi) memiliki nilai geo mean 
terkecil ke dua dengan 32.09 detik. Untuk tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) 
dibutuhkan waktu rata-rata 46.39 detik. Sedangkan pada tugas 2 (transfer ke 
rekening dalam Bank yang sama) dan 3 (transfer antar Bank) masing-masing 
membutuhkan waktu rata-rata 55.37 detik dan 60.44 detik. Oleh karena itu, nilai 
global geo mean aplikasi BRI Mobile adalah 41.20 detik. 

d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.30 Data evaluasi time per completed task Mandiri Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 3     5   

2. 5 61 78 7 55 

3. 7 46 50 8 37 

Geo Mean: 4.72 52.97 62.45 6.54 45.11 

Global Geo Mean: 34.36 

Berdasarkan Tabel 4.30, tugas 1 (cek saldo) memiliki nilai geo mean paling 
kecil, yaitu 4.72 detik. Untuk nilai geo mean paling tinggi dimiliki tugas 3 (transfer 
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antar Bank), yaitu 62.45 detik. Pada tugas 4 (melihat daftar transaksi) dibutuhkan 
waktu rata-rata 6.54 detik. Tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) membutuhkan 
waktu rata-rata 45.11 detik. Sedangkan waktu rata-rata yang dibutuhkan peserta 
uji untuk menyelesaikan tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) 
adalah 52.97 detik. Sehingga, nilai global geo mean pada aplikasi Mandiri Mobile 
adalah 34.36 detik.    

Pada Gambar 4.10, dapat diketahui bahwa aplikasi dengan nilai global geo 
mean terkecil diperoleh aplikasi Mandiri Mobile dengan nilai 34.36. Aplikasi 
mobile banking yang menjadi urutan ke dua adalah aplikasi BRI Mobile dengan 
nilai 41.2. Untuk urutan ke tiga dengan nilai global geo mean 62.20 adalah aplikasi 
BCA Mobile. Sedangkan, aplikasi yang memiliki nilai global geo mean paling tinggi 
adalah BNI SMS Banking. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mandiri Mobile 
lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi BRI Mobile, BNI BCA Mobile dan SMS 
Banking karena membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam penggunaan 
aplikasi.    

 
Gambar 4.10 Hasil evaluasi parameter time per completed task 

4.4.4 Evaluasi parameter number of clicks during task completion 

a. Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.31 Data evaluasi number of clicks during task completion BCA Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 3 11 11 9 11 

2. 5 5 5 9 11 

3. 3 9 10 8 11 

Mean of Total Clicks: 3.667 8.333 8.667 8.667 11 

Global Mean: 8.067 

Global Geo Mean (detik)
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Berdasarkan Tabel 4.31, nilai mean of total clicks tugas 1 (cek saldo) adalah 
3.667. Pada tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) membutuhkan 
rata-rata jumlah klik 8.333. Untuk tugas 3 (transfer antar Bank) dan 4 (melihat 
daftar transaksi) memiliki nilai 8.667. Sedangkan tugas 5 (pembelian pulsa 
prabayar) memiliki nilai mean of total clicks 11. Sehingga nilai global mean untuk 
aplikasi BCA Mobile adalah 8.067.   

b. Aplikasi BNI SMS Banking 

Berdasarkan Tabel 4.32, nilai mean of total clicks pada tugas 1 (cek saldo) 
adalah 7. Pada tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) memiliki nilai 
mean of total clicks 11.333. Untuk tugas 3 (transfer antar Bank), rata-rata jumlah 
klik yang dibutuhkan adalah 13.333. Pada tugas 4 (melihat daftar transaksi) 
memiliki nilai 8.667. Sedangkan, pada tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) 
membutuhkan rata-rata jumlah klik 13.333. Nilai global mean untuk aplikasi BNI 
SMS Banking, yaitu 10.733.     

Tabel 4.32 Data evaluasi number of clicks during task completion BNI SMS 
Banking 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 5 11 11 8 10 

2. 9 12 18 10 18 

3. 7 11 11 8 12 

Mean of Total Clicks: 7 11.333 13.333 8.667 13.333 

Global Mean: 10.733 

c. Aplikasi BRI Mobile 

Tabel 4.33 Data evaluasi number of clicks during task completion BRI Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 1 19 23 8 15 

2. 1 11 15 10 13 

3. 1 10 12 4 11 

Mean of Total Clicks: 1 13.333 16.667 7.333 13 

Global Mean: 10.267 

Berdasarkan Tabel 4.33, nilai mean of total clicks terkecil adalah pada tugas 1 
(cek saldo) dengan nilai 1. Sedangkan nilai mean of total clicks terbesar adalah 
pada tugas 3 (transfer antar Bank) dengan nilai 16.667. Untuk tugas 2 (transfer ke 
rekening dalam Bank yang sama) membutuhkan rata-rata jumlah klik 13.333. Pada 
tugas 4 (melihat daftar transaksi), dibutuhkan rata-rata jumlah klik sebesar 7.333. 
Sedangkan, untuk tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) membutuhkan rata-rata 
jumlah klik sebanyak 13. Nilai global mean pada aplikasi BRI Mobile adalah 10.267.  
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d. Aplikasi Mandiri Mobile 

Tabel 4.34 Data evaluasi number of clicks during task completion Mandiri Mobile 

Peserta Uji ke- Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 

1. 1 8 14 2 9 

2. 1 9 15 2 10 

3. 1 10 11 3 10 

Mean of Total Clicks: 1 9 13.3 2.3 9.667 

Global Mean: 7.1 

Berdasarkan Tabel 4.34, nilai mean of total clicks pada tugas 1 (cek saldo), yaitu 
1. Pada tugas 2 (transfer ke rekening dalam Bank yang sama) memiliki nilai 9. 
Untuk tugas 3 (transfer antar Bank) memiliki nilai mean of total clicks 13.3. Pada 
tugas 4 (melihat daftar transaksi) membutuhkan jumlah klik rata-rata 2.3. 
Sedangkan untuk tugas 5 (pembelian pulsa prabayar) dibutuhkan rata-rata jumlah 
klik 9.667. Oleh karena itu, nilai global mean untuk aplikasi Mandiri Mobile adalah 
7.1. 

 
Gambar 4.11 Hasil evaluasi parameter number of clicks during task completion 

Pada Gambar 4.11, nilai global mean terendah diperoleh aplikasi Mandiri 
Mobile dengan nilai global mean 7.1. Urutan kedua terendah adalah aplikasi BCA 
Mobile dengan nilai 8.067. Urutan ketiga adalah aplikasi BRI Mobile yang memiliki 
nilai 10.267. Untuk nilai global mean tertinggi, yaitu 10.733 diperoleh aplikasi BNI 
SMS Banking. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aplikasi Mandiri Mobile lebih 
efisien dibandingkan dengan aplikasi BCA Mobile, BRI Mobile dan BNI SMS 
Banking. Hal ini dikarenakan selama penggunaan aplikasi dibutuhkan rata-rata 
jumlah klik yang lebih sedikit dibandingkan dengan aplikasi lain.  
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4.5 Peringkat hasil evaluasi aplikasi mobile banking 

Tabel 4.35 Peringkat aplikasi mobile banking 

Evaluasi Parameter Peringkat Aplikasi Mobile Banking 

Subjektif 

- Usefulness 

- Usability 

- Desirability 

1. BNI SMS Banking 

2. Mandiri Mobile 

3. BRI Mobile 

4. BCA Mobile 

Objektif 

Efektif 

1. BCA Mobile  

2. BNI SMS Banking, BRI Mobile 

3. Mandiri Mobile 

Efisien 

1. Mandiri Mobile 

2. BCA Mobile, BRI Mobile  

3. BNI SMS Banking 

Dari Tabel 4.35, peringkat diperoleh dari urutan akumulasi nilai tiap 
parameter. Pada evaluasi subjektif, seluruh nilai dari parameter usefulness, 
usability dan desirability masing-masing aplikasi diakumulasi. Sehingga dapat 
diketahui bahwa aplikasi BNI SMS Banking memiliki tingkat User Experience secara 
subjektif paling tinggi. Kemudian pada peringkat ke dua dimiliki aplikasi Mandiri 
Mobile. Peringkat ke tiga adalah aplikasi BRI Mobile dan peringkat ke empat 
adalah aplikasi BCA Mobile. Pada hasil evaluasi secara objektif pun dilakukan 
akumulasi nilai dari parameter task completed dan error during task performance, 
diperoleh hasil bahwa BCA Mobile merupakan aplikasi paling efektif. Aplikasi BNI 
SMS Banking dan BRI Mobile berada di peringkat yang sama, yaitu peringkat ke 
dua dan dapat disimpulkan bahwa dua aplikasi tersebut memiliki tingkat efektif 
yang sama. Peringkat ke tiga adalah aplikasi Mandiri Mobile. Sedangkan, aplikasi 
Mandiri Mobile memperoleh peringkat pertama untuk tingkat efisien. Hal ini 
dikarenakan hasil akumulasi nilai parameter time per completed task dan number 
of clicks during task completion pada aplikasi Mandiri Mobile memiliki nilai paling 
tinggi. Aplikasi BCA Mobile dan BRI Mobile memiliki tingkat efisien yang sama dan 
memperoleh peringkat ke dua. Aplikasi BNI SMS Banking memperoleh peringkat 
ke tiga dalam tingkat efisien.  
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dimulai dengan perencanaan 
dan pelaksanaan evaluasi hingga analisis hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan yang 
beragam baik secara subjektif maupun secara objektif, antara lain: 

1. Hasil perbandingan yang diperoleh dari nilai subjective rate terlihat bahwa 
aplikasi BNI SMS Banking memperoleh peringkat pertama. Sehingga dapat 
disimpulkan aplikasi BNI SMS Banking memiliki tingkat User Experience secara 
subjektif paling baik.  

2. Hasil perbandingan dari evaluasi objektif dapat diketahui bahwa BCA Mobile 
merupakan aplikasi mobile banking paling efektif. Sedangkan Mandiri Mobile 
adalah aplikasi mobile banking paling efisien.  

3. Hasil dari evaluasi subjektif dan objektif diperoleh dari 32 responden 
(mahasiswa dan karyawan) yang berada di area PTIIK Universitas Brawijaya, 
Universitas Muhammadiyah Malang dan perkantoran di sekitar kedua kampus 
tersebut.    

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya 
perbaikan apabila terdapat penelitian selanjutnya. Jumlah sampel untuk 
penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga akan menghasilkan data yang 
lebih mudah digeneralisasikan. Untuk objek penelitian selanjutnya, disarankan 
agar melakukan evaluasi terhadap aplikasi mobile banking dan platform yang 
berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi pada penelitian ini. 
Sedangkan, untuk parameter evaluasi dapat menggunakan parameter-parameter 
lain sesuai dengan konsep User Experience yang sedang dikembangkan.  



69 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

TIM BCA, 2015. BCA mobile. [online]. Tersedia di: <http://www.bca.co.id/mbca> 
[Diakses 21 April 2015] 

Tim BNI, 2015. SMS Banking. [online]. Tersedia di: <http://www.bni.co.id/id-
id/banking service/consumer/layananebanking/smsbanking.aspx> 

Tim BRI, 2015. 2 Cara Mudah Bertransaksi dengan BRI Mobile. [online]. Tersedia 
di: <http://brimobile.bri.co.id/> [Diakses 21 April 2015] 

Tim Mandiri, 2015. Mandiri Mobile. [online]. Tersedia di: <http://www.bank 
mandiri.co.id/ article/mandirimobile.aspx> [Diakses 21 April 2015] 

eMarketer, 2015. AsiaPacific Boasts More Than 1 Billion Smartphone Users. 
[online]. Tersedia di: <http://www.emarketer.com/articles/results.aspx?t= 
1046> [Diakses 23 November 2015] 

Fong, J.S., Ching, L.L., Chiat, K.C., Malim, N.H.A.H., Husin, M.H. & Singh, M.M., 
2015. Localizing User Experience for Mobile Application: A Case Study Among 
Usm Undergraduates. Proceedings of the 5th International Conference on 
Computing and Informatics, ICOCI 2015. [e-journal]. Universiti Utara 
Malaysia. Tersedia di: <http://www.icoci.cms.net. 
my/proceedings/2015/PDF/PID206.pdf> [Diakses 18 November 2015]   

Garrett, J.J., 2011. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the 
Web and Beyond, Second Edition. Page 6. [e-book]. Berkeley. Tersedia di: 
<http://sophia.javeriana.edu.co/~cbustaca/HCI_2014_01/documentos/201
1_Garrett_The%20Elements%20of%20User%20Experience%20User-Center 
ed%20Design%20for%20the%20Web%20and%20Beyond.pdf> [Diakses 16 
Juni 2015] 

Ghazarian, A., 2015. 5 UX KPIs You Need To Track. [online]. Tersedia 
di<http://designmodo.com/uxkpi/> [Diakses 24 November 2015] 

Gualtieri, M., 2011. Mobile App Design Best Practices. [pdf]. Forrester Research, 
Inc. Cambridge USA. Tersedia di: <https://www.neustar.biz/enterprise/ 
docs/whitepapers/webperformance/forrester_mobile_app_design_best_pr
actices.pdf> {Diakses 21 Mei 2015}  

Gube, J., 2010. What is User Experience Design? Overview, Tools and Resources. 
[online]. Smashing Mgazine. Tersedia di: <http://www.smashing 
magazine.com/2010/10/05/what-is-user-experience-design-overview-tools-
and-resources/> [Diakses 16 Juni 2015] 

Hartson, R. dan Phyla, S.P., 2012. ISBN: 978-0-12-385241-0 The UX Book: Process 
and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience. Page 22. Morgan 
Kauffman. [e-book]. Tersedia di: Google Books <http://booksgoogle.com> 
[Diakses 27 Juni 2015] 

http://brimobile.bri.co.id/
http://www.icoci/
http://sophia.javeriana.edu.co/~cbustaca/HCI_2014_01/documentos/2011_Garrett_The%20Elements%20of%20User%20Experience%20User-Center%20ed%20Design%20for%20the%20Web%20and%20Beyond.pdf
http://sophia.javeriana.edu.co/~cbustaca/HCI_2014_01/documentos/2011_Garrett_The%20Elements%20of%20User%20Experience%20User-Center%20ed%20Design%20for%20the%20Web%20and%20Beyond.pdf
http://sophia.javeriana.edu.co/~cbustaca/HCI_2014_01/documentos/2011_Garrett_The%20Elements%20of%20User%20Experience%20User-Center%20ed%20Design%20for%20the%20Web%20and%20Beyond.pdf
http://designmodo.com/uxkpi/
https://www.neustar.biz/enterprise/%20docs/whitepapers/webperformance/forrester_mobile_app_design_best_practices.pdf
https://www.neustar.biz/enterprise/%20docs/whitepapers/webperformance/forrester_mobile_app_design_best_practices.pdf
https://www.neustar.biz/enterprise/%20docs/whitepapers/webperformance/forrester_mobile_app_design_best_practices.pdf


70 
 

 

Horn, J., 2008a. Quick-UX. Quick Heuristics for User eXperience. [online]. Tersedia 
di: <http://tpgblog.com/2008/03/24/quickuxquickheuristics for 
userexperience/> [Diakses 9 Oktober 2015] 

Horn, J., 2008b. Can I use it? Evaluating Usability through QuickUX. [online]. 
Tersedia di: <http://tpgblog.com/2008/03/31/caniuseitevaluatingusability 
throughquickux/> [Diakses 9 Oktober 2015] 

Horn, J., 2008c. Should I use it? Evaluating Usefulness through QuickUX. [online]. 
Tersedia di: <http://tpgblog.com/2008/04/07/shouldiuseit 
evaluatingusefulnessthroughquickux/> [Diakses 9 Oktober 2015] 

Horn, J., 2008d. Do I want to use it? Evaluating Desirability through QuickUX. 
[online]. Tersedia di: <http://tpgblog.com/2008/04/14/doiwanttouseit 
evaluatingdesirabilitythroughquickux/> [Diakses 9 Oktober 2015] 

Hussain, A., Abubakar, H.I. & Hashim, N.B., 2014. Evaluating Mobile Banking 
Application: Usability Dimensions and Measurements.  [paper]. Tersedia di:  
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/ 
36992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRT
WSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aM
yQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename 
%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf> [Diakses 19 
November 2015]  

IBM, 2012. Creating a Compelling Mobile User Experience. [pdf]. IBM Corporation. 
London. Tersedia di: <https://www-935.ibm.com/services/multimedia/ 
Mobile_UX_Whitepaper_02May12_VK.pdf> [Diakses 21 Mei 2015] 

ISO (International Organization for Standardization), 2010. Ergonomics of human-
system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive 
systems. ISO 9241-210:2010. [online]. Tersedia melalui: <https://www.iso. 
org/obp/ui/#iso:std:52075:en> [Diakses 26 April 2015] 

Karimuddin, A., 2015. MEF: Penggunaan Mobile Banking Capai 80% di Indonesia, 
Isu Kepercayaan Menjadi Masalah Terbesar. [online]. Tersedia di: 
<https://dailysocial.net/post/mobile-banking-indonesia> [Diakses 19 April 
2015] 

Kshirsag, M. dan Sendha, M., 2014. Improving Efficiency in Business Process 
Services through User Interface Reengineering. [pdf]. TATA Consultancy 
Service. Tersedia di: <http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/White 
Papers/ User-Interface-Reengineering-0614-1.pdf> [Diakses 26 April 2015] 

Law, E. L-C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P.O.S. & Kort, J., 2009. 
Understanding, Scoping and Defining User Experience: A Survey Approach. 
Proceedings of Human Factors in Computing Systems conference. CHI’09. [e-
journal]. Boston, MA, USA. Tersedia di: 
<http://www.researchgate.net/profile/Marc_Hassenzahl/publication/2215
18375_Understanding_scoping_and_defining_user_experience_A_survey_

http://tpgblog.com/2008/03/24/quickuxquickheuristics%20for%20userexperience/
http://tpgblog.com/2008/03/24/quickuxquickheuristics%20for%20userexperience/
http://tpgblog.com/2008/04/14/doiwanttouseit%20evaluatingdesirabilitythroughquickux/
http://tpgblog.com/2008/04/14/doiwanttouseit%20evaluatingdesirabilitythroughquickux/
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/%2036992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aMyQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%20%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/%2036992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aMyQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%20%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/%2036992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aMyQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%20%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/%2036992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aMyQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%20%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/%2036992418/azham_hamisu_uniten_KL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1447955711&Signature=VRfw27%2FW2ZY0LnRz0aMyQO5IN8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%20%3DEvaluating_Mobile_Banking_Application_Us.pdf
https://dailysocial.net/post/mobile-banking-indonesia
http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/White%20Papers/%20User-Interface-Reengineering-0614-1.pdf
http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/White%20Papers/%20User-Interface-Reengineering-0614-1.pdf


71 
 

 

approach/links/09e4150d024dc92d80000000.pdf?inViewer=true&&origin=
publication_detail&inViewer=true> [Diakses 30 Maret 2015] 

Marcus, A., 2014. Design, User Experience, and Usability: Theories, Methods, and 
Tools for Designing the User Experience LNCS 8517. [e-book] Springer. 
Tersedia di: Google Books <http://booksgoogle.com> [Diakses 16 Juni 2015] 

Medhi, I., Ratan, A. & Toyama, K., 2009. Mobile-Banking Adoption and Usage by 
Low-Literate, Low-Income Users in the Developing World. [paper]. Microsoft 
Research India. Tersedia di: <http://research.microsoft.com/en-
us/people/indranim/hcii2009_medhi_ ratan_toyama.pdf> [Diakses 23 
November 2015] 

Mendoza, A., 2014. Mobile User Experience: Pattern to Make Sense of it All. [e-
book] Elsevier Inc. USA. Tersedia di: <http://www.ferrispark.com/audio/ 
DOCUMENTS/GROUP1/0124095143Mobil.pdf> [Diakses 26 Agustus 2015] 

MEF, 2015. [image online]. Tersedia di: <https://api.dailysocial.net/wp-content/ 
uploads/2015/02/mef_mobile_banking.png> [Diakses  19 April 2015] 

Munir, AR., 2011. [pdf]. Tersedia di: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ 
handle/123456789/600/Proposal.pdf?sequence=2> [Diakses 19 April 2015] 

Nielsen, J., 2000. Why You Need to Tst with 5 Users. [online] Tersedia di: 
<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-
users/> [Diakses 21 Januari 2016] 

Noviandhi. A., 2012. Perbandingan Pengaruh User Experience pada Situs terhadap 
Citra Merek pada Pengguna Goal Directed dan Pengguna Experiental (Studi 
Eksperimen pada Situs www.hellosoursally.com terhadap Citra Merek Sour 
Sally). [pdf]. Universitas Indonesia. Tersedia melalui:  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285665-S-Amanda%20Noviandhi%20K 
.pdf> [Diakses 30 Maret 2015] 

Noviyanto, 2015. [pdf]. Tersedia melalui: 
<http://devi_indriani.staff.gunadarma.ac.id/ 
Downloads/files/41571/11_Pengantar-Teknologi-Mobile-Banking.pdf> 
[Diakses 19 April 2015] 

Pegueros, V., 2012. Security of Mobile Banking and Payments. [paper]. The Sans 
Institute. Tersedia di: <http://www.sans.org/reading-room/ 
whitepapers/ecommerce/security-mobile-banking-payments-34062> 
[Diakses 20 April 2015] 

Rory, 2013. Rata-Rata Ukur (Geometrik). [online] Tersedia di: 
<http://www.rumusstatistik.com/2013/08/ratarataukurgeometrik.html> 
[Diakses 25 November 2015] 

Schrepp, M., Hinderks, A. & Thomaschewski, J., Applying the User Experience 
Questionnaire (UEQ) in Different Evaluation Scenarios. Dalam: Marcus, 
Aaron. 2014. Design, User Experience, and Usability: Theories, Methods, and 

http://research.microsoft.com/en-us/people/indranim/hcii2009_medhi_%20ratan_toyama.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/people/indranim/hcii2009_medhi_%20ratan_toyama.pdf
https://api.dailysocial.net/wp-content/%20uploads/2015/02/mef_mobile_banking.png
https://api.dailysocial.net/wp-content/%20uploads/2015/02/mef_mobile_banking.png
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/%20handle/123456789/600/Proposal.pdf?sequence=2
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/%20handle/123456789/600/Proposal.pdf?sequence=2
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285665-S-Amanda%20Noviandhi%20K%20.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285665-S-Amanda%20Noviandhi%20K%20.pdf
http://devi_indriani.staff.gunadarma.ac.id/%20Downloads/files/41571/11_Pengantar-Teknologi-Mobile-Banking.pdf
http://devi_indriani.staff.gunadarma.ac.id/%20Downloads/files/41571/11_Pengantar-Teknologi-Mobile-Banking.pdf
http://www.sans.org/reading-room/%20whitepapers/ecommerce/security-mobile-banking-payments-34062
http://www.sans.org/reading-room/%20whitepapers/ecommerce/security-mobile-banking-payments-34062


72 
 

 

Tools for Designing the User Experience. Springer. pp. 384. [e-book] Tersedia 
di: Google Books <http://booksgoogle.com> [Diakses 22 Agustus 2015]  

Setiawan, I., 2015. Sekilas Tentang User Experience. [online] Tersedia di: 
<http://www.intraktive.com/index.php/article/99-sekilas-tentang-user-
experience> [Diakses 16 Juni 2015]  

Sugiyono, 2011. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Travis, D., 2012. The Beginners’ Guide to Benchmarking User Experience. [online] 
Tersedia di: <http://www.userfocus.co.uk/articles/guideto 
benchmarkingUX.html> [Diakses 13 November 2015] 

Zazelenchuk, T., 2008. Data Collection for Usability Research. [online] Tersedia di: 
<http://www.userfocus.co.uk/articles/dataloggingtools.html> [Diakses 16 
November 2015] 

 

  

http://www.intraktive.com/index.php/article/99-sekilas-tentang-user-experience
http://www.intraktive.com/index.php/article/99-sekilas-tentang-user-experience
http://www.userfocus.co.uk/articles/dataloggingtools.html


73 
 

 

LAMPIRAN A KUESIONER 

A.1 Kuesioner Tahap 1 

No. Kuesioner: 

 

Evaluasi Pengalaman Pengguna (User Experience/UX) Aplikasi Mobile Banking 
Berbagai Bank di Indonesia 

 

Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk berpartisipasi dalam 
eksperimen ini. Nama saya Niva Iftitah Chandra. Saya adalah mahasiswi jurusan 
Informatika Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 
mengenai ‘Evaluasi Pengalaman Pengguna (User Experience/UX) Aplikasi Mobile 
Banking Berbagai Bank di Indonesia’. Apabila data yang Anda berikan memenuhi 
kriteria penelitian, saya akan menghubungi Anda kembali dan mengharapkan 
kerjasama Anda untuk tahap selanjutnya. Identitas dan hasil jawaban Anda hanya 
akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dirahasiakan dari pihak 
lain. 

 

Identitas Responden  

Nama :  

Usia  : 

Pekerjaan  : 

E-mail : 

No. HP : 

 

Tahap 1 

1. Apakah Anda merupakan nasabah Bank? 

 

2. Anda merupakan nasabah Bank : (Boleh memilih lebih dari satu) 

 

 

 
 

3. Apakah Anda menggunakan aplikasi Mobile Banking? 

 

Ya Tidak (berhenti sampai 
disini) 

BCA CIMB BNI 

Mandiri Permata 
Bank 

BTN 

BRI Citi Bank BII 

Danamon Mega Lainnya… 

Ya Tidak (berhenti sampai 
disini) 
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4. Sudah berapa lama Anda menggunakan aplikasi Mobile Banking? 

 

 

5. Aplikasi Mobile Banking apa yang Anda gunakan? (Boleh memilih lebih dari 
satu) 

 

 

 

 

6. Anda menggunakan aplikasi Mobile Banking di : (Boleh memilih lebih dari 
satu) 

 

 

 

7. Berapa kali rata-rata Anda menggunakan aplikasi Mobile Banking dalam 
kurun waktu satu bulan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 
Bulan 

± 6 
Bulan 

> 1 Tahun 

± 3 ± 1 
Tahun 

BCA Mobile Go Mobile BNI SMS Banking 

Mandiri Mobile Permata Mobile iMobile BTN 

BRI Mobile City Mobile BII M-Banking 

D-Mobile Mega Mobile Lainnya… 

Android 

Windows Phone 

Desktop Web iOS 

Mobile 
Web 

SIM Tool Kit 
(STK) 

Blackberry 

1-2 kali 3-4 kali   > 5 kali 
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A.2 Kuesioner Tahap 2 

Tahap 2 

Kuesioner ini merupakan tahap ke dua dari penelitian saya yang berjudul 
“Evaluasi Pengalaman Pengguna (User Experience/UX) pada Aplikasi Mobile 
Banking berbagai Bank di Indonesia”. Kuesioner tahap 2 bertujuan untuk 
mengukur secara subjektif pendapat Anda pada beberapa pernyataan yang 
diajukan peneliti yang berkaitan dengan User Experience.   

Mohon memberikan tanda (X) pada kolom nilai. Nilai yang diberikan sebaiknya 
sesuai dengan pengalaman yang Anda dapatkan selama menggunakan aplikasi 
mobile banking. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Peneliti akan sangat 
menghargai jawaban jujur dari Anda. Kerahasiaan data Anda akan dijamin 
sepenuhnya. 

Keterangan nilai jawaban:  

STS : Sangat Tidak Setuju  SS : Sangat Setuju 

 
Identitas Responden 

Nama :  
Aplikasi mobile banking yang 
digunakan 

:  

 

A. USEFULNESS  

No. Pernyataan 

Nilai 

 

1. Fungsi-fungsi yang terdapat di aplikasi telah 
memenuhi ekspektasi saya.  

 

2. Terdapat mekanisme (informasi, petunjuk, tata letak 

dan sebagainya) yang mencegah saya untuk 

melakukan kesalahan atau memperkecil peluang saya 

dalam melakukan kesalahan. 

 

3. Peluang saya untuk melakukan kesalahan, kecil. 
Karena terdapat petunjuk, respon, pesan atau 
informasi yang dapat mencegah saya agar tidak 
melakukan kesalahan yang sama. 
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No. Pernyataan 

Nilai 

 

4. Aplikasi ini memiliki interaksi yang lebih baik 

dibandingkan dengan aplikasi lain yang saya 

gunakan.*  

*(lewati jika Anda tidak menggunakan lebih dari satu 

aplikasi mobile banking) 

 

5. Aplikasi ini memiliki antarmuka pengguna yang 
berbeda dengan aplikasi lain yang saya gunakan. *  

*(lewati jika Anda tidak menggunakan lebih dari satu 
aplikasi mobile banking)  

 

6. Aplikasi ini memiliki fitur khusus atau unik yang tidak 
dimiliki aplikasi lain yang saya gunakan.*  

*(lewati jika Anda tidak menggunakan lebih dari satu 
aplikasi mobile banking) 

 

7. Pada aplikasi, tidak terdapat kesalahan pengetikan 
yang mendasar dan jelas. 

 

8. Pada aplikasi, terdapat informasi kontak berupa 
alamat yang lengkap dan jelas.  

 

9. Pada aplikasi, terdapat informasi kontak berupa 
nomor telepon yang lengkap dan jelas. 

 

10. Pada aplikasi, terdapat informasi kontak berupa e-
mail atau website yang lengkap dan jelas. 

 

11. Pada aplikasi, terdapat menu About Us atau menu Info 
tentang pengembang aplikasi yang lengkap dan jelas. 

 

 

B. USABILITY  

No. Pernyataan 

Nilai 

 

1. Konten pada aplikasi yang saya gunakan konsisten.  

2.  Penulisan bahasa dan istilah yang digunakan pada 
aplikasi yang saya gunakan konsisten. 

 

3.  Saya merasa familiar dan mudah dalam menggunakan 
aplikasi. 
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No. Pernyataan 

Nilai 

 

4. Saya merasa mudah untuk bergerak dari satu 
tampilan ke tampilan lain dengan adanya petunjuk 
dan umpan balik yang jelas, guna mencapai tujuan 
yang saya inginkan.  

 

5. Waktu akses atau muat (load time) aplikasi cepat.  

6. Tidak terjadi masalah apabila aplikasi digunakan pada 
ponsel Dual SIM Card.*  

*(lewati jika Anda tidak menggunakan ponsel Dual 
SIM Card) 

 

 

C. DESIRABILITY 

No. Pernyataan 

Nilai 

 

1. Desain aplikasi memiliki nilai estetika* yang baik, 
sehingga memberikan pengalaman yang 
menyenangkan. 

(estetika = nilai keindahan, kecantikan) 

 

2.  Saya dapat dengan mudah menemukan isi atau 
konten penting pada layar tersebut. 

 

3. Alur tampilan antarmuka aplikasi yang saya gunakan 
memberikan kesan positif. (Contohnya, terhindar dari 
hilangnya fokus atas tujuan yang ingin saya capai)   

 

4. Elemen-elemen antarmuka (misalnya: tombol, kotak 
isian atau inputan, teks) pada aplikasi disusun dan 
dikelompokkan secara logis.    

 

5. Elemen-elemen antarmuka (misalnya: tombol, kotak 
isian atau inputan, teks) pada aplikasi disusun dan 
dikelompokkan sesuai dengan kesamaan dan 
kedekatan fungsi. 

 

6. Ukuran tombol pada aplikasi yang saya gunakan 
sesuai dengan kebutuhan. 

 

7. Ukuran layout dari aplikasi yang saya gunakan sesuai 
dengan kebutuhan. 

 

8. Pemilihan corak dan kontras warna mencerminkan 
tema atau pesan dari produk atau ciri khas dari Bank 
tersebut. 
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No. Pernyataan 

Nilai 

 

9. Perpaduan warna dan kontras warna pada aplikasi 
memudahkan saya untuk membaca dan nyaman 
untuk dipandang. 

 

10. Format penulisan atau tipografi pada aplikasi antar 
menu, tampilan dan isi konten jelas, mudah dibaca 
serta konsisten.  

 

 

STS SS 
1 2 3 4 


