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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Graphical User Interface (GUI) adalah bagian dari sistem komputer yang 

berfungsi sebagai media komunikasi visual yang dirancang untuk membantu 

pengguna akhir dalam berinteraksi dengan perangkat lunak. 

Sebuah perangkat lunak dapat berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan 

oleh pengguna (seperti menekan sebuah tombol). Pengguna tidak perlu mengetahui 

seperti apa struktur datanya, atau bagaimana algoritmanya berjalan, pengguna hanya 

menerima informasi-informasi di layar mereka yang telah dirancang sedemikian rupa 

oleh desainer. Itulah yang membuat GUI menjadi sangat penting bagi semua 

perangkat lunak. Jadi, sebuah GUI harus dirancang dengan penuh perhatian (Pancheri, 

2015). 

Dalam merancang tampilan User Interface (UI) diperlukan pemahaman tentang 

prinsip-prinsip desain yang baik agar pengambilan keputusan desain memiliki dasar 

yang kuat. Hal ini diperlukan karena desain tampilan UI sangat mempengaruhi 

bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Prinsip-prinsip dalam 

merancang tampilan UI antara lain seperti: Jakob’s Law (2020), Fitts’s Law (2019),  

atau Miller’s Law (1995). Prinsip-prinsip tersebut digunakan oleh desainer untuk 

memperindah tampilan UI bahkan untuk meningkatkan kebergunaannya. Selain itu, 

ada sebuah prinsip psikologi yang digunakan dalam mendesain UI, yaitu adalah 

prinsip psikologi Gestalt. Prinsip psikologi Gestalt menyediakan metode ilmiah yang 

menjelaskan persepsi manusia dan kecenderungan untuk “mengelompokkan” sesuatu 

yang dilihat (Graham, 2008). 

Tampilan UI menjadi bagian utama bagi interaksi antar pengguna dengan 

sistem / perangkat lunak itu sendiri. Bagaimanapun juga, tampilan UI sangat 

berpengaruh dalam bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Maka dari itu, 

dalam merancang UI banyak hal yang perlu dipertimbangkan. UI bisa menjadi sangat 

membantu, atau sangat tidak membantu, hal ini tergantung bagaimana para desainer 

merancang tampilan UI pada tahap pengembangan perangkat lunak. Hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan seperti Arsitektur Informasi, Hirarki Visual, hingga susunan 

tata letak elemen-elemen visual pada suatu website. Jika seorang desainer tidak 

memahami prinsip-prinsip mendasar dalam merancang UI dan melewatkan hal-hal 

penting di atas, hal itu dapat berdampak buruk bagi pengguna akhir. Maka dari itu, 

sebelum sebuah perangkat lunak dirilis, ada tahap evaluasi kebergunaan yang dapat 

membantu mencegah dampak buruk yang dapat disebabkan dari desain UI yang buruk 

(Shariat & Saucier, 2017). 

Menurut Jakob Nielsen (1993), evaluasi kebergunaan merupakan bagian yang 

paling krusial dari keseluruhan proses desain UI, yang terdiri dari siklus desain 
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berulang, membuat prototype, dan evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai 

acuan pengembangan desain. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi tampilan UI seperti Heuristic Evaluation (1990) atau Cognitive 

Walkthrough (1992). Umumnya, evaluasi kebergunaan dilakukan oleh manusia 

secara manual, namun hal itu dinilai terlalu memakan waktu dan terlalu membutuhkan 

campur tangan manusia. Namun saat ini, berkat perkembangan teknologi, evaluasi 

kebergunaan dapat dilakukan secara otomatis (Gojare et al., 2015). 

Pengujian otomatis berarti mengotomatiskan proses atau aktivitas pengujian 

termasuk pengujian desain dan eksekusi skrip pengujian menggunakan perangkat 

lunak Automation Tools yang efektif. 

Dengan bantuan Computer Vision (CV), mengevaluasi kebergunaan website 

dapat dilakukan secara otomatis, hal ini disebut dengan Automation Testing. 

Automation Testing dapat meningkatkan kualitas pengujian perangkat lunak dan 

meminimalkan campur tangan manusia dalam proses pengujian perangkat lunak 

(Gojare et al., 2015). 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengujian otomatis terhadap halaman 

website dengan memberikan parameter tertentu yang diambil dari prinsip Gestalt. 

Hasil yang diharapkan adalah elemen-elemen visual yang tersusun pada halaman 

website dapat dikelompokkan sesuai dengan parameter prinsip Gestalt. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut adalah 

rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana peran prinsip Gestalt dalam persepsi tata letak website? 

2. Bagaimana pendekatan komputasi dapat diterapkan dalam prinsip Gestalt? 

3. Bagaimana komputer mampu mengurai sebuah halaman website kemudian 

mengelompokkan elemen-elemen tersebut sesuai dengan prinsip Gestalt? 

4. Bagaimana prinsip Gestalt dapat diimplementasikan dalam tampilan suatu 

website? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini prinsip Gestalt yang digunakan sebagai parameter 

pengujian antara lain: 

a) Law of Proximity 

b) Law of Similarity 

c) Law of Common Region 

d) Law of Uniform Connectedness 

2. Hasil penelitian berupa program yang mendeteksi kelompok elemen dalam 

suatu website. Untuk mengukur tingkat akurasinya dibutuhkan responden. 
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3. Dikarenakan program mendeteksi kelompok elemen visual website 

berdasarkan source code, maka akan ada batasan program yaitu beberapa 

website mungkin akan gagal diuji, jika website tersebut memiliki elemen yang 

selalu berubah-ubah (bisa disebabkan oleh JavaScript ataupun CSS). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini: 

1. Mendeskripsikan bagaimana prinsip Gestalt berperan dalam tata letak elemen 

visual pada website. 

2. Menerapkan pendekatan komputasi kepada prinsip-prinsip dalam Gestalt. 

3. Mengurai kemudian mengelompokkan elemen-elemen visual yang ada pada 

tampilan halaman website berdasarkan prinsip-prinsip Gestalt.  

4. Mendeteksi implementasi prinsip Gestalt dalam kelompok elemen visual yang 

ada pada tampilan halaman website. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Prinsip Gestalt merupakan prinsip psikologi yang dapat digunakan dalam 

penyusunan tampilan website sebagai prinsip dasar. Dengan menggunakan prinsip 

Gestalt, sangat mungkin untuk membuat desain tampilan website yang lebih mampu 

untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan secara visual lebih menarik. 

Dengan adanya penelitian ini, dapat dilakukan pengujian otomatis untuk 

mengelompokkan elemen-elemen visual dalam website dan menentukan apakah 

susunan elemen-elemen tersebut sudah sesuai dengan prinsip Gestalt. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Mempermudah pekerjaan Quality Assurance dalam mengevaluasi perangkat 

lunak dengan melakukan pengujian otomatis terhadap tampilan website dengan 

menggunakan prinsip Gestalt sebagai parameter pengujian. Sehingga pengujian 

dapat dilakukan dalam waktu yang cepat, efektif, dan efisien. 

2. Meningkatkan evaluasi kebergunaan otomatis dengan memberi tahu bagian UI 

manakah yang lebih sulit diterima oleh pengguna. 

3. Dapat membantu desainer website dalam mengambil keputusan perancangan 

tampilan visual website. 

4. Meningkatkan kebergunaan tampilan website dengan menerapkan prinsip 

Gestalt. 


