
 

5 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Koch dan Oulasvirta, (2016)  Dalam 

penelitian tersebut, Koch dan Oulasvirta mengembangkan sebuah teknik mendeteksi 

tata letak tampilan halaman website. Teknik pendeteksian tersebut memanfaatkan 

prinsip-prinsip yang ada pada Teori Gestalt. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

Proximity, Similarity, Common Region, dan Element Connectedness. Berdasarkan 

Teori Gestalt, elemen-elemen visual yang ada pada halaman website dapat 

dikelompokkan sesuai dengan parameter yang sesuai dengan prinsip Gestalt. 

Koch dan Oulasvirta membuat algoritma untuk menghitung prinsip Gestalt 

secara algoritmik. Algoritma tersebut memungkinkan komputer untuk mendeteksi 

dan mengelompokkan elemen-elemen visual pada tampilan website. 

Pertama, dilakukan crawling terhadap sejumlah website kemudian melakukan 

render pada masing-masing website. Untuk melakukan pendeteksian, digunakan 

Selenium yang terpasang pada web browser Google Chrome. Kemudian, ukuran layar 

di atur menjadi 1280px x 800px. Dengan menggunakan fungsi bawaan Selenium, 

elemen-elemen website di ekstrak dari DOM-nya. Kemudian, algoritma Gestalt 

diimplementasikan untuk melakukan pengelompokan elemen visual. Pengelompokan 

dilakukan berdasarkan parameter dari prinsip-prinsip Gestalt. 

 

 

Gambar 2.1 Contoh keluaran pendeteksian tata letak oleh Koch dan Oulasvirta 

 

Gambar 2.1 merupakan contoh dari hasil keluaran penelitian yang dilakukan 

oleh Koch dan Oulasvirta. Gambar bagian atas merupakan tampilan asli website, 

sedangkan bagian bawah merupakan hasil pendeteksian. Dalam penelitian yang 

dilakukan, 90% uji coba yang dilakukan berhasil dengan baik dan menciptakan hasil 

yang dapat dikenali pada tingkat pengelompokan yang berbeda. 

Penelitian lain dilakukan oleh Xie et al., (2020) tentang pendeteksian elemen 

GUI. Xie et al. berhasil membuat perangkat lunak yang memampukan pengguna 

dalam mendeteksi elemen-elemen visual, perangkat lunak ini dinamakan UIED (User  
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Interface Element Detection). UIED dirancang untuk memudahkan pengguna untuk 

melakukan pendeteksian elemen GUI secara akurat. UIED mengintegrasikan metode-

metode pendeteksian seperti pendekatan Computer Vision dan Deep Learning Models 

untuk mengatasi gambar yang beragam dan rumit. UIED mengambil sebuah gambar 

kemudian dengan metode-metode yang tersedia, UIED bekerja untuk mendeteksi 

elemen-elemen yang terdapat dalam gambar GUI yang diberikan. UIED mampu 

mendeteksi elemen non-teks dan elemen teks kemudian mengelompokkan elemen 

sesuai dengan klasifikasi elemen tersebut. 

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana proses pendeteksian elemen GUI dari 

tool UIED ini. Pertama, dari GUI masukan, algoritma mendeteksi elemen teks, proses 

ini ditunjukkan pada Gambar 2.2 (b). Kemudian, UIED melanjutkan dengan 

mendeteksi elemen-elemen yang bukan teks (elemen non-teks) dengan melewati 

beberapa tahapan pada Gambar 2.2 (c), (d), dan (e). Terakhir, kedua hasil 

pendeteksian digabungkan Gambar 2.2 (f). 

 

 

Gambar 2.2 Proses pendeteksian elemen GUI dari UIED 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hassan et al., (2018) yaitu ekstraksi dan 

klasifikasi komponen user interface dari sebuah gambar. Tampilan user interface di 

sini bisa dari platform apa saja seperti platform mobile maupun web-based. Metode 

pendekatan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap: 



7 

 

 

a. Text Region Detection 

b. Masking the Detected Text Region 

c. Component Detection 

d. Segmenting the Available Contours and Passing to Classifier 

e. Training Model with UI Elements 

f. Storing Meta-information of Ectracted Components 

Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al. adalah 

mengklasifikasi komponen-komponen GUI dan membuat label yang sesuai. Selain 

itu, elemen yang telah di ekstrak dari gambar GUI akan disusun dalam format hirarki 

dengan menggunakan JSON (JavaScript Object Notation). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yun et al., (2019) mampu untuk mengubah 

gambar sketsa menjadi kode UI. Pada dasarnya, pengguna cukup membuat gambar 

sketsa pada kertas atau media tulis / gambar lainnya. Kemudian dengan menggunakan 

perangkat lunak yang dibuat oleh Yun et al. pertama akan dilakukan pendeteksian 

elemen GUI dari gambar masukan. Kemudian algoritma akan mendeteksi elemen-

elemen GUI. Hingga akhirnya, secara otomatis perangkat lunak tersebut akan 

menghasilkan kode UI yang sesuai dengan gambaran sketsa sebelumnya. 

 

 

Gambar 2.3 Menghasilkan kode GUI otomatis dari gambar sketsa 

 

Pada Gambar 2.3 di atas, proses yang dilakukan perangkat lunak setelah 

mendapatkan masukan gambar sketsa (Sketch Image) perangkat lunak akan 

memproses gambar tersebut dan mendeteksi komponen-komponen UI (Detection of 

UI Components) yang dikenali perangkat lunak. Dari hasil pendeteksian tersebut, 

perangkat lunak akan mengkespor-nya menjadi XML (Automatic UI Code 

Generation), menghasilkan kode tampilan UI secara otomatis. 
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“Pendeteksian Obyek Graphical User Interface: Old Fashioned atau Deep 

Learning atau Kombinasi Keduanya?” Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chen 

JieshanChet et al., (2020) bereksperimen dengan berbagai metode pendeteksian obyek 

GUI. Metode Old-Fashioned yang digunakan seperti Edge/Contour Aggregation dan 

Template Matching sedangkan metode Deep Learning yang digunakan seperti 

Anchor-box, Two Stage dan Anchor-box, One Stage untuk pendeteksian obyek GUI 

non-teks. Bukan hanya mendeteksi obyek non-teks, penelitian ini juga mendeteksi 

teks dengan metode seperti Faster-RCNN, YOLOv3, dan CenterNet. Seluruh metode 

yang digunakan dibandingkan dengan model yang dibuat oleh Chen JieshanChen et 

al. Tabel 2.1 di bawah adalah hasil dari perbandingan metode yang digunakan untuk 

mendeteksi obyek GUI yang dilakukan pada penelitian ini: 

 

Tabel 2.1 Hasil Perbandingan Pendeteksian Obyek GUI dari Berbagai Metode 
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Tabel 2.2 State of the Art 

Judul Penelitian Obyek Penelitian Metode yang Digunakan Hasil 

Computational Layout 

Perception using Gestalt 

Laws (Koch and 

Oulasvirta, 2016) 

Implementasi Prinsip 

Gestalt pada kelompok 

elemen visual tampilan 

website. 

Pendekatan komputasional 

dengan menggunakan Prinsip 

Gestalt sebagai parameter 

pendeteksian kelompok elemen 

visual website. 

Dengan menggunakan pengujian 

otomatis, algoritma mampu mendeteksi 

dan mengelompokkan elemen sesuai 

dengan Prinsip Gestalt. 

UIDE: A Hybrid Tool for 

GUI Element Detection 

(Xie et al., 2020) 

Pendeteksian elemen / 

obyek tampilan visual user 

interface dari gambar 

masukan. 

Non-text element detection dan 

text detection dengan 

memanfaatkan algoritma 

Computer Vision untuk 

mencari obyek non-teks dan 

menggunakan model Deep 

Learning untuk mendeteksi dan 

mengklasifikasi teks. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini memungkinkan pengguna 

untuk mendeteksi dan mengklasifikasi 

apakah elemen / obyek dalam tampilan 

user interface adalah elemen non-teks 

atau elemen teks. Hasil ditampilkan 

dengan menandai elemen sesuai 

klasifikasi. 
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Tabel 2.2 State of the Art 

Judul Penelitian Obyek Penelitian Metode yang Digunakan Hasil 

Extraction and 

Classification of User 

Interface Components 

from an Image (Hassan et 

al., 2018) 

Pendeteksian dan 

klasifikasi komponen 

komponen GUI melalui 

gambar yang diambil dari 

berbagai platform, 

termasuk platform mobile 

dan web-based. 

Pendekatan visi komputer dan 

Deep Convolutational 

Network. 

Pada penelitian ini, beberapa skenario 

dicoba untuk mendapatkan hasil yang 

berbeda-beda yang sesuai dengan tujuan 

dari masing-masing proses. 

Detection of GUI 

Elements on Sketch 

Images Using Object 

Detector based on Deep 

Neural Networks (Yun et 

al., 2019) 

Membuat kode tampilan 

user interface secara 

otomatis dari gambar 

sketsa yang digunakan. 

Pertama-tama, gambar GUI 

diubah dari gambar ke obyek 

hierarki dengan menggunakan 

algoritma pendeteksian obyek. 

Dan kemudian menghasilkan 

deskripsi GUI tergantung dari 

platform apa yang dipilih. 

Penelitian ini mampu menghasilkan kode 

UI secara otomatis berdasarkan gambar 

sketsa GUI. Dengan memanfaatkan 

algoritma pendeteksian obyek, kemudian 

mengubah obyek tersebut menjadi kode 

tergantung dari platform yang dipilih. 
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Tabel 2.2 State of the Art 

Judul Penelitian Obyek Penelitian Metode yang Digunakan Hasil 

Object Detection for 

Graphical User Interface: 

Old Fashioned or Deep 

Learning or a 

Combination? (Chen 

JieshanChen et al., 2020) 

Identifikasi karakteristik 

bermacam-macam GUI 

dan elemen-elemen GUI. 

Ada dua metode berbeda yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Old fashioned, dan Deep 

Learning. Di mana masing-

masing metode digunakan 

untuk mendeteksi dan 

mengklasifikasi elemen-elemen 

GUI dan dari hasil metode 

yang digunakan dibandingkan 

satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan berhasil untuk mendeteksi 

dan mengklasifikasikan elemen-elemen 

GUI. Pendeteksian yang berhasil 

dilakukan adalah mendeteksi obyek non-

teks dan obyek teks dalam GUI. 

 



12 

 

2.2. Computer Vision 

Menurut Huang (1997), Computer Vision (CV) adalah proses di mana sistem 

mampu menghasilkan pemahaman informasi visual dengan menggunakan satu 

algoritma atau bahkan lebih. CV mampu melakukan berbagai hal sebagaimana sistem 

persepsi manusia. Teknologi CV mampu menerjemahkan informasi visual yang 

diterima (seperti melalui pendeteksian tepi gambar, pengenalan pola, pengenalan 

objek) untuk klasifikasi hingga pengambilan keputusan. 

Contohnya, manusia mampu mengelompokkan informasi visual yang dilihat, 

seperti gambar yang berada pada frame yang sama merupakan satu kelompok, atau, 

tautan-tautan yang disusun pada sebuah container memiliki fungsi yang serupa. 

Dengan memberikan algoritma tertentu pada komputer, akan memampukan komputer 

untuk memahami informasi visual, sama seperti manusia memahami informasi visual 

yang dilihatnya. 

 

 

Gambar 2.4 Contoh pengelompokan informasi visual oleh mata manusia 

 

Gambar 2.4 merupakan salah satu contoh tampilan website. Kita dapat 

mengelompokkan elemen-elemen yang ada pada tampilan website tersebut hingga 

menjadi beberapa kelompok: 

1. Kumpulan tautan yang berada di Header website (bagian atas sebelah kanan). 

2. Kanal artikel-artikel yang sedang popular. 

3. Bagian daftar artikel. 

4. Berbagai pilihan topik. 

Komputer tidak benar-benar bisa “melihat” informasi visual tersebut terlebih 

lagi megelompokkan-nya. Namun, manusia dapat mengembangkan sebuah algoritma 
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yang memampukan komputer untuk memahami informasi visual sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari algoritma tersebut. 

CV telah berkembang begitu pesat hingga dikembangkan pada berbagai bidang. 

Dalam bidang kesehatan, CV digunakan untuk membantu petugas medis memantau 

kondisi pasien, dalam bidang keamanan CV membantu untuk menemukan pelaku 

kejahatan yang terekam melalui CCTV dengan memanfaatkan Face Recognition, di 

bidang situasi darurat CV dapat digunakan untuk memetakan informasi tanda-tanda 

bencana alam, dan bagi penguji perangkat lunak, CV dapat dimanfaatkan untuk 

pengujian otomatis. 

 

2.3. Automated Testing 

Pengujian merupakan bagian yang sangat krusial dalam pengembangan 

perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak bukan hanya untuk mencari cacat dari 

sebuah perangkat lunak, pengujian perangkat lunak digunakan untuk mengukur 

kualitas perangkat lunak tersebut, memastikan apakah perangkat lunak sudah 

memenuhi kebutuhan (Quadri & Farooq, 2010). 

Pengujian perangkat lunak dapat dilakukan secara manual maupun secara 

otomatis. Pengujian secara manual tidak memerlukan pemahaman terhadap alat 

pengujian (testing tools) apa pun, namun membutuhkan usaha lebih keras dan orang 

(penguji) lebih banyak. Di sisi lain, pengujian secara otomatis membutuhkan bantuan 

berupa automation tools dan/atau framework untuk melaksanakan pengujian (Umar 

& Zhanfang, 2019). 

Menurut Umar dan Zhanfang (2019), terdapat beberapa keuntungan jika 

melakukan pengujian otomatis, antara lain: 

1. Meningkatkan akurasi dan meningkatkan kecepatan dalam mencari kekutu. 

2. Menghemat waktu dan tenaga karena tes otomatis lebih efisien. 

3. Cakupan pengujian lebih luas karena beberapa automation tools dapat 

digunakan sekaligus. 

4. Skrip pengujian otomatis dapat diulang-ulang. 

Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis tata 

letak website sesuai dengan parameter-parameter dari prinsip Gestalt. 

 

2.4. Prinsip Gestalt 

Psikologi Gestalt merupakan teori yang dikembangkan pada tahun 1920 oleh 

tiga psikolog asal Jerman: Max Wetheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Köhler. Teori 

ini mampu menyediakan penjelasan rasional tentang mengapa perubahan pada 

spacing, timing, dan configuration berdampak pada arti informasi yang disajikan. 

Teori Gestalt tumbuh dalam lingkup psikologi, namun karena kebergunaan-

nya, teori ini juga dikembangkan secara multidisiplin. Gestalt juga digunakan oleh  
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para seniman visual dan desainer untuk meningkatkan hasil pekerjaan mereka. Gestalt 

dapat digunakan untuk memvalidasi struktur komposisi sebuah pola visual. Faktor 

persepsi Gestalt membangun kerangka acuan visual yang dapat memberikan desainer 

dasar psikologis yang dapat diandalkan untuk organisasi spasial informasi grafik 

(Graham, 2008). 

Gestalt memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk diaplikasikan 

dalam tampilan visual. Sepanjang sejarah, para desainer menggunakan berbagai 

prinsip Gestalt dalam membuat rancangan visual yang baik. Berbagai prinsip Gestalt 

tersebut antara lain seperti: 

- Law of Proximity 

- Law of Closure 

- Law of Similarity 

- Law of Common Region 

- Law of Continuity 

- Law of Figure / Ground 

- Law of Uniform Connectedness / Element Connectedness 

- Law of Focal Point 

Masing-masing prinsip memiliki maksud dan tujuan masing-masing, 

penerapan prinsip-prinsip disesuaikan dengan kebutuhan rancangan visual yang akan 

dibuat, sehingga tidak semua prinsip harus digunakan. 

Dalam penelitian ini digunakan empat laws yang diambil dari prinsip Gestalt. 

Ke-empat laws tersebut adalah Law of Proximity (Jarak), Law of Similarity 

(Kesamaan), Law of Common Region (Daerah yang sama), Law of Uniform 

Connectedness (Kesamaan). Fokus penelitian adalah untuk dapat melakukan 

pendeteksian dan pengelompokan elemen visual website berdasarkan prinsip Gestalt, 

diambil empat prinsip tersebut dikarenakan prinsip-prinsip tersebut memiliki 

kesamaan dalam kriteria objek prinsip Gestalt yang akan diteliti, yaitu keempat 

prinsip tersebut dapat dihitung dari jarak dan bentuk geometrisnya. 

Yang dimaksud dari menghitung jarak dan bentuk geometris adalah bahwa 

setiap elemen memiliki macam-macam properties seperti height, width, top (posisi 

elemen dari atas), right (posisi elemen dari kanan), bottom (posisi elemen dari bawah), 

left (posisi elemen dari kiri). Dengan mengetahui lokasi dan bentuk suatu elemen, 

prinsip-prinsip Gestalt yang telah ditentukan dapat dihitung. Perhitungan yang 

dilakukan berdasarkan rumus yang telah dibuat oleh Koch, J. dan  Oulasvirta, A. 

(lebih lengkap lihat pada Bab Metode yang Diusulkan) 

 

2.4.1. Law of Proximity 

Prinsip yang pertama ini mengacu pada bagaimana mata manusia 

memersepsikan hubungan antar elemen visual. Prinsip mengacu pada “jarak” atau  
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“kedekatan” elemen visual. Elemen yang lebih dekat secara persepsi saling berkaitan 

jika dibandingkan dengan elemen yang terpisah (Chang et al., 2007). 

 

Gambar 2.5 Law of Proximity 

 

Prinsip Proximity (kedekatan) adalah prinsip Gestalt yang paling umum 

ditemukan di website. Mata manusia cenderung memersepsikan unsur-unsur visual 

yang saling berdekatan dianggap berada dalam satu kelompok. Seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.5 (a) elemen-elemen tersebut terkait dan dapat dikatakan 

berada dalam kelompok yang sama. Sedangkan pada gambar di atas Gambar 2.5 (b) 

elemen-elemen tersebut tidak terkait karena dipisahkan oleh jarak yang lebih jauh. 

 

 

Gambar 2.6 Penerapan Proximity pada landing page Midtrans 
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Contoh penerapan prinsip ini pada tampilan website dapat dilihat pada Gambar 

2.6. Elemen-elemen visual dalam tampilan halaman website midtrans.com dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Navigation bar di bagian atas. 

2. Login dan Get Started di bagian atas kanan. 

3. Get Started dan Contact Sales di tengah layar. 

4. Rekan bisnis di bagian bawah layar. 

Elemen-elemen tersebut memiliki jarak (proximity) yang sama, oleh karena itu 

mereka dikelompokkan.  

 

2.4.2. Law of Similarity 

Elemen-elemen visual dapat dikatakan sekelompok jika atribut-atributnya 

memiliki keterkaitan atau kesamaan. Atribut-atribut yang dimaksud di sini dapat 

berupa seperti warna, ukuran, kontras, orientasi, atau bentuk. Jika ada keterkaitan atau 

kesamaan atribut antar elemen maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen 

tersebut merupakan satu kelompok (Chang et al., 2007). 

 

 

Gambar 2.7 Law of Similarity 

 

Umumnya ketika melihat elemen visual yang sama, manusia cenderung 

memersepsikan bahwa elemen tersebut memiliki fungsi atau tujuan yang sama juga. 

Kesamaan elemen visual dapat dilihat dari bentuk, warna, atau susunan elemen 

tersebut. Gambar 2.7 (a) dan (b) menunjukkan keterkaitan antar elemen melalui warna 

dan bentuk yang sama. Sedangkan Gambar 2.7 (c) menyatakan bahwa elemen-elemen 

tersebut tidak terkait, dengan begitu mereka bukan kelompok yang sama. 
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Gambar 2.8 Penerapan Similarity pada tampilan testimoni pengguna Mamikos 

Testimoni Kata Pemilik Kos pada halaman website mamikos.com yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.8 menjadi salah satu contoh penerapan prinsip Similarity. 

Contoh tersebut dapat dilihat pada gambar di atas di mana setiap testimoni memiliki 

bentuk yang sama, begitu juga dengan susunan elemen visual di dalamnya. 

 

2.4.3. Law of Common Region 

Menurut Bradley (2014), elemen visual dianggap sebagai bagian dari grup jika 

berada dalam wilayah tertutup yang sama. Manusia akan mengelompokkan elemen-

elemen ketika elemen tersebut berada dalam wilayah yang sama. Masing-masing 

kelompok elemen dipisahkan dengan batasan yang jelas. 

 

 

Gambar 2.9 Law of Common Region 

 

Cara terbaik untuk memisahkan kelompok elemen tertentu adalah dengan 

membuat batasan yang jelas pada kelompok tersebut. Meskipun elemen-elemen yang  
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tersusun kedua kelompok gambar di atas memiliki ciri yang sama (Proximity dan 

Similarity) namun pada Gambar 2.9 (a) Grup 1 dan Gambar 2.9 (b) Grup 2 dibedakan 

oleh batasan daerah masing-masing. 

 

 

Gambar 2.10 Penerapan Common Region pada tampilan website Traveloka 

 

Website traveloka.com menerapkan prinsip ini dalam menampilkan hotel-hotel 

yang tersedia (dapat dilihat pada Gambar 2.10). Masing-masing hotel memiliki 

struktur elemen yang sama, namun tiap hotel dibedakan dengan batasan yang jelas. 

 

2.4.4. Law of Uniform Connectedness 

Elemen yang saling terhubung dengan ciri visual yang sama (seragam), lebih 

terkait daripada elemen yang tidak terhubung (Rutledge, 2009). 

 

Gambar 2.11 Law of Uniform Connectedness 

Prinsip ini menyatakan bahwa elemen saling terkait satu dengan yang lain 

dengan menggunakan warna, garis, frame, atau bentuk lain yang dipersepsikan 

sebagai satu kesatuan jika dibandingkan elemen lain yang tidak terhubung dengan 

cara yang sama (tidak seragam). 

 



19 

 

Seperti dicontohkan pada Gambar 2.11 (a) elemen-elemen visual memiliki ciri 

yang sama, namun pada kumpulan elemen tersebut pun ada elemen-elemen yang 

dikelompokkan karena memiliki keterkaitan dengan berada pada daerah yang sama. 

Sedangkan pada Gambar 2.11 (b) elemen-elemen memiliki garis penghubung yang 

menandakan keterkaitan elemen-elemen tersebut. 

Terdapat berbagai macam contoh penerapan prinsip ini dalam desain website. 

Seperti: 

1. Menu Dropdown. 

2. Penomoran dengan angka atau angka romawi pada suatu artikel. 

3. Menampilkan fungsi-fungsi serupa seperti Masuk, Daftar, dan Lupa Kata Sandi 

dalam satu frame yang sama. 

 

 

Gambar 2.12 Penerapan Uniform Connectedness pada dropdown website CNN 

 

CNN Indonesia, sebuah media digital menerapkan prinsip ini dalam website 

mereka cnnindonesia.com pada menu dropdown ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 

2.5. Pendekatan Komputasional 

David Marr, seorang neurobiologis (ilmuwan saraf) yang berasal dari Inggris, 

menggabungkan ilmu dari psikologi, kecerdasan buatan, dan neurofisiologi ke dalam  

sebuah model baru pemrosesan informasi visual. Hasil karya David Marr 

mengarahkan analisa visual sebagai penyelesaian masalah dalam berbagai area seperti 

pendeteksian tepi dan persepsi bentuk dan kedalaman (Giesteira et al., 2010). 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komputasional karena metode ini 

sangat cocok untuk menjelaskan Apa dan Bagaimana suatu pemrosesan informasi 

berjalan, dalam hal ini prinsip Gestalt yang digunakan sebagai parameter dalam 

pengujian otomatis. 

  


