
BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem berupa permasalahan yang 

ingin diselesaikan dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Selanjutnya akan dijabarkan pula desain dari sistem aplikasi dan pada bagian akhir 

akan diberikan nilai-nilai entrepreneurship dari aplikasi User Interface template ini.  

3.1 Analisis Sistem 

Pada tahap ini, dilakukannya analisis kebutuhan dari pengguna untuk 

mengetahui  kebutuhan aplikasi terhadap user dalam pengembangan aplikasinya agar 

dapat menghasilkan solusi yang dapat berguna bagi pengguna. Analisis dilakukan 

dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada para 

programmer.   

3.1.1 Pokok Permasalahan 

Banyak programmer merasa kesulitan saat merancang User Interface 

untuk program mereka, biasanya hal ini berawal dari ketakutan atau 

ketidakpercayadirian mereka. Dikarenakan User Interface yang kurang 

menarik akan berdampak kurang tertariknya user dalam menggunakan aplikasi 

walaupun fitur-fitur yang ditawarkan berjalan dengan baik (Lee & Lochovsky, 

1985). 



3.1.2 Metode 

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan pokok permasalahan yakni 

menggunakan 2 metode yakni metode survei dengan tujuan mengetahui fitur 

yang dibutuhkan pengguna dan metode wawancara guna untuk mengetahui 

bagian user interface halaman apa saja yang paling sulit dalam mendesain 

halaman aplikasi. Metode tersebut sebagai berikut. 

3.1.2.1 Kuesioner 

3.1.2.1.1 Tujuan 

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui fitur yang 

dibutuhkan pengguna dalam pencapaian solusi yang akan ditawarkan 

penelitian ini. Solusi dalam mempercepat programmer dalam 

mendesain sebuah aplikasi. 

3.1.2.1.2  Aspek Pertanyaan 

 Tedapat 7 pertanyaan yang diberikan kepada para 

responden. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam survei dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar pertanyaan survei 

No. Pertanyaan 

1 Saya kesulitan dalam mendesain aplikasi mulai dari nol 



2 Saya kesulitan dalam menentukan posisi atau letak komponen" 

(button, textview, dll) dalam mendesain UI? 

3 Saya kesulitan dalam menentukan besar kecilnya yang preposisi 

setiap komponen-komponen (button, textview, dll) dalam 

mendesain UI 

4 Saya kesulitan mencari warna yang cocok (skema warna gelap 

terangnya warna) dalam mendesain UI yang saya mau 

5 Saya kesulitan memadukan warna-warna pada color pallete yang 

cocok (misal biru tua cocok dengan biru muda) pada UI yang saya 

inginkan 

6 Saya kesulitan menentukan bentuk font (misal apps untuk butik 

maka menggunakan san serif) yang sesuai dengan UI yang saya 

inginkan 

7 Saya kesulitan mendesain UI yang serasi dari page satu dengan 

page lainnya 

 

3.1.2.1.3  Responden 

Responden dari survei ini adalah para mahasiswa bidan 

Teknik Informatika Universitas di wilayah kota Surabaya yang 

berpengalaman membuat aplikasi berbasis Android. Dari survei yang 

dilakukan telah mendapatkan sebanyak 43 responden. 



3.1.2.1.4  Hasil Survei 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan terdapat hasil 

survei dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3. 2 Daftar pertanyaan dan hasil survei 

No. Pertanyaan 

Frekuensi 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 Saya kesulitan 

dalam mendesain 

aplikasi mulai dari 

nol 

0% 7,3% 22% 29,3% 41,5% 

2 Saya kesulitan 

dalam menentukan 

posisi atau letak 

komponen" 

(button, textview, 

dll) dalam 

mendesain UI? 

4,9% 19,5% 29,3% 22% 24,4%  

3 Saya kesulitan 

dalam menentukan 

besar kecilnya yang 

preposisi setiap 

4,9% 2,4% 19,5% 34,1% 39% 



komponen-

komponen (button, 

textview, dll) dalam 

mendesain UI 

4 Saya kesulitan 

mencari warna 

yang cocok (skema 

warna gelap 

terangnya warna) 

dalam mendesain 

UI yang saya mau 

0% 4,9% 14,6% 26,8% 53,7% 

5 Saya kesulitan 

memadukan warna-

warna pada color 

pallete yang cocok 

(misal biru tua 

cocok dengan biru 

muda) pada UI 

yang saya inginkan 

0% 2,4% 14,6% 22% 61% 

6 Saya kesulitan 

menentukan bentuk 

2,4% 4,9% 22% 22% 48,8% 



font (misal apps 

untuk butik maka 

menggunakan san 

serif) yang sesuai 

dengan UI yang 

saya inginkan 

7 Saya kesulitan 

mendesain UI yang 

serasi dari page 

satu dengan page 

lainnya 

2,4% 9,8% 19,5% 19,5% 48,8% 

 

 

3.1.2.1.5  Analisis Survei 

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan masalah yang 

perlu diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 

programmer agar lebih cepat dalam mendesain sebuah desain aplikasi 

yaitu, sebagai berikut: 

 Dalam mendesain aplikasi butuh waktu lebih lama 

 Sulit dalam mendesain aplikasi mulai dari nol 

 Sulit menentukan preposisi yang baik untuk tata letak 

komponen-komponen UI 



 Sulit dalam menentukan besar kecilnya yang preposisi setiap 

komponen-komponen (button, textview, dll) dalam 

mendesain UI 

 Sulit mencari warna yang cocok (skema warna gelap 

terangnya warna) dalam mendesain UI yang pengguna mau 

 Sulit memadukan warna pada color pallete yang cocok (misal 

biru tua cocok dengan biru muda) pada UI yang pengguna 

inginkan 

 Sulit menentukan bentuk font yang sesuai dengan UI yang 

pengguna inginkan 

 Sulit mendesain UI yang serasi dari page satu dengan page 

lainnya 

3.1.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui page apa saja yang 

menjadi kesulitan programmer yang akan menjadi bagian dari daftar 

kategori apada aplikasi. 

3.1.2.2.1 Tujuan 

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui fitur yang 

dibutuhkan pengguna dalam pencapaian solusi yang akan ditawarkan 

penelitian ini. Solusi dalam mempercepat programmer dalam 

mendesain sebuah aplikasi. 



3.1.2.2.2 Aspek Pertanyaan 

  Tedapat 3 pertanyaan yang diberikan kepada para 

responden. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam survei dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3. 3 Daftar pertanyaan wawancara 

No. Pertanyaan 

1 Page apa yang paling sulit dalam membuat desain tampilan 

sebuah aplikasi?  

2 Mengapa sulit dalam mendesain tampilan page tersebut? 

3 Jenis aplikasi apa yang dibuat dan butuh waktu lama saat 

mendesain tampilan aplikasinya? Mengapa? 

 

3.1.2.2.3 Responden 

Wawancara ini dilakukan terhadap 5 programmer dengan 

tujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna dalam kategori desain 

aplikasi bagian apa yang menjadi hal yang sulit saat programmer 

mendesain sebuah aplikasi. Untuk daftar nama programmer yang 

diwawancarai dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Daftar programmer yang diwawancarai 

No Nama Universitas 



1 Jefferson Phinardi Kosasih Universitas Ciputra 

2 Kevin Hartarto Universitas Ciputra 

3 Ricardo Ryan STTS Surabaya 

4 Ardian Firman Ubaya Surabaya 

5 Andre Petra Surabaya 

 

3.1.2.2.4 Hasil Wawancara 

Hasil dari wawancara, sebagai berikut: 

1. Page apa yang paling sulit dalam membuat desain tampilan 

sebuah aplikasi?  

Pada pembahasan pertanyaan ini, dari kelima programmer 

mengatakan bahwa halaman yang paling sulit untuk dipikirkan 

bentuk desain yang menarik adalah login, register dan profile. 

2. Mengapa sulit dalam mendesain tampilan page tersebut? 

Dari pertanyaan sebelumnya terjawab bahwa kesulitan 

terjadi paling sulit saat mendesain page Login, Register dan 

Profile, hal itu dikarenakan bagi programmer page tersebut 

berisikan hanya terdapat sedikit jenis komponen dan akan 

beresiko adanya ruang kosong yang banyak dan terlihat kurang 

bagus namun mereka bingung bagaimana agar komponen-

komponen tertata dengan indah dan enak dipandang. 



3. Jenis aplikasi apa yang dibuat dan butuh waktu lama saat 

mendesain tampilan aplikasinya? Mengapa? 

Bagi lima programmer yang diwawancari, mendesain 

aplikasi marketplace dan social media yang paling lama 

dikarenakan untuk menarik perhatian pengguna dibutuhkannya 

desain yang menarik sehingga untuk memikirkan desain aplikasi 

yang menarik pun sangat lama untuk menentukan warna yang 

cocok, besar kecilnya font dan jenis font yang cocok lalu konten-

konten yang perlu ditambahkan seperti logo, text dan lain-lainnya 

namun hasil yang dibuat bagi programmer terkadang terlalu 

sederhana dan polos tetapi tidak tahu harus menambahkan konten 

seperti apa agar terlihat lebih menarik lagi. 

3.1.2.2.5 Analisis Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan pada 

subbab sebelumnya dapat dianalisis bahwa pengguna mengalami 

kesulitan mendesain aplikasi pada halaman login, register dan profile 

dikarenakan secara umum terdapat komponen yang sedikit yang akan 

berpeluang besar terdapat ruang kosong serta terlihat selalu monoton 

dalam halaman-halaman aplikasi tersebut. Selain itu, mendesain 

aplikasi marketplace dan social media merupaan hal tersulit bagi 

programmer dikarenakan perlunya desain yang tidak terlalu sederhana 



dan menarik perhatian user tetapi tidak tahu harus mendesain seperti 

apa karena minimalnya tingkat kreativitas programmer. 

3.1.2 Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam mencari permasalahan 

programmer dalam mendesain aplikasi agar lebih cepat dalam mendesain 

sebuah desain aplikasi, didapatkan beberapa yang dijabarkan pada subbab 

sebelumnya. Maka dari itu, aplikasi ini akan menerapkan beberapa fitur sebagai 

solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut pada Tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Solusi yang ditawarkan 

No Masalah Solusi 

1 Sulit dalam mendesain aplikasi mulai dari nol Fitur yang 

menyediakan daftar 

template UI dan daftar 

template UI sesuai 

kategori  

2 Sulit menentukan preposisi yang baik untuk tata 

letak komponen UI 

Membuat fitur edit 

posisi (margin) 

komponen 

3 Sulit dalam menentukan besar kecilnya yang 

preposisi setiap komponen (button,textview,dll) 

dalam mendesain UI 

Fitur edit size pada 

komponen yang ingin 

diubah ukurannya 



4 Sulit mencari warna yang cocok (skema warna 

gelap terangnya warna) dalam mendesain UI 

yang pengguna mau 

Fitur edit warna yang 

direkomendasikan 

aplikasi 

5 Sulit memadukan warna-warna pada color 

pallete yang cocok (misal biru tua cocok dengan 

biru muda) pada UI yang pengguna inginkan 

Fitur edit warna yang 

sudah terpadu yang 

direkomendasikan 

aplikasi 

6 Sulit menentukan bentuk font yang sesuai 

dengan UI yang pengguna inginkan 

Fitur pemilihan font 

pada template UI yang 

diinginkan dengan 

fontstyle yang 

direomendasikan 

aplikasi 

7 Sulit mendesain UI yang serasi dari page satu 

dengan page lainnya 

 

Fitur kategori pada 

jenis-jenis UI yang 

menyediakan template 

UI yang sesuai dengan 

beberapa page 

 



3.1.3 Kebutuhan Aplikasi 

Fitur-fitur berdasarkan permasalahan yang telah diketahui melalui survei 

tersebut akan dibuat aplikasi yang memiliki kebutuhan yaitu aplikasi ini 

merupakan aplikasi mobile pada sistem operasi Android dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

 Sistem operasi minimal Android versi 4.0 

 Memiliki akses Internet memadai 

3.2 Desain Sistem 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dibuatnya dean sistem dari 

aplikasi ini. 

3.2.1 Desain Arsitektur 

Arsitektur MVVM memiliki tiga komponen, seperti namanya, Model, 

View dan lihat-model. Lihat komponen menunjukkan UI aplikasi. Dalam 

MVVM, seharusnya untuk menjadi lebih ramah desainer yang dapat dengan 

mudah diterapkan oleh desainer, bukan pengembang kode. Model mewakili 

data, sama seperti model yang dijelaskan dalam arsitektur sebelumnya. 

 

ViewFragment

CodeFragment

SharedViewModel Editor Fragment

 

Gambar 3. 1 Desain Arsitektur Model View-View Model 



3.2.2 Use case Diagram 

Aplikasi ini dioperasikan dengan beberapa aksi yang dapat dilakukan user 

dengan tujuan untuk mencari template UI yang daoat digunakan dalam 

pengembangan aplikasinya. User dapat melakukan aksi dapat dilihat dari 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

Fitur-fitur ini dijelaskan sebagai berikut. 

1.    List Template 

User dapat melihat berbagai macam template UI yang tersedia pada 

aplikasi. 

2.     List Category 

User dapat memilih kategori UI sesuai jenis page maupun jenis tema UI 

yang dicari. 



3. Page Category 

User dapat memilih kategori berdasarkan Page Category. 

4. Apps Category 

User dapat memilih kategori berdasarkan Apps Category. 

5.    View 

User dapat melihat tampilan UI yang dipilih secara fullscreen. 

6. Edit Component 

User dapat mengubah setiap komponen seperti yang diinginkan. 

7.    Change Size 

User dapat mengubah ukuran komponen pada template UI sesuai 

keinginan. 

8.    Change Color 

User dapat mengubah warna komponen pada template UI sesuai keinginan. 

9.       Change Margin 

User dapat mengubah ukuran margin pada komponen pada template UI 

sesuai keinginan. 

10.    Change Font Style 

User dapat mengubah jenis font pada komponen pada template UI sesuai 

keinginan. 

11.    Code 

User dapat melihat source code UI yang dipilih. 

12.    Share 



User dapat membagikan atau mengirimkan source code file melalui email. 

3.2.3 Activity Diagram 

Jalannya setiap fitur dari aplikasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.2.2.1 List Template 

Pada fitur ini, user membuka aplikasi maka sistem akan 

menampilkan page dashboard dimana akan ditampilkannya list 

template UI atau daftar-daftar UI yang disediakan oleh aplikasi. Lalu 

user dapat melihat macam-macam template User Interface. Jalannya 

fitur List Template ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram untuk List Template 



3.2.2.2 List Category 

Pada fitur ini, user membuka aplikasi maka sistem akan 

menampilkan kategori-kategori UI yang dapat dipilih. Lalu user dapat 

melihat macam-macam template User Interface sesuai kategori. 

Jalannya fitur List Category dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3. 4 Activity Diagram untuk List Category 

3.2.2.3 Page Category 

Pada fitur ini, setelah user melihat kategori yang ditampilkan 

oleh sistem lalu user memilih template UI berdasarkan jenis page maka 

sistem akan menampilkan template UI yang berdasarkan jenis page 



saja. Lalu user memilih template yang diinginkan. Jalannya fitur Page 

Category ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram untuk Page Category 

3.2.2.4 Apps Category 

Pada fitur ini, setelah user melihat kategori yang ditampilkan 

oleh sistem lalu user memilih template UI berdasarkan jenis apps maka 

sistem akan menampilkan template UI yang berdasarkan Apps Category 

saja. Lalu user memilih template yang diinginkan. Jalannya fitur Apps 

Category ini dapat dilihat pada Gambar 3.6. 



 
Gambar 3. 6 Activity Diagram untuk Apps Category 

3.2.2.5 View 

Pada fitur ini, setelah user memilih template UI yang 

diinginkan maka sistem akan menampilkan tampilan UI yang dapat 



dilihat sesuai dengan ukuran layar Android smartphone. Jalannya fitur 

View ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3. 7 Activity Diagram untuk View 

3.2.2.6 Edit Component 

Pada fitur ini, setelah user memilih template UI yang 

diinginkan maka sistem akan menampilkan view UI yang dapat dilihat. 

Lalu user memilih komponen mana yang ingin diubah maka sistem 



akan menampilkan atau memunculkan pop up pengeditan. Setelah user 

melakukan pengeditan, user melakukan penyimpanan dengan menekan 

tombol apply. Jalannya fitur Edit Component ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 
Gambar 3. 8 Activity Diagram untuk Edit Component 



3.2.2.7 Change Size 

Pada fitur ini, setelah user memilih template UI yang 

diinginkan maka sistem akan menampilkan pada view yang dapat dilihat 

sesuai dengan ukuran layar Android smartphone. Lalu user menekan 

salah satu komponen yang akan diubah size-nya, lalu sistem 

menampilkan halaman dimana berupa form dapat untuk mengubah size 

sesuai keinginan. Kemudian user mengubah warna komponen dan 

menyimpan hasil editannya. Jalannya fitur Change Size ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 



 
Gambar 3. 9 Activity Diagram untuk Change Size 

3.2.2.8 Change Color 

Fitur ini muncul saat user memilih dengan cara menekan 

komponen yang ingin diubah warnanya pada tampilan template UI di 

halaman view. Lalu sistem menampilkan sebuah pop up pengeditan 

dimana berupa form dapat untuk mengubah warna sesuai keinginan. 

Kemudian user mengedit warna komponen dan menyimpan hasil 



perubahan tersebut. Jalannya fitur Change Color ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 
Gambar 3. 10 Activity Diagram untuk Change Color 

3.2.2.9 Change Margin 

Change Margin ini berupa field yang dapat menerima masukan 

atau inputan user berupa number untuk mengubah ukuran marginnya, 

lalu sistem memunculkan pop up pengeditan berupa form dapat untuk 



mengubah margin sesuai dengan inputan user. Kemudian user 

mengedit ukuran margin-nya komponen dan menyimpan hasil 

perubahan tersebut. Jalannya fitur Change Margin ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 

 
Gambar 3. 11 Activity Diagram untuk Change Margin 



3.2.2.10 Change Font Style 

Fitur ini terdapat pada fitur Edit Component berupa field yang 

dapat menerima inputan user berupa dropdown yang akan mengubah 

jenis font pada teks yang diinginkan. Jalannya fitur Change Font Style 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3. 12 Activity Diagram untuk Change Font Style 



3.2.2.11 Code 

  Proses fitur code ini adalah saat user memilih template desain 

aplikasi yang diinginkan makan secara otomatis akan memunculkan 

code pada tab code. Jalannya fitur Code ini dapat dilihat pada Gambar 

3.13. 

 
Gambar 3. 13 Activity Diagram untuk Code 



3.2.2.12 Share 

Pada fitur ini, setelah user memilih template UI yang diinginkan maka 

sistem akan menampilkan code UI yang dapat dilihat lalu user dapat 

membagikan code tersebut melalui email. Jalannya fitur Code ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.14. 



 
Gambar 3. 14 Activity Diagram untuk Share 

3.2.4 Desain User Interface 

User Interface merupakan bagian visual grafis yang berhubungan 

langsung dengan pengguna yang dapat berinteraksi dengan software tersebut 

serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Perancang membangun 



User Interface yang baik untuk aplikasi multimedia intensif dengan 

rekomendasi lebih efektif (Cremonesi, Elahi, & Garzotto, 2017).Antarmuka 

pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem 

operasi, sehingga komputer tersebut bisa dioperasikan (Anwar, Aziz, 

Mahamood, Zain, & Abidin, 2018). Dalam mendesain aplikasi ini, 

digunakannya bentuk prototype low fidelity dimana lebih menggambarkan 

konsep, perancangan, alternatif dan layout layar dibanding model interaksi 

pengguna dengan sistem. User Interface pada aplikasi ini meliputi: List 

Template, List Category, Page Category, Apps Category, View, Edit 

Component, Change Size, Change Color, Change Font Style, Code, dan Share. 

3.2.3.1   List Template 

Pada tampilan List Template ini ada tampilan awal saat membuka 

aplikasi. Disini akan ditampilkannya daftar berbagai macam template UI semua 

kategori dan user dapat memilih sesuai yang diinginkan. pada tampilan ini 

daftar templatenya berupa gridview yang memudahkan user melihat bentuk 

berbagai macam template dengan tombol disetiap template UI guna untuk 

mengarahkan pada page view dan edit.  Dimana akan berupa imageButton pada 

gridview tersebut sebagai list template UI. Warna yang dipakai adalah biru 

muda yang berarti professional dan santai. Ada fitur search digunakan untuk 

mencari berdasarkan nama template UI. Tampilan desain list template dapat 

dilihat pada Gambar 3.15. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer


 
Gambar 3. 15 Desain Aplikasi List Template 

3.2.3.2   List Category 

Pada tampilan List Category ini menampilkan 2 jenis kategori yaitu 

Kategori jenis Page Category dan Apps Category dengan isi berbagai jenis 

template UI yang sesuai dengan kategori. Text align dibuat rata kiri untuk 

memudahkan pengguna dalam membaca teks secara jelas setiap kategorinya. 

Warna yang digunakan biru namun lebih gelap daripada warna toolbar. 

Tampilan desain list category dapat dilihat pada Gambar 3.16. 



 

 
Gambar 3.16 Desain Aplikasi List Category 

3.2.3.3   Page Category 

Pada tampilan page category ini berguna untuk menampilkan semua 

template UI yang sesuai dengan kategori jenis halaman template UI yang dipilih 

oleh user. Pada daftar template UI ini ditampilkan dalam bentuk gridview untuk 

memudahkan user melihat bentuk berbagai macam template dengan tombol 

disetiap template UI guna untuk mengarahkan pada page view dan edit.  

Dimana akan berupa imagebutton pada gridview tersebut sebagai list template 



UI. Warna yang dipakai adalah biru muda yang berarti professional dan santai. 

Ada fitur search digunakan untuk mencari berdasarkan nama template UI. 

Tampilan desain page category dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 
Gambar 3. 17 Desain Aplikasi Page Category 

Desain tampilan apps category ini dibuat dalam bentuk gridview agar 

memudahkan user melihat sekilas gambaran template UI yang tersedia pada 

aplikasi. Pada gridview tersebut berisikan imagebutton pada template UI yang 

dapat diklik saat user memilih salah satu template UI yang diinginkan. 

Imagebutton dibuat dengan ukuran sedang agar terlihat gambaran template 



User Interface-nya. Ada fitur search digunakan untuk mencari berdasarkan 

nama template UI. Tampilan desain apps category dapat dilihat pada Gambar 

3.18. 

 

 
Gambar 3. 18 Desain Aplikasi Apps Category  

3.2.3.4   View 

Tampilan view dibuat secara penuh untuk template UI yang terpilih 

agar user mengetahui bagaimana template tersebut ditampilkan secara 

fullscreen pada smartphone. Terdapat 2 tab yaitu View dan Code. Dua tab 



tersebut dibuat bersebelahan seperti itu guna untuk memudahkan dan efisiensi 

penggunaan fitur pada aplikasi ini. Tampilan desain view dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. 

 

 
Gambar 3.19 Desain Aplikasi View 

3.2.3.5   Edit Component 

Desain tampilan edit component ini dibuat berupa pop up yang akan 

muncul saat user menekan atau memlih salah satu komponen yang diinginkan 

untuk dilakukan perubahan ukuran, warna, margin dan sebaginya sesuai dengan 



pengaturan setiap jenis komponen. Tampilan ini berupa form inputan yang 

berguna untuk user memberi inputan sesuai keinginan dan dapat berubah pada 

komponen tersebut secara live. Terdapat 2 tombol berada dibawah form yakni 

apply untuk menyimpan perubahan dan remove untuk membatalkan perubahan 

tersebut. Tampilan desain edit component dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 

 
Gambar 3.20 Desain Aplikasi Edit Component 



3.2.3.6   Change Size 

  Change Size adalah bagian dari edit component yang berguna untuk 

mengubah ukuran komponen yang telah dipilih user. Untuk menginputkan size 

yang diinginkan user dapat memiihnya atau langsung mengetikkan angka 

sesuai keinginan. Tampilan desain Change Size dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 

 
Gambar 3.21 Desain Aplikasi Change Size 



3.2.3.7   Change Color 

  Fitur ini bagian dari edit componen yang berguna untuk mengubah 

warna komponen yang telah dipilih user melalui color pallet yang disediakan 

aplikasi sehingga komponen yang terpilih dapat berganti warna sesuai pilihan. 

Tampilan desain Change Color dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22 Desain Aplikasi Change Color 



3.2.3.8   Change Margin 

Pada tampilan Margin ini termasuk kedalam form pengeditan yang 

berguna mengubah ukuran margin komponen sesuai keinginan user dengan cara 

menginputkan berapa besar margin yang diinginkan maka komponen tersebut 

akan berubah secara otomatis. Tampilan desain Change Margin dapat dilihat 

pada Gambar 3.23. 

 
Gambar 3.23  Desain Aplikasi Change Margin 



3.2.3.10 Change Font Style 

  Pada tampilan Font Style ini termasuk kedalam form pengeditan yang 

berguna mengubah bentuk font komponen sesuai keinginan user dengan cara 

memilih inputan pada dropdown pilihan font yang tersedia dan komponen 

tersebut akan berubah secara otomatis. Tampilan desain Change Font Style 

dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 
Gambar 3.24 Desain Aplikasi Change Font Style 

3.2.3.11 Code 

     Pada tampilan Code ini berguna untuk menampilkan secara penuh 

pada template UI yang dipilih. Terdapat 2 tab yaitu View dan Code. Dua tab 



tersebut dibuat bersebelahan seperti itu guna untuk memudahkan dan efisiensi 

penggunaan fitur pada aplikasi ini. Tampilan desain code dapat dilihat pada 

Gambar 3.25. 

 

 
Gambar 3.25 Desain Aplikasi Code 

3.2.3.12 Share 

Pada tampilan Share ini berguna untuk membagikan source code melalui 

email. Ketika menekan tombol Share akan beralih ke email untuk dikirim ke 

alamat email yang dituju. Terdapat 2 tab yaitu View dan Code. Dua tab tersebut 



dibuat bersebelahan seperti itu guna untuk memudahkan dan efisiensi 

penggunaan fitur pada aplikasi ini. Tampilan share dapat dilihat pada Gambar 

3.26. 

 

 
Gambar 3.26 Desain Aplikasi Share 

3.3 Nilai Entrepreneurship 

Dalam pengembangan aplikasi ini sangat diperlukan pula beberapa hal untuk 

menjaga projek ini dapat berjalan sebagai bisnis yang baik. Aplikasi ini tidak hanya 

untuk programmer melainkan harus dipikirkan untuk segmen pasar, penghasilan yang 



didapat, pengeluaran dan channel dengan mitra kerja ataupun user. Oleh karena itu, 

peneliti membuat BMC atau Business Model Canvas untuk penjelasannya. 

3.3.1  Business Model Canvas 

Business Model Canvas terdapat bagian-bagian yang dapat 

menjabarkan model bisnis yang digunakan. Bagian-bagian tersebut adalah 

value propositions, customer relationships, channels, customer segments, key 

activities, key resource, key partners, cost structure, dan revenue streams. BMC 

dapat dilihat pada pada Gambar 3.27. 

 
Gambar 3.27 BMC Aplikasi 

3.3.3.1 Value Propositions 

Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang berguna untuk programmer 

lebih mudah dalam mencari User Interface yang tinggal pilih, 



melakukan pengeditan secara langsung pada aplikasi dan share yang 

siap dipakai dengan desain yang menarik user pada aplikasi yang sedang 

dikembangkan. 

3.3.3.2 Key Activities 

Aktivitas utama yang akan dilakukan yaitu pengembangan 

aplikasi ini beserta fitur-fitur lebih ditingkatkan lagi. Selain itu akan 

dibuatnya admin berguna untuk mengelola aplikasi ini dan desainer 

UI/UX sebagai user yang dapat mengunggah template UI baru. 

Kemudian melakukan marketing untuk menjangkau lebih banyak 

pengguna serta melakukan maintenance untuk mencegah hal-hal yang 

belum berjalan dengan baik. 

3.3.3.3 Key Resource 

Aplikasi ini membutuhkan beberapa resource diantaranya ialah 

computer, designer dan karyawan. Karyawan tersebut meliputi, 

programmer, designer, bug tester, dan bagian marketing atau 

pemasaran. Tidak hanya itu, dibutuhkannya customer support juga guna 

menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh pengguna. 

3.3.3.4 Key Partners 

Dalam menjalankan aplikasi ini juga dibutuhkannya kerjasama 

dengan komunitas programmer UI/UX Indonesia untuk memberi ide 



atau inspirasi template UI yang lebih beragam lagi dan masyarakat 

membutuhkan User Interface sehingga mendapatkan keuntungan 

membuat desain aplikasi dengan cepat tanpa membutuhkan waktu lama 

dan hasil bagus. 

3.3.3.5 Channels  

Dalam memasarkan aplikasi ini, peneliti menggunakan Google 

Play agar para programmer atau user dapat mengunduh dan langsung 

menginstall aplikasi ini. Selain itu menggunakan sosial media seperti 

Facebook, Instagram dllnya yang sangat berpotensi besar dalam 

menyebarkan aplikasi ini, memudahkan programmer mengetahui 

adanya aplikasi ini untuk membantu dan mempercepat mereka dalam 

pembuatan User Interface aplikasinya.   

3.3.3.6 Customer Segments 

Target utama untuk aplikasi ini adalah para programmer yang 

berpengalaman dalam pembuatan aplikasi Android atau yang 

membutuhkan User Interface yang menarik dan siap pakai dalam 

pengembangan sebuah aplikasi. 

3.3.3.7 Customer Relationships 

Untuk menjaga hubungan dengan user, maka peneliti akan 

memberikan service untuk pengguna. Service tersebut berupa adanya 



customer support yang dapat membantu pengguna aplikasi jika 

mengalami kesulitan atau pertanyaan dalam menggunakan aplikasi. 

3.3.3.8 Cost Structure 

Dalam menjalankan bisnis aplikasi ini tetap membutuhkan 

biaya. Hal ini terbagi menjadi dua bagian yaitu fixed cost dan variable 

cost. Fixed Cost yang merupakan biaya yang tidak berubah seperti gaji 

karyawan yang membantu user jika mengalami kesulitan atau 

pertanyaan dalam penggunaan aplikasi ini dan internet. Sedangkan 

untuk variable cost adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan variable yang memperngaruhinya, seperti untuk marketing 

dan maintenance. 

3.3.3.9 Revenue Streams 

Pendapatan dari revenue bisnis ini adalah freemium yang dimana 

pengguna dapat menggunakan secara gratis dengan batasan dapat 

memilih User Interface dan pengeditan yaitu maksimal 6 template UI. 

Jika pengguna ingin menghilangkan batasan tersebut maka pengguna 

dapat melakukan upgrade menjadi premium sehingga dapat memilih UI 

secara unlimited atau tanpa batasan. Hal ini dapat didapatkan saat 

melakukan update aplikasi dan akan dikenakan biaya sekitar Rp 

350.000 per bulan saat upgrade menjadi premium. Update dapat 



diketahui saat mengecek pada aplikasi tersebut karena aplikasi tidak 

disertai notification. 

3.3.2 Opportunity Creation 

Bisnis aplikasi ini merupakan peluang besar karena belum ada yang membuat 

aplikasi yang sejenis berbasis Android yang berguna menyediakan template-

template User Interface yang siap pakai dan dapat pula diedit komponen-

komponennya seperti yang diinginkan secara live dan dibagikan source formnya 

melalui email yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

yang dibuat programmer. Kebanyakan yang menyediakan source code tampilan 

desain UI tidak dapat diedit langsung melalui smartphone Android sehingga 

membutuhkan waktu lama untuk mengedit dan run untuk mendapatkan hasil 

tampilan UI yang sesuai selera. Utuk mendistribusikan aplikasi ini dapat dilakukan 

sosialisasi kepada para programmer sehingga mereka mengetahui bahwa tidak 

perlu lagi merasa kesulitan dalam pembuatan desain aplikasi mulai dari nol karena 

dengan aplikasi ini dapat mendapatkan User Interface dengan mudah dan cepat dan 

siap digunakan.  

Diketahui adanya aplikasi yang menjadi competitor untuk aplikasi ini seperti 

Marvel, Sketch dan Code Canyon yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. 

Namun adanya perbedaan yang signifikan anatara aplikasi-aplikasi yang sudah 

beredar dengan aplkasi UITemp ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

aplikasi UITemp dapat live edit beserta source code UI sehingga siap dipakai, 



sedangkan untuk Marvel, Sketch dan Code Canyon hanya bisa membuat live 

prototyping tanpa bisa live editing dan generate source code XML-nya. Untuk 

website Marvel hanya dapat digunakan untuk membuat mock up aplikasia. Lalu 

untuk aplikasi Sketch yang digunakan pada Mac hanya dapat digunakan sebagai 

prototyping yang dapat dianimasikan fitur-fitur aplikasi yang akan dibuat, 

sedangkan Code Canyon adalah aplikasi berbayar yang bisa mendapatkan template 

UI beserta source code-nya namun tidak bisa live edit sehingga untuk pengeditan 

hanya bisa dilakukan saat mengaplikasikan code pada Android Studio. Oleh karena 

itu, prospek dari aplikasi ini untuk para programmer menggunakan dalam 

pencarian desain tampilan aplikasi dengan fitur utama yang dapat live edit dan 

mendapatkan source code secara otomatis sehingga mempercepat programmer 

dalam mendapatkan desain tampilan aplikasi berserta source code. 

3.3.3 Market Sensitivity 

Aplikasi ini dikembangkan berupa aplikasi mobile karena tujuan aplikasi ini 

adalan menciptakan generator pembantu programmer yang memudahkan para 

programmer dalam mendapatkan User Interface yang sesuai dan menarik guna 

kebutuhan aplikasi yang dibuat. Peluang yang didapat ialah User Interface yang 

menarik dan baik merupakan hal yang paling penting guna memuaskan user yang 

menggunakan aplikasi yang dibuat sehingga programmer tidak perlu merasa tidak 

percaya diri dalam pembuatan desain aplikasi-aplikasinya. Oleh karena itu, dengan 



adanya aplikasi ini diharapkan pengguna dapat merasakan manfaatnya lebih 

mudah dan cepat dalam pembuatan desain aplikasi. 

3.3.4 Creativity and Innovation 

Pada aplikasi ini tentu sangat dibutuhkannya kreativitas dan inovasi supaya 

user merasakan manfaat dan tujuan dari aplikasi ini tercapai dan memberi solusi 

pada permasalahan yang dihadapi programmer. Oleh karena itu, pada aplikasi ini 

tersedia fitur-fitur List Template dimana pengguna dapat memilih template yang 

diinginkan, List Kategori yang berfungsi dalam pengelompokan jenis template 

User Interface yang tersedia sehingga user tidak mengalami kebingungan dalam 

mencari. Kemudian adanya halaman view untuk preview atau menampilkan secara 

fullscreen. Selain itu dan halaman form template UI yang terpilih oleh user dan 

dapat terganti otomatis jika user melakukan pengeditan pada komponen UI 

tertentu. Dengan adanya fitur-fitur diatas dapat memudahkan dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh pengguna aplikasi ini. 

 


