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INTISARI
EVALUASI DESAIN INPUT PADA MOBILE DEVICE MENGGUNAKAN
FITTS LAW

Fitts law adalah pengembangan model perilaku psikomotor manusia pada
tahun 1954, Yang dikembangkan oleh Paul Fitts. Fitts law mengemukakan
hubungan antara kecepatan (waktu) dan keakuratan (presisi) dalam sebuah
perintah sederhana. Dalam penelitian ini, metode Fitts law digunakan sebagai
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landasan menghitung nilai yang paling optimal untuk ukuran virtual keyboard
pada piranti bergerak ukuran layar sedang. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi ukuran virtual keyboard yang cocok pada piranti
bergerak dengan ukuran layar sedang dengan memperhitungkan presisi dan
waktu.
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INTISARI
EVALUASI DESAIN INPUT PADA MOBILE DEVICE MENGGUNAKAN
FITTS LAW

Fitts law adalah pengembangan model perilaku psikomotor manusia pada
tahun 1954, Yang dikembangkan oleh Paul Fitts. Fitts law mengemukakan
hubungan antara kecepatan (waktu) dan keakuratan (presisi) dalam sebuah
perintah sederhana. Dalam penelitian ini, metode Fitts law digunakan sebagai
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landasan menghitung nilai yang paling optimal untuk ukuran virtual keyboard
pada piranti bergerak ukuran layar sedang. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi ukuran virtual keyboard yang cocok pada piranti
bergerak dengan ukuran layar sedang dengan memperhitungkan presisi dan
waktu.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini terdapat berbagai macam
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jenis piranti bergerak dengan ukuran layar yang berbeda-beda. Berdasarkan data
dari flurry.com layar pada piranti bergerak dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama
small phone dengan ukuran layar di bawah 3.5”. Kategori kedua yaitu medium
phone dengan ukuran layar antara 3.5” – 4.9”. Kategori ketiga memiliki ukuran
layar 5.0” – 6.9” disebut juga dengan phablet. Kategori keempat disebut sebagai
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small tablet dengan ukuran layar 7.0” – 8.4”. Kategori terakhir adalah full-size
tablet dengan ukuran layar di atas 8.5”.

Ukuran layar yang sangat bervariasi mulai dari yang terkecil hingga
terbesar menyebabkan setiap orang dapat memiliki piranti bergerak dengan
ukuran layar yang berbeda. Ukuran layar yang berbeda akan berpengaruh terhadap

©

tampilan yang akan dimunculkan pada layar. Salah satu perbedaan yang mencolok
akan terlihat

pada ukuran media input virtual seperti virtual keyboard dan

keypads. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lebih jauh tentang
media input virtual khususnya pada virtual keyboard.
Permasalahan yang sering muncul pada piranti bergerak dengan ukuran
layar sedang yaitu piranti bergerak biasanya memiliki tampilan virtual keyboard
yang seakan-akan terlihat memenuhi layar piranti bergerak. Hal tersebut akan
mengurangi efektifitas yang juga akan berdampak pada aksesibilitas pengguna.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengevaluasi ukuran
virtual keyboard yang optimal untuk layar piranti bergerak dengan ukuran sedang.
Terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
ukuran virtual keyboard yang optimal, salah satunya adalah Fitt’s law.
13

Fitt’s law adalah pengembangan model perilaku psikomotor manusia pada
tahun 1954. Fitt’s law mengemukakan hubungan antara kecepatan (waktu) dan
keakuratan (presisi) dalam sebuah perintah sederhana. Dalam penelitian ini,
metode Fitt’s law digunakan sebagai landasan menghitung nilai yang paling
optimal untuk ukuran virtual keyboard pada piranti bergerak ukuran layar sedang.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi ukuran virtual keyboard
yang cocok pada piranti bergerak dengan ukuran layar sedang dengan
memperhitungkan presisi dan waktu.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang,
maka sistem harus dapat memberikan solusi terhadap masalah – masalah sebagai
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berikut:

1. Bagaimana melakukan perancangan ukuran virtual keyboard pada piranti
bergerak dengan ukuran layar sedang?

2. Bagaimana tingkat efektifitas desain virtual keyboard pada piranti bergerak
bila diukur dari presisi dan waktu?
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3. Berapakah ukuran virtual keyboard yang paling optimal jika dihitung
dengan menggunakan metode Fitts Law?

1.3 Batasan Masalah

Batasan sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut:
1. Virtual keyboard yang akan diteliti memiliki 3 variasi ukuran yaitu besar,
sedang, dan kecil.
2. Pengujian akan dilakukan dalam 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa
Inggris dan bahasa random.
3. Jumlah responden yang berpatisipasi 10 orang.
14

4. Tidak menghitung jarak kesalahan yang dilakukan oleh responden.
5. Ukuran kata yang dipakai terdiri dari 8 huruf dan 15 huruf termasuk spasi.
6. Alat yang digunakan memiliki resolusi 480 x 800 pixels dengan ukuran
layar 4 inch (~233 ppi pixel density).
7. Posisi device potrait.

1.4 Hipotesis
Ukuran keyboard sedang dapat memberikan efektifitas kepada pengguna
untuk memenuhi keakuratan dan waktu, keakuratan yang dimaksud adalah
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sedikitnya tingkat error pada target tertentu dan waktu yang dibutuhkan adalah
lebih sedikit dari keyboard ukuran kecil dan besar.

1.5 Tujuan Penelitian
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Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Merancang desain ukuran virtual keyboard pada piranti bergerak dengan
ukuran layar sedang.

2. Mencari nilai yang paling optimal untuk virtual keyboard pada piranti
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bergerak dengan ukuran layar sedang

1.6 Metode Penelitian

Tahanapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a.

Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan mempelajari sumber
sumber pustaka.

b. Pengamatan objek.
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Seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugasnya dan kesulitan
yang dirasakan pengguna selama menggunakan alat uji.
c. Perancangan media input virtual dan pembuatan alat uji
Tahap ini berisi perancangan media input virtual dan melakukan
pembuatan alat uji.
d. Uji coba rancangan
Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan alat uji kepada
responden.
e. Analisis hasil uji coba
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Data yang dapat dari alat uji akan diolah mengunakan Fitt’s law
dan akan dievaluasi

1.7 Sistematika Penulisan
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Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dimana secara garis besar
masing-masing bab membahas hal-hal sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan, berisi penjelasan umum tentang penelitian yang akan
dilakukan. Bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah,
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perumusan, batasan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori, bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tinjuauan
pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan untuk
menguraikan teori-teori dari berbagai sumber pustaka untuk mendukung proses
pemecahan masalah pada penelitian. Landasan teori berisi teori-teori yang relevan
dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian.
Bab 3 Analisis dan Perancangan sistem, berisi identifikasi masalah,
peluang dan tujuan dengan berpedoman pada teori-teori yang ada dan bagaimana
menerjemahkannya ke dalam suatu sistem yang hendak dibuat. Pada dasarnya bab
ini memuat perancangan sistem secara keseluruhan.
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Bab 4 Implementasi dan Analisis Sistem, berisi penjelasan bagaimana
rancangan pada bab 3 diimplementasikan dan diuji, beserta hasil dari sistem yang
dijalankan dan analisis dari sistem yang dibuat.
Bab 5 Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan apa saja yang diperoleh
dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan dan saran untuk memberikan
hasil yang lebih baik dalam penelitian yang sejenis
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam menganalisa keyboard dengan
ukuran besar, sedang dan kecil dengan menggunakan fitts law yang dilakukan
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dapat disimpulkan:

1. Ujicoba menggunakan satu tangan dengan keyboard ukuran sedang
memiliki prosentase keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dua
ukuran keyboard yang lain.

2. Ujicoba dengan menggunakan dua tangan menunjukan rata-rata
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keberhasilan yang paling tinggi pada penggunaan keyboard dengan
ukuran yang paling kecil dari pada dua ukuran keyboard yang lain.
3. Hasil ujicoba dengan satu tangan dan dua tangan menunjukan
presentase terbesar terletak pada bahasa Indonesia dari pada kedua
bahasa yang lain.
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1.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran untuk
pengembangan selanjutnya sebagai berikut:

1. Pengembangan untuk mencari ukuran keyboard dengan sesuai ukuran
setiap device.

2. Pengembangan untuk mencari kecepatan pada keyboard dengan
ukuran sedang, ukuran kecil, dan diantara sedang ke kecil..
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