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ABSTRAK
Desain otomatisasi kotak obat dibutuhkan oleh tuna netra untuk membantu mereka dalam mengambil
obat secara mandiri. Uji usability diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana produk yang didesain
dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut
dalam penelitian ini dilakukan uji usability terhadap desain otomatisasi kotak obat. Pengujian
dilaksanakan menggunakan lima kriteria yaitu: learnability, efisiensi, memorability, kesalahan dan
kepuasan. Kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi tingkat learnability dan kepuasan sedangkan
ketigafaktor lainnya diidentifikasi berdasarkan observasi. Analisis dilakukan menggunakan analisis
deskriptif non parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima kriteria menunjukkan nilai positif,
sehingga dapat disimpulkan bahwa desain otomatisasi kotak obat usable bagi tuna netra.
Kata kunci: kotak obat, tuna netra, usability

1.

Pendahuluan
Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam pengelihatan, yang
diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision (Wentz &
Hochheiser, 2010). Keadaan ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam beraktifitas terutama
untuk kegiatan yang memerlukan kemampuan visual (Subandi, 2009). Demikian halnya ketika
mereka diharuskan untuk mengkonsumsi obat, keberadaan pendamping sangatlah diperlukan
untuk memastikan obat dikonsumsi dengan benar. Kendala yang dihadapi ketika penyandang
tuna netra melakukannya secara mandiri antara lain adalah kesulitan dalam mencari lokasi kotak
obat dan mengidentifikasi jenis obat (Weeraranthe & Opatha, 2012). Saat ini kotak obat yang
tersedia pada umumnya belum memberikan fasilitas pendukung bagi tuna netra. Untuk itu
diperlukan desain otomatisasi kotak obat agar tuna netra dapat lebih mudah mengambil obat
secara mandiri.
Keberhasilan sebuah desain untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dapat diuji
berdasarkan aspek usability (Tonbuloglu, 2013). Menurut ISO 9241-11usabilityadalah tingkat
sejauh mana produk dapat digunakan oleh pengguna dimana pengukurannya didasarkan atas
kriteria keefektifan, efisiensi dan kepuasan (Federoff, 2002). Metode ini telah diterapkan dalam
berbagai desain antara lain pengujian aplikasi braille smart (Kurnia & Utami, 2017),sistem
informasi peternakan (Nahdhatuzzahra & Budiman, 2016), sistem snformasi keuangan
(Handiwidjojo & Ernawati, 2016), aplikasi android (Rahadi, 2014), perekam video (Tonbuloglu,
2013), serious games(Moreno & Torente, 2012) dan educational games(Warren & Jones, 2010).
Berdasarkan hal tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah menguji tingkat
usabilitydesain sistem otomatisasi kotak obat untuk tuna netra
2.

Metode
Penelitian ini terdiri dari dua tahapan yaitu : perancangan desain sistem otomatisasi kotak
obat dan uji usability dengan penjelasan sebagai berikut:
2.1. Perancangan Desain Sistem Otomatisasi Kotak Obat
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Perancangan difokuskan pada sistem otomatisasi pintu kotak obat. Konsep desain dibuat
berdasarkan kebutuhan tuna netra yang diperoleh melalui studi literatur untuk kemudian
diterjemahkan dalam spesifikasi produk
2.2. Uji Usability
Proses uji usability menggunakan instrumen kuesioner dimana responden, kriteria penilaian,
desain eksperimen dan analisis hasil secara terperinci dipaparkan sebagai berikut:
2.2.1. Responden
Penelitian dilakukan terhadap 30 responden yang berasal dari SLB A Tamanwinangun,
Kebumen dan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang Kebumen.
2.2.2. Kriteria Penilaian
Pengukuran usability dilakukan menggunakan use questionnaire yang didalamnya mencakup
lima kriteria yaitu(Rubin & Chisnell, 2008):
a. Learnability : mengukur semudah apa penggunadapat mempelajari cara penggunaan
produk untuk pertama kali.
b. Efficiency
: mengukur secepat apa pengguna dapat menggunakan produk
c. Memorability : mengukur sejauh mana pengguna dapat mengingat langkah-langkah atau
proses yang dilakukan dalam mencapai tujuannya
d. Error
: mengukur sebanyak apa pengguna melakukan kesalahan, dan sejauh
mana akibat kesalahan tersebut, serta apakah bagi pengguna untuk
mengatasi kesalahan tersebut
e. Satisfaction : mengukur bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan produk
atau tanggapan terhadap desain produk secara keseluruhan
Penilaian masing-masing kriteria dilakukan menggunakan metode wawancara dan
pengamatandengan skala dan penentuan penilaian sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria penilaian usability

Kriteria
Learnability

Efficiency

Satisfaction

Memorability

Error

Skala penilaian
Sangat mudah dipelajari
Mudah dipelajari
Cukup mudah dipelajari
Tidak mudah dipelajari
Sangat tidak mudah dipelajari
Dapat menggunakan setelah 1 kali belajar
Dapat menggunakan setelah 2 kali belajar
Dapat menggunakan setelah lebih dari 2 kali
belajar
Sangat menyenangkan
Menyenangkan
Cukup menyenangkan
Tidak menyenangkan
Sangat tidak menyenangkan
Dapat mengingat setelah 1 kali belajar
Dapat mengingat setelah 2 kali belajar
Dapat mengingat setelah lebih dari 2 kali
belajar
Terjadi kesalahan pada penggunaan pertama

Penentuan penilaian
Pendapat subjektif
responden

Pengamatan peneliti
terhadap responden

Pendapat subjektif
responden

Pengamatan peneliti
terhadap responden

Pengamatan peneliti
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Terjadi kesalahan pada penggunaan kedua
Terjadi kesalahan pada penggunaan ketiga dst

terhadap responden

2.2.3. Desain eksperimen
Tahap ini bertujuan untuk menguji tingkat usabilitydesain sistem otomatisasi kotak obat
bagi tuna netra dengan prosedur sebagai berikut:
a. Penjelasan cara pengoperasian kotak obat
b. Proses belajar tahap 1 oleh responden
c. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti)
d. Proses belajar tahap 2 oleh responden yang masih melakukan pada tahap c
e. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti)
f. Proses belajar tahap 3 oleh responden yang masih melakukan pada tahap e
g. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti)
h. Wawancara kriteria learnabilitydan satisfactionterhadap tuna netra
2.2.4. Analisis Hasil
Data hasil pengujian dianalisis menggunakan analisis deskriptif non parametric
berdasarkan persentase frekuensi, dan dispersi data minimum-maksimum. Hasil tersebut
digunakan sebagai acuan dalam penentuan tingkat kelayakan desain kotak obat untuk
digunakan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Desain sistem otomatisasi
Sistem otomatisasi pembuka pintu kotak obat terdiri atas sistem input, pengolah data dan
aktivator. Masing - masing perangkat komponen dijelaskan dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2. Perangkat sistem otomatisasi

Input sistem

Sistem Pengolah data

Sistem aktivator

Perangkat
Catu
Perangkat Catu daya
sistem
daya
sistem
Suara ketukan pintu Sensor suara
Power
Actuator Power
kotak obat
supply 3 switch
supply 1
A, 12V
solenoid
A, 5 V
• satu
ketukan
untuk obat luar
(rak
paling
Microcontroller Power
Speaker
Power
atas)
supply 1
supply 1
• dua
ketukan arduino
A, 5 V
A, 5 V
untuk
obat
tablet
(rak
tengah)
• tiga
ketukan
untuk
obat
sirup
(rak
paling bawah)
Kotak obat berukuran total 50cm x 30 cm x 40 cm yang terdiri dari ruang
otomasi dan ruang obat seperti digambarkan sebagai berikut:

Output

Pintu
membuka

Suara
obat

jenis

perangkat sistem
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Keterangan :
Ukuran total
Panjang = 50 cm
Lebar
= 30 cm
Tinggi
= 40 cm

Ruang perangkat
sistem otomatisasi

Ruang kotak obat
Gambar 1. Prototype kotak obat

Sistem otomatisasi kotak obat berupa otomatisasi pembuka pintu yang dijalankan dengan
menggunakan tenaga listrik. Jika listrik mati kotak obat tetap dapat dibuka, pengguna
membedakan jenis obat dengan cara manual berdasarkan petunjuk huruf braille yang tertera di
luar pintu. Modul microcontroller diprogram menggunakan bahasa pemrograman untuk
microcontroller arduino. Pintu kotak obat otomatis membuka ketika ada input perintah, dengan
diiringi suara untuk menunjukkan jenis obat yang dikeluarkan. Perintah membuka pintu
dilakukan dengan mengetuk pintu. Satu ketukan untuk obat luar (rak paling atas), dua ketukan
untuk obat tablet (rak tengah) dan tiga ketukan untuk obat sirup (rak paling bawah). Setelah
obat diambil, pintu ditutup secara manual. Alur proses otomatisasi secara sistematis
digambarkan sebagai berikut:

Input (suara)

Sensor suara

Microcontroler

actuator
switch
solenoid

Pintu
membuka

speaker
Power supply
3 A, 12V

Suara jenis
obat

Power supply
1 A, 5 V
Gambar 2. Alur proses otomatisasi

3.2. Uji Usability
Uji usability otomatisasi kotak obat diawali dengan proses eksperimen oleh responden (gambar
3). Tahap selanjutnya adalah analisis deskriptif non parametric berdasarkan persentase
frekuensi, dan dispersi data minimum-maksimumterhadap hasil use questionnaire. Perhitungan
persentase dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah responden yang memberikan penilaian
untuk tiap skala terhadap keseluruhan responden, dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil uji usabilitas

Kriteria
Learnability

Efficiency

Satisfaction

Skala penilaian
Sangat mudah dipelajari
Mudah dipelajari
Cukup mudah dipelajari
Tidak mudah dipelajari
Sangat tidak mudah dipelajari
Dapat menggunakan setelah 1 kali belajar
Dapat menggunakan setelah 2 kali belajar
Dapat menggunakan setelah lebih dari 2 kali
belajar
Sangat menyenangkan

Persentase
80%
20%
96%
14%
88%
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Memorability

Error

Menyenangkan
Cukup menyenangkan
Tidak menyenangkan
Sangat tidak menyenangkan
Dapat mengingat setelah 1 kali belajar
Dapat mengingat setelah 2 kali belajar
Dapat mengingat setelah lebih dari 2 kali
belajar
Terjadi kesalahan pada penggunaan pertama
Terjadi kesalahan pada penggunaan kedua
Terjadi kesalahan pada penggunaan ketiga
dst

ISSN: 2579-6429

12%
96%
14%
14%
0%
0%

Gambar 3. Proses uji usability

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan respon positif untuk kriteria
Learnability, Efficiency, Satisfaction dan Memorability. Pada kriteria error, terdapat 14%
pengguna yang melakukan kesalahan Hal ini dianggap normal karena kesalahan tersebut terjadi
hanya pada saat responden pertama kali menggunakan.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa desain otomatisasi kotak
obat untuk tuna netra telah usable untuk digunakan.
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