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Abstrak 

 

Pada perangkat lunak, antarmuka adalah hal yang pertama kali berhubungan dengan           

pengguna. Seluruh interaksi pengguna, termasuk pemrogram back-end yang hanya         

berhadapan dengan barisan kode, terjadi pada antarmuka. Berbagai informasi masuk dan           

keluar melalui antarmuka, termasuk informasi pribadi pengguna. Sehingga, keamanan dalam          

antarmuka menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 

 

Makalah ini akan membahas bagaimana informasi pengguna dapat tersebar luas secara tidak            

sengaja melalui antarmuka, bagaimana antarmuka dapat berperan dalam pencegahan         

kebocoran informasi, serta pengaruh psikologis antarmuka dalam memberikan rasa aman          

bagi pengguna ketika sedang menggunakan perangkat lunak. Di dalam makalah ini juga            

dibahas beberapa contoh desain dan alur antarmuka yang mendukung pembahasan          

sebelumnya. 

 

Kata kunci: Desain, Interaksi, Antarmuka, Keamanan Informasi, Kebocoran Informasi 
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Bab I  

Pendahuluan 

 

1.1. Latar belakang 

Perangkat lunak menjadi hal yang lumrah ditemui pada dua puluh tahun terakhir. Dari             

berkomunikasi dengan orang lain, mengerjakan tugas-tugas kuliah, kegiatan jual-beli, hingga          

menyalurkan hobi dapat dan bahkan harus dilakukan menggunakan perangkat lunak. Hampir           

setiap aktivitas manusia selalu melibatkan perangkat lunak. Hal ini menyebabkan perangkat           

lunak dituntut untuk berkembang pesat, baik dari segi kemampuan maupun kesesuaian           

dengan kehidupan manusia. Dalam kata lain, perkembangan perangkat lunak selalu          

mengikuti perkembangan kehidupan manusia. 

 

Sebuah perangkat lunak tidak lepas dari interaksi. Baik interaksi dengan mesin sebagai            

mediumnya untuk menjalankan fungsinya maupun interaksi antar perangkat dan pengguna.          

Seluruh interaksi terjadi melalui antarmuka yang diusung oleh perangkat lunak tersebut. Hal            

ini berarti seluruh pertukaran informasi antara pengguna dan sistem melalui perangkat lunak            

terjadi pada antarmuka, termasuk informasi pribadi pengguna. Contohnya adalah pada          

perangkat lunak konferensi ZOOM yang baru-baru ini sedang naik daun akibat merebaknya            

pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Pada ZOOM, terdapat kode dan kata kunci yang             

memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam suatu panggilan video. Desain antarmuka          

perangkat memunculkan kode dan kata kunci tersebut secara utuh di setiap layar            

penggunanya. Hal ini sebenarnya tidak masalah dan memudahkan pengguna untuk          

mengundang pengguna lain. Namun, banyak pengguna ingin mengambil tangkapan layar          

dengan perangkat lunak ZOOM yang sedang berjalan dan disebarkan melalui media           

sosialnya, seperti yang sedang marak terjadi belakangan ini. Tanpa sadar, kode dan kata             

kunci tersebut telah disebar oleh pengguna ke seluruh dunia. Akibatnya, banyak           

penyusup-penyusup dan pencuri informasi dapat mengambil informasi dengan mudah hanya          

dengan kode dan kata kunci tersebut. Kejadian ini cukup menggemparkan dunia hingga            

banyak negara melarang adanya rapat pemerintahan menggunakan perangkat lunak ZOOM. 

 

Kejadian pada perangkat lunak ZOOM keamanan merupakan hal yang tak dapat lepas dari             

sebuah desain antarmuka. Antarmuka sebagai bagian dari perangkat lunak merupakan          

4 



gerbang bagi pertukaran informasi, tak terkecuali informasi yang dianggap pribadi oleh           

penggunanya. Oleh karena itu, mendesain sebuah antarmuka harus memenuhi kaidah salah           

satu usability goals, yaitu safe to use atau aman bagi penggunanya [1][2][3].  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah ini. 

1. Apa hubungan antara unsur keamanan dan desain interaksi antarmuka? 

2. Bagaimana desain dapat mencegah terjadinya kebocoran informasi pengguna? 

3. Apa saja yang harus diperhatikan dalam keamanan desain? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Berikut merupakan tujuan penulisan dari makalah ini. 

1. Mengetahui hubungan antara unsur keamanan dan desain serta peran keduanya dalam           

menjaga informasi pengguna 

2. Mengetahui cara desain mencegah terjadinya kebocoran informasi pengguna 

3. Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain dari segi          

keamanan bagi penggunanya. 

 

1.4. Metode Penulisan 

Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka dalam menyusun makalah ini.          

Penyusunan makalah dibagi menjadi tiga bagian utama: pendahuluan, pembahasan, dan          

penutup. Berikut adalah tabel berisi detail dari masing-masing bagian laporan: 

 

Tabel 1.1 Deskripsi Laporan 

No. Bagian Keterangan Isi Bagian 

1. Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang    
singkat mengenai alasan topik    
diangkat sebagai makalah dan    
sistem penulisannya 

- Latar Belakang 
- Rumusan Masalah 
- Tujuan Penulisan 
- Metode Penulisan 

2. Pembahasan Pembahasan berisi kajian pustaka    
mengenai topik yang diangkat    
sebagai makalah. 
 

- Perilaku Manusia,  
Desain Interaksi, dan   
Keamanan Informasi 

- Prinsip Desain  
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 Interaksi 
- Aspek Keamanan  

dalam Desain  
Interaksi 

- UI/UX Engineering  
dalam Mencegah  
Kebocoran Informasi  
Pengguna 

3. Penutup Penutup berisi jawaban dari    
rumusan masalah dan tujuan    
makalah serta saran untuk    
penyusunan makalah selanjutnya. 

- Kesimpulan 
- Saran 
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Bab II 

Pembahasan 

2.  

2.1. Perilaku Manusia, Desain Interaksi pada Antarmuka, dan Keamanan Informasi 

Pada era digital seperti saat ini, ketergantungan antara manusia dan perangkat lunak menjadi             

semakin tinggi. Hampir seluruh aspek kegiatan manusia dapat diakomodasi oleh perangkat           

lunak, sehingga manusia mulai meninggalkan cara konvensional dalam melakukan hal yang           

pada sepuluh hingga dua puluh tahun lalu. Hal ini menyebabkan dunia perangkat lunak             

berkembang sangat pesat dan tidak memandang status. Tidak hanya mereka yang memiliki            

pendidikan di bidang komputer atau berpengalaman dalam teknologi informasi, tetapi hampir           

setiap orang menggunakan perangkat lunak dalam memenuhi kebutuhannya. Orang-orang         

yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam teknologi informasi harus membiasakan diri          

menggunakan perangkat lunak tanpa ada seorang ahli yang mengajari mereka, sehingga           

learning by doing menjadi kebiasaan yang lumrah dalam hal ini. 

 

Perkembangan pesat dari dunia digital ini membuat pengembang perangkat lunak          

berlomba-lomba dalam menjual produknya dengan berbagai kelebihan, salah satunya dalam          

desain interaksi pada antarmukanya. Dengan pengguna yang semakin banyak, desain          

antarmuka pun menjadi bervariasi untuk satu produk dengan fungsi yang sama. 

 

 
Gambar 2.1 Tangkapan layar tiga aplikasi chatting berbeda; LINE, WhatsApp dan Telegram 

Sumber: http://www.google.com  
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Jika dilihat dari gambar di atas, ketiga perangkat lunak berbasis mobile tersebut memiliki             

desain yang mirip walaupun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan             

oleh pola penggunaan dari pengguna. 

 

Suatu perangkat lunak dapat membentuk pola bagi penggunanya. Pola yang dimaksud adalah            

ketika seseorang menggunakan perangkat lunak untuk pertama kalinya, maka biasanya          

pengalaman dari penggunaan tersebut akan dijadikan dasar untuk menggunakan perangkat          

lunak lain yang sejenis [4]. Hal ini membuat suatu perangkat lunak dengan tujuan yang sama               

dituntut untuk memiliki standar, terutama dalam hal alur informasi dan desain interaksi pada             

antarmuka. Standar ini termasuk sebagai salah satu aspek dalam prinsip desain interaksi yang             

akan dibahas pada sub-bab selanjutnya dari bagian pembahasan makalah ini. 

 

Kebiasaan pengguna dalam mengikuti pola tersebut ternyata sangat rentan dari segi           

keamanan. Begitu alur informasi perangkat lunak berubah, seperti contohnya memasukkan          

kata kunci terlebih dahulu sebelum e-mail padahal biasanya e-mail adalah yang pertama kali             

dimasukkan pada form pendaftaran. Kebiasaan pengguna yang cenderung memasukkan         

e-mail sebelum kata kunci bisa terbawa pada alur informasi yang seperti ini. Memasukkan             

e-mail pada kolom kata kunci dan sebaliknya kemungkinan besar dapat terjadi. 

 

Selain kebiasaan pengguna, penempatan informasi pribadi pada tampilan suatu perangkat          

lunak juga dapat menyebabkan kebocoran informasi. Contohnya pada kasus ZOOM di bagian            

pendahuluan di mana kode dan kata kunci dibiarkan terlihat begitu saja. 

  
Gambar 2.2 kode meeting pada perangkat lunak ZOOM. 

Sumber: 

https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/zoom-takes-action-after-meeting-ids-leak-in-careless-screenshots-22

923.html 
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2.2. Prinsip Desain Interaksi 

Dalam sebuah desain interaksi, terutama bagian antarmuka, prinsip adalah hal yang sangat            

penting. Suatu desain harus mencapai seluruh usability goals, termasuk di dalamnya safe to             

use [1]. Ini berarti suatu desain harus memberi rasa aman bagi pengguna dan dapat mencegah               

terjadinya ketidaksengajaan yang melibatkan informasi pribadi pengguna.  

 

Desain interaksi juga harus memperhatikan aspek kebiasaan manusia. Desain yang lebih           

familiar akan memudahkan pengguna untuk mengikuti alur pertukaran informasi yang          

ditawarkan informasi perangkat lunak demi tercapainya tujuan penggunaan perangkat [4].          

Desain yang familiar juga dapat membuat pengguna lebih yakin dalam penggunaan perangkat            

lunak karena ada perasaan sudah pernah memakai perangkat lunak tersebut [5].  

 

Sedangkan desain yang kurang familiar bagi penggunanya membuat pengguna harus          

beradaptasi. Di masa-masa adaptasi inilah desain dapat menjadi celah keamanan yang rentan            

untuk disusupi pihak-pihak tidak bertanggung jawab sehingga perangkat lunak menjadi tidak           

aman dan dapat disebut tidak ramah bagi pengguna [5]. Untuk mencapai hal tersebut, perlu              

diterapkan prinsip-prinsip desain interaksi sebagai panduan.  

 

Menurut Preece, Jenny et al. dalam bukunya yang berjudul ‘Interaction Design’, ada 6             

prinsip utama yang harus diterapkan seorang desainer interaksi antarmuka untuk mencapai           

tujuan usability dari antarmuka tersebut. Tabel berikut berisi keenam prinsip tersebut. 

 

Tabel 2.1 Prinsip Desain Interaksi 

No. Prinsip Penjelasan 

1. Visibility Alur informasi selanjutnya dari suatu perangkat lunak       
harus bisa dilihat oleh pengguna ketika berada di tahap         
sebelumnya. Pengguna harus bisa mengetahui apa yang       
akan ia kerjakan selanjutnya. 

2. Feedback Suatu desain interaksi antarmuka harus memberi umpan       
balik begitu pengguna telah menyelesaikan satu kegiatan.       
Misalnya konfirmasi bahwa login telah berhasil 

3.  Constraint Constraint dibagi menjadi 3: Physical, Logical, dan       
Cultural. Physical berkaitan dengan bentuk fisik dari       
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suatu benda seperti bagian depan dari tetikus yang        
biasanya ditekan. Logical berkaitan dengan norma umum       
seperti menu yang tidak aktif biasanya disembunyikan.       
Sedangkan cultural berkaitan dengan kebiasaan yang      
dibentuk oleh budaya masyarakat atau desain perangkat       
pionir, seperti desain aplikasi chatting yang mengikuti       
aplikasi perpesanan ponsel agar lebih familiar. Hal ini        
yang kemudian membentuk standar dalam aplikasi. 

4. Mapping Sebuah desain yang baik mengikuti alur informasi yang        
biasa terjadi di dunia nyata. Contohnya adalah       
penempatan tombol submit setelah pengisian form, bukan       
sebelumnya. 

5. Consistency Suatu desain yang baik mempunyai bentuk elemen yang        
sama untuk tugas yang sama. Contohnya tombol ‘hapus’        
yang selalu berwarna merah dengan huruf putih. 

6. Affordance Desain dari suatu elemen mengundang insting alami       
manusia untuk melakukan sesuatu pada elemen tersebut.       
Contohnya hyperlink yang berwarna biru dan memiliki       
garis bawah. 

 

 

2.3. Aspek Keamanan dalam Desain Interaksi 

Aspek keamanan dalam desain interaksi pada antarmuka sejak dulu selalu menjadi bahan            

trade-off dengan aspek keindahan dan kegunaan [6]. Suatu perangkat lunak yang didesain            

untuk bertransaksi adalah contohnya. Demi aspek keamanan, perangkat lunak transaksi harus           

menerapkan autentikasi berlapis dan mengambil lebih banyak informasi pribadi pengguna          

yang dianggap penting dan terkait dengan keuangan. Hal ini menyebabkan alur informasi            

menjadi panjang dan bertele-tele. Tidak jarang juga satu halaman terpaksa menampilkan           

banyak form yang harus diisi oleh pengguna sehingga tampilan menjadi terkesan padat. 

 

Di sisi lain, perangkat lunak yang ingin mengedepankan desain terpaksa mengorbankan aspek            

keamanan dengan menyembunyikan fitur-fitur yang jarang digunakan. Hal ini dapat          

memaksimalkan estetika, tetapi dapat menyebabkan pengguna lengah dan kebobolan. Contoh          

kasusnya adalah perangkat lunak ZOOM yang menggunakan akses mikrofon. 
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Gambar 2.3 Antarmuka aplikasi ZOOM di ponsel 

Sumber: http://www.google.com  

Bar menu di bagian bawah yang ditunjuk panah menunjukkan tempat mikrofon dapat            

diaktifkan. Secara default, bagian ini tersembunyi secara otomatis. Hal ini menyebabkan           

pandangan menjadi lebih luas terutama jika ada partisipan yang sedang melakukan presentasi,            

tetapi pengguna tidak dapat langsung mengetahui apakah mikrofonnya sedang menyala atau           

tidak sebelum swipe up bagian menu tersebut. Terekamnya suara pengguna tanpa sadar            

sangat mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa menyembunyikan ikon mikrofon yang           

dapat meningkatkan kegunaan dan minimalisasi desain dapat berperan menyebabkan         

kebocoran informasi yang tidak disengaja. Dalam suatu perangkat lunak, semakin banyak           

yang disembunyikan oleh perangkat lunak pada desain antarmukanya, akan semakin rentan           

pula pengguna mengalami kebocoran informasi baik sengaja maupun tidak disengaja. [7] 

 

2.4. UI/UX Engineering dalam Mencegah Kebocoran Informasi Pengguna 

Desain interaksi pada antarmuka merupakan salah satu bagian penting dari UI/UX           

Engineering. Sebuah antarmuka dan UX yang baik pasti menerapkan prinsip desain interaksi            

dengan benar sehingga memenuhi seluruh usability goals, termasuk aspek keamanan. Untuk           

itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegunaan dan keamanan dalam pengembangan desain           

interaksi. Evaluasi terhadap kegunaan mencakup 2 hal utama: 

1. Kenyamanan 

Pada sebuah perangkat lunak, sering ditemukan fitur penting yang membuat pengguna harus            

menunggu selama beberapa waktu seperti menunggu kode verifikasi. Kode verifikasi biasa           

didapatkan setelah pengguna memasukkan hal yang bersifat pribadi seperti alamat e-mail dan            

nomor telepon. Jeda antara memasukkan informasi pribadi dan penerimaan kode berpotensi           

membuat pengguna merasa jenuh, apalagi jika koneksi lambat. Pengguna bisa saja menutup            

halaman tersebut dalam kondisi informasi pribadi telah terekam sistem. Jika sistem           
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mengalami kegagalan akibat perilaku tersebut, informasi bisa bocor ke internet. Salah satu            

cara seperti pemberian animasi ketika menunggu kode dapat meminimalkan kejenuhan          

sehingga pengguna dapat teralihkan oleh animasi tersebut dan tidak buru-buru menutup           

halaman kode verifikasi. Dengan adanya animasi, perhatian pengguna akan teralihkan ke           

pergerakan-pergerakan kecil atau gambar menarik yang terdapat pada animasi tersebut.  

 
Gambar 2.4 Contoh penggunaan animasi pada halaman verifikasi. 

Sumber: https://dribbble.com/shots/6709933-Verification-Code  

 

 

Gambar 2.5 Contoh layar verifikasi yang tidak menggunakan animasi 

Sumber: https://dribbble.com/shots/3310798-OTP-Screen 

Dari kedua gambar ini kita dapat melihat bagaimana penggunaan animasi atau sekedar            

gambar menarik yang sederhana dapat membuat antarmuka menjadi tidak membosankan dan           

membuat pengguna tidak buru-buru menutup aplikasi. 
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2. Dapat dimengerti. 

Hal ini terkait dengan prinsip mapping, constraint, dan consistency [8]. Mapping yang baik             

harus membuat pengguna merasa relate dengan alur informasi yang biasa mereka alami            

seperti melakukan hal tersebut di kehidupan nyata [9]. Salah satu cara untuk melakukan             

mapping adalah dengan membuat bagan arsitektur informasi dan alur informasi. Kedua bagan            

ini dapat menggambarkan perpindahan informasi yang terjadi dari awal pengguna          

menggunakan perangkat lunak hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Pada bagan          

arsitektur informasi, terdapat daftar seluruh fungsi yang ada pada perangkat lunak berikut            

sub-fungsi yang ada di dalamnya. 

 
Gambar 2.6 Contoh arsitektur dan alur informasi sebuah aplikasi yang menjual produk dan aplikasi berita. 

Sumber: http://www.jjg.net/ia/visvocab/  

Selain itu, dengan constraint dan desain yang konsisten, pengguna akan lebih yakin dan             

merasa aman karena perasaan familiar ketika sedang berinteraksi dengan perangkat lunak.           

Dengan begitu, kemungkinan informasi pengguna dapat bocor dari human error seperti salah            

memasukkan data ke form, salah membaca form, dan lainnya dapat diminimalkan. 
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Gambar 2.7 Contoh konsistensi struktur antarmuka pada suatu situs. 

Sumber: https://www.blog.digitecintl.com/bad-ui-ux-how-to-scare-people-away/ 

3. Eksplisit 

Suatu fitur dari perangkat lunak yang berpotensi dapat mengambil informasi dari pengguna            

harus didesain agar mudah dijangkau oleh pandangan pengguna. Contohnya seperti ikon           

mikrofon dan ikon kamera. Fitur tersebut juga harus dengan mudah dinonaktifkan begitu            

pengguna selesai berinteraksi. Selain itu, penggunaan ikon yang ambigu atau tidak umum            

digunakan pada suatu fitur juga harus dihindari. Untuk mencegah penggunaan ikon yang            

tidak umum, perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Apple menerbitkan ‘UX          

Consideration’ yang berisi ikon-ikon standar yang umum digunakan pada sistem operasi            

buatan mereka. 

 
Gambar 2.7 Contoh ikon yang jarang digunakan untuk memperjelas suatu fitur. 

Sumber: https://www.nngroup.com/articles/bad-icons/ 

 

Sementara itu, evaluasi mengenai aspek keamanan dapat ditinjau dari 5 hal menurut            

Mihajlov, et al. [10]. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Revelation 

Revelation dapat dibagi dua, yaitu dari sudut pandang sistem dan sudut pandang pengguna.             

Masing-masing memiliki otoritas tersendiri sehingga tidak dapat mengakses yang bukan          

haknya. Dalam desain interaksi, hal-hal yang bersifat privasi harus disembunyikan          

sedemikian rupa sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat mengaksesnya, seperti kode           

pada perangkat lunak ZOOM. Pada ZOOM, kode meeting tertulis di title bar yang mana akan               

berbahaya jika pengguna lupa memberi sensor ketika mengambil tangkapan layar. Hal ini            
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terjadi pada beberapa perangkat lunak versi lama dari ZOOM yang dirilis sebelum tulisan ini              

dibuat pada tanggal 28 April 2020. Pembaruan ZOOM telah menghapus kode dari title bar di               

perangkat lunak PC dan layar pada perangkat lunak mobile. 

2. Secrecy 

Suatu perangkat lunak tidak boleh membiarkan pengguna menggunakan kata kunci yang           

mudah diprediksi, terutama yang memerlukan banyak informasi pribadi seperti perbankan.          

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan persyaratan sebuah kata           

kunci seperti minimal 10 huruf dsb. dengan validasi seperti tanda ceklis untuk persyaratan             

yang telah dipenuhi. Validasi dapat diberi warna berbeda ketika belum dan telah terpenuhi             

untuk memudahkan pengguna seperti pada Gambar 2.8 di mana kalimat validasi diberi warna             

merah dan tanda silang ketika poin-poin yang dibutuhkan belum terpenuhi.  

 
Gambar 2.8 Contoh validasi pengisian password pada laman pendaftaran Airbnb 

Sumber:https://uxdesign.cc/designing-a-user-friendly-login-25855ae0cc88 

 

3. Privacy 

Terms and License Agreements harus ada bagi perangkat lunak yang perlu mengambil            

informasi dari pengguna. Perangkat lunak yang menggunakan modul pada perangkat keras           

seperti kamera dan mikrofon harus menampilkan informasi bahwa modul sedang berjalan,           

contohnya melalui ikon notifikasi.  
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Gambar 2.9 Contoh notifikasi pada android ketika modul microphone berjalan di balik layar. 

Sumber: https://fwned.com/android-notify-apps-accessing-microphone/ 

Dengan adanya notifikasi, pengguna dapat mengetahui modul yang sedang berjalan saat itu            

juga. Hal ini dapat meminimalkan ketidaksadaran pengguna ketika suatu modul berjalan dan            

merekam kegiatannya. 

 

4. Breakability 

Aspek ini menjelaskan bagaimana sistem dapat mencegah terjadinya pencurian informasi          

terutama kata kunci autentikasi. Hal ini tidak berhubungan langsung dengan UI/UX           

Engineering, tetapi melalui antarmuka sistem harus memberitahu pengguna apa saja yang           

dilakukan sistem pada perangkat lunak terkait dengan informasi pribadi pengguna. 
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5. Abundance 

Suatu desain perangkat lunak dapat memberikan pengguna peringatan apabila pengguna          

memasukkan hal yang sama lebih dari sekali, seperti pengunggahan gambar atau           

memasukkan kata kunci yang sama dengan kata kunci sebelumnya 

  
Gambar 2.10 Contoh penerapan abundance pada Google yang mana kata kunci baru tidak boleh sama dengan 

kata kunci yang pernah digunakan sebelumnya ketika mengatur ulang kata kunci 

Sumber: https://support.google.com/accounts/thread/5395495?hl=en 
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Bab III  

Kesimpulan dan Saran 

3.  

3.1. Kesimpulan 

Ada tiga hal yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari penulisan makalah ini: 

1. Aspek keamanan adalah salah satu usability goals dalam pengembangan perangkat          

lunak. Aspek ini sangat bergantung pada bagaimana perangkat lunak menerapkan          

prinsip-prinsip desain interaksi dan mengatasi trade-offs antara satu aspek dengan          

aspek lainnya. 

2. Desain interaksi antarmuka sebagai pintu masuk informasi pengguna dapat mencegah          

kebocoran informasi pengguna dengan cara membuat pengguna merasa familiar dan          

fokus terhadap tujuannya menggunakan suatu perangkat lunak. 

3. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain agar aman bagi penggunanya           

adalah menerapkan prinsip-prinsip desain interaksi, mengatasi trade-off dengan        

berfokus pada aspek keamanan dan kenyamanan pengguna dan melakukan evaluasi          

terhadap kegunaan dan keamanan desain. 

 

3.2. Saran 

Desain interaksi sangat bergantung pada lingkungan manusia yang diteliti. Setiap orang           

memiliki pandangan dan standar masing-masing ketika berhadapan dengan sebuah desain.          

Untuk itu, makalah ini akan lebih baik jika menggunakan metode penelitian kualitatif dan             

kuantitatif sebagai alternatif dari metode yang saat ini diterapkan. Keterlibatan pengguna           

akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu desain. Selain itu, penelitian dengan           

pembuatan atau melihat bagaimana perangkat lunak dikembangkan juga dianjurkan agar          

pembahasan relevan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar penulis.  

18 



Bibliografi 

 

[1] S. W. Smith, "Humans In the Loop: Human-Computer Interaction and Security," IEEE             

Security & Privacy, 2003, vol. 1, no. 3, pp. 75-79. 

 

[2] Preece, Jenny, Yvonne Rogers, and Jenny Preece. Interaction Design: “Beyond           

Human-Computer Interaction.” Chichester: Wiley, 2007. 

 

[3] Marcus, A., n.d. “Design, User Experience, And Usability: Design Thinking And            

Methods. 5th ed.” Toronto: Springer, 2016. Pp.180-183. 

 

[4] Blair-Early, Adream, and Mike Zender. "User Interface Design Principles for Interaction            

Design." Design Issues 24.3 (2008): 85-107. 

 

[5] Nwokedi, Ugochi & Amunga, Beverly & Bashari Rad, Babak. (2016). Usability and             

Security in User Interface Design: A Systematic Literature Review. International Journal of            

Information Technology and Computer Science. 8. 72-80. 10.5815/ijitcs.2016.05.08. 

 

[6] Mona A. Mohamed, Joyram Chakraborty & Josh Dehlinger, “Trading off usability and             

security in user interface design through mental models,” Behaviour & Information           

Technology, 2017, 36:5, 493-516, DOI: 10.1080/0144929X.2016.1262897. 

 

[7] Kim, Youngho & Oh, Tae & Kim, Jeongnyeo, “Analyzing User Awareness of Privacy              

Data Leak in Mobile Applications.” Mobile Information Systems. 2015. 1-12.          

10.1155/2015/369489.  

 

[8] M. Mihajlov, B. J. Blazic and S. Josimovski, "Quantifying Usability and Security in              

Authentication," 2011 IEEE 35th Annual Computer Software and Applications Conference,          

Munich, 2011, pp. 626-629. 

 

  

 

19 



[9] Fallman, Daniel. “The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design            

Studies, and Design Exploration.” Design Issues, 2008, 24.3: 4-18. 

 

[10] Jonas Löwgren, “How Far beyond Human-Computer Interaction Is Interaction Design?”           

Digital Creativity, 2002, 13:3: 186–192. 

 

[11] Kim, Won & Kang, Seonghoon, “Minimalist and Intuitive User Interface Design            

Guidelines for Consumer Electronics Devices.” Journal of Object Technology. 2007. 6.           

39-52. 10.5381/jot.2007.6.3.c5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 


