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Good Performance = Good UX 

Dalam Sebuah Produk Aplikasi, seorangn UX Designer 

juga harus mampu memahami interaksi apa yang harus 

dibuat agar tidak memberatkan system sehingga mampu 

memberikan UX yang memuaskan user. 





Peluang Karier



Mengapa menjadi paling “hot”?

Perkembangan Teknologi



Jaman Doeloe VS Jaman Now
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UX Designer → Pekerjaan Kaum Milenial



Merupakan proses mendesain suatu produk melalui

pendekatan pengguna. Sehingga anda bisa menciptakan

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

pengguna.

Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan

pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat

menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan

nyaman saat menggunakan produk.



1. Riset UX

Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain

yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang

dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website

toko online, Anda harus mencari tahu bagaimana

kebiasaan orang berbelanja, proses pembayaran yang

paling disenangi pengguna dan lain-lain.



2. User Flow

Urutan user untuk
melaksanakan sebuah TASK



3. Membuat Information Architecture

Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah

membuat Information Architecture (IA) produk. Information

Architecture ini merupakan proses menyusun struktur

bagian-bagian pada website dan aplikasi. IA ini akan

memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk.



4. Site MAP

Adalah Diagram yang 

menggambarkan struktur

dari sebuah WEB Aps



5. Membuat Wireframe

Selanjutnya yaitu proses wireframing. Wireframe

merupakan sketsa visual atau lay out dari sebuah produk.

Sketsa desain ini juga menunjukan alur informasi bagi user

untuk dapat mengoperasikan produk. Di sinilah peran UX

Designer merancang desain.





6. Mengatur UX flows

Setelah membuat wireframe, Anda perlu mengatur flow

bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow

dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna

nyaman menggunakan produk Anda.





• Adalah tampilan
wairframe yang 
sudah diberi warna, 
gambar dan diberi
konten yang 
sebenarnya



7. Membuat Prototype Desain UX

Tahap berikutnya yaitu, membuat prototipe Desain sesuai

dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk

membuat prototipe
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