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Abstrak
Maraknya tren pengantaran makanan secara online dan konsumsi pangan
yang meningkat beriringan dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan
individu secara jangka panjang. Di tengah kemajuan teknologi yang mampu
mengontrol kesehatan individu, aplikasi yang sudah ada belum memberikan
kebebasan penggunanya untuk mendapatkan pilihan makanannya
berdasarkan kustomisasi sesuai kondisi kesehatan pengguna dalam satu
aplikasi, di mana fitur-fitur pengontrolnya masih tersebar pada beragam
aplikasi berbeda. Oleh karenanya, perlu dibuat rancangan visual desain
antarmuka aplikasi “Eatplan” untuk mempermudah masyarakat menjalani
hidup sehat dengan bantuan aplikasi yang ramah, mudah dan dapat
dipercaya. Analisis dilakukan dari data hasil observasi, kuesioner dan
referensi pustaka. Hasilnya adalah rancangan desain antarmuka aplikasi
“Eatplan” yang meliputi rancangan logo, tipografi, warna, ikon, dan struktur
halaman.
Kata kunci: aplikasi, desain antarmuka, makanan sehat, kustomisasi, rencana makan

1. Pendahuluan
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada September 2016, ratarata konsumsi kalori harian penduduk perkotaan lebih tinggi di pedesaan, DKI Jakarta
sendiri menyumbang 2.167,34 kkal dibandingkan rata-rata konsumsi kalori pedesaan di
Indonesia lainnya yakni 2.089,99 kkal (Indah, 2018). Namun kalori yang tinggi bukan
berarti memiliki gizi yang seimbang. Perkembangan teknologi seperti iklan yang
menawarkan berbagai kebutuhan terutama makanan, yang menarik perhatian pembeli
(Meliono-budianto, 2004). Maraknya aplikasi online memudahkan masyarakat Jakarta
mendapatkan makanan tanpa harus mencari sendiri atau membuat panganan sendiri.
Aplikasi katering, rekomendasi restoran/tempat makan terdekat, resep masakan hingga
pesan makanan online. Menurut survei Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik
tahun 2016 lalu, usaha kuliner termasuk salah satu pendorong utama ekonomi kreatif di
Indonesia. Hal membuktikan pesatnya usaha kuliner yang salah satunya didukung oleh
perkembangan internet dan media sosial.
Seiring berkembangnya berbagai aplikasi pemesanan makanan online, kesadaran
masyarakat meningkat diikuti dengan perkembangan aplikasi diet. Namun aplikasi yang
ada belum memberikan kebebasan penggunanya untuk mendapatkan pilihan
makanannya yang dapat kustomisasi sesuai kondisi kesehatan pengguna dalam satu
aplikasi. Oleh karena permasalahan tersebut, maka perlu dirancang desain antarmuka
(UI) “Eatplan” yang berlandaskan standar BMI dan sistem kustomisasi diet atau rencana
makan yang tepat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi individu juga cara
mendapatkan makanan mereka.
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2. Studi Pustaka
Menurut Siobhan O’Connor (2015), kita memiliki lebih banyak pilihan dan lebih
banyak informasi mengenai pilihan tersebut dari sebelumnya, sehingga tidak banyak dari
kita mengerti apa yang seharusnya kita makan. Terlebih dengan banyaknya pilihan diet
yang popular, mulai dari vegan, South Beach, dan lain-lain. Menurut Kementrian
Kesehatan pada 2014, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang
mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh,
dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup
bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi.
Pertimbangan sebuah diet atau kecukupan gizi dapat diukur melalui pengukuran BMI.
BMI atau Body Mass Index adalah alat ukur untuk mengukur Indeks Masa Tubuh
seseorang berdasarkan perhitungan berat badan (BB) dibagi dengan tinggi badan (TB)
pangkat dua (m2).
Aplikasi mobile menjadi media mewujudkan metode tersebut. Aplikasi adalah satu
unit perangkat lunak (software) yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa
aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan warga, periklanan, atau semua
proses yang hampir dilakukan untuk memudahkan manusia (Pramana, 2012). Salah satu
faktor yang memengaruhi kenyamanan pengguna aplikasi adalah desain antarmuka
pengguna atau yang biasa dikenal dengan istilah User Interface (UI). Desain antarmuka
yang efektif dan ramah pengguna (user-friendly) sangatlah penting terutama bagi
pengguna yang tidak ahli dalam bidang yang diterapkan pada sistem pakar (Mcleod,
1995). Dan dalam perancangannya membutuhkan elemen visual desain komunikasi
visual seperti tipografi, simbol, warna, dan tata letak yang berlandaskan ketetapan UI/UX
yang tepat agar dapat terbentuk visual yang baik.

3. Metodologi Penelitian
Metodologi peneltian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode
observasi, kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan
mengamati ulasan pengguna pada App Store dan Play Store terhadap aplikasi yang telah
ada (Samsung Health, MyFitnessPal, Zomato, Go-Jek dan Lifesum). Data dari kuesioner
didapatkan melalui seperangkat pertanyaan yang disebarkan melalui Google Form
dengan sampel yang diambil mahasiswa dan pelajar serta pegawai berusia 21-25 tahun
dengan dominasi pekerjaannya adalah Mahasiswa/Pelajar di Jabodetabek. Selanjutnya
wawancara dilakukan dengan Ahli Gizi/Nutrisionis dari RSUD Pasar Rebo Jakarta
Selatan, dengan tim gizi Dr. Ira Reverawati, SKM.RD, Dr. Amalia Primahastuti, M.Gizi,
Sp.GK dan Tati Eliya, AMG, RD. sebagai wawancara ahli mengenai kesehatan.

4. Hasil dan Pembahasan
Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013
tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, masyarakat
sebaiknya mengkonsumsi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan harian dan sesuai
dengan tinggi dan berat badannya. Setiap individu memiliki kebutuhan kalori yang variatif
dan tidak bisa disamakan, ada baiknya mereka memahami perhitungan standar kalori
mereka pribadi agar kekurangan maupun kelebihan kalori yang dibutuhkan. Secara
normal, jumlah makanan yang tepat adalah 3 kali makanan besar dan 2 kali makanan
ringan/cemilan. Namun kembali lagi dengan kebiasaan dan kebutuhan gizi yang
diperlukan. Walaupun banyaknya metode dan instrumen penghitung kalori secara
manual maupun digital, sebagian responden tidak memperhatikan asupan kalori
hariannya.
Berbagai aplikasi yang ada mendukung program kesehatan penggunanya namun
aplikasi yang ada (Zomato, GoJek/GoFood, MyFitnessPal, Yummly), memiliki fungsi yang
berbeda walaupun saling berhubungan dengan makanan dan kesehatan. Mulai dari
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fungsinya sebagai pengontrol asupan makanan, pemesanan makanan, hingga
rekomendasai makanan atau resep, namun belum ada satu aplikasi perancangan praktis
yang memiliki kesatuan fungsi-fungsi di atas. Oleh karenanya dirancang aplikasi yang
menggabungkan aplikasi kesehatan yang dapat mengkustomisasi rancangan makanan
harian dan didukung dengan pengaturan nutrisi dan kalori, rekomendasi restoran atau
makanan di luar sesuai preferensi dan memberikan rekomendasi resep masakan yang
disesuaikan dengan keinginan sehari-hari, inspirasi makanan harian, juga dengan
harapan dapat terintegrasi dengan layanan delivery online. Sehingga pengguna tidak
perlu membuka serangkaian aplikasi untuk menjaga kesehatan dan makanan sehat
mereka karena aplikasi ini menjadi kawan yang dapat di percaya dalam mengatur pola
makan dan gaya hidupnya.
Penggunaan nama “Eatplan” yang dalam bahasa Indonesia berarti Rencana
Makan, menjadi pilihan karena menggambarkan fungsi aplikasi ini secara nyata yaitu
sebagai moda perancangan makanan harian dengan cara merekomendasi kan makanan
yang menyesuaikan nutrisi dan kalori penggunanya. Penggunaan bahasa Inggris yang
mudah dengan hanya dua kata saja selain untuk mudah di ingat, juga agar visibilitas
nama nya cukup dan menyesuaikan pada pengaplikasian digital pada layar sehingga
tidak boros kata. Penggunaan bahasa Inggris ini menyesuaikan demografis sasaran
penggunanya yang datang dari masyarakat kota usia produktif (20-45), namun
dipermudah dengan vokabulari sederhana agar dapat menyentuh berbagai latar belakang
masyarakat perkotaan.
Pemilihan warna dari aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk elemen visual
juga branding dari aplikasi Eatplan. Warna yang dipilih diambil dari unsur tujuan aplikasi
yaitu kesehatan, yang di mana dibagi menjadi dua kategori warna yaitu warna primer dan
warna sekunder (Boyle, 2001). Warna primer yang digunakan pada sebagian aplikasi ini
adalah warna hijau dan kuning dengan turunannya berdasarkan palet warna yang telah
ditentukan seperti di atas. Warna hijau melambangkan kesehatan, penyegaran, jiwa muda
dan juga organik sementara kuning memiliki identitas warna yang ramah, menyenangkan,
juga positivitas. Warna sekunder digunakan sebagai pelengkap warna yang digunakan
pada aplikasi ini terutama pada simbol, ilustrasi dan juga navigasi. Warna biru digunakan
sebagai warna pada sistem navigasi karena warna ini aman bahkan untuk orang buta
warna sekalipun, sehingga biru menjadi warna yang mudah dikenali. Untuk menekankan
dan pelengkap warna sekunder, penggunaan warna koral yang menjadi tren tahun ini
juga disiratkan untuk warna simbol dan ilustrasi pada navigasi.
Antarmuka aplikasi “Eatplan” ini menggunakan jenis huruf San Serif sesuai
dengan analisa, dengan pertimbangan menggunakan huruf Montserrat. Montserrat
memiliki tingkat keterbacaan yang baik untuk headings baik dalam kapital maupun tidak,
juga dengan ragam ketebalan dari thin hingga black italic yang dapat menyesuaikan isi
konten berdasarkan kepentingannya.

Gambar 1. Warna dan Tipografi pada Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
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Logo “Eatplan” ini adalah logo utama yang digunakan pada media utama
perancangan seperti identitas produk, promosi hingga platform lainnya. Menggunakan
warna utama hijau toska #44B92D pada logotype dan juga icon sendoknya. Logo adalah
identifikasi dari sebuah perusahaan. Ikon merupakan yaitu gambar yang disederhanakan
yang berguna sebagai simbol intuitif yang membantu penggunanya, pada logo digunakan
untuk menerangkan secara visual agar menimbulkan bayangan/imajinasi terhadap
audiens tentang konteks logo tersebut. Makna dari logo ini adalah untuk menunjukan
kesan ramah, menyenangkan juga esensi dari rasa kepercayaan pengguna pada aplikasi
perencanaan makan ini. Pemilihan logotype Sans Serif digunakan untuk memberikan
kesan modern dan sederhana juga mudah dibaca. Font yang digunakan pada logotype ini
adalah Josefin Sans.

Gambar 2. Master Logo pada Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
Ikon yang digunakan adalah bentuk sendok yang menyerupai bibir yang
tersenyum dengan lidah yang menjulur di sudut bibir, menggambarkan arti kenikmatan
dalam sebuah hidangan, dengan harapan aplikasi ini tetap bisa menyajikan rekomendasi
makanan sehat yang sesuai selera pengguna dan memuaskan. Sendok adalah alat
makan yang krusial dan digunakan secara universal oleh semua orang dan dapat
digunakan untuk memakan beragam jenis makanan, sendok juga digunakan untuk
menjaga ke-higienisan setiap makanan yang dikonsumsi. Hal menggambarkan bahwa
aplikasi ini menjadi aplikasi yang krusial bagi mereka yang ingin hidup sehat dan dapat
menjadi hal yang tidak bias terpisahkan untuk mereka yang ingin makan sehat, terlepas
dari apapun jenis makanan sehat atau diet yang mereka jalani.

Gambar 3. Contoh Ikon Vektor pada Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
Selain logo, aplikasi simbol juga digunakan pada ikon-ikon yang menjadi landasan
dari standar pada navigasi di User Interface yang telah di gunakan secara universal pada
desain antarmuka secara umum. Juga beberapa pictogram tambahan untuk simbol pada
aplikasi yang berguna mempermudah sistem navigasi dan user experience. Simbol
berfungsi untuk mengurangi error dan kebingungan pengguna saat mengakses aplikasi
ini, oleh karenanya pictogram dan ikon dibuat semenarik dan sesederhana mungkin,
dengan juga mengadopsi standar ikon untuk navigasi dari Adobe XD. Trend layout atau
tata letak sebuah antarmuka semakin variatif berdasarkan kegunaan setiap halaman
dalam aplikasi tersebut, oleh karenanya jenis tata letaknya disesuaikan berdasarkan
konten, dengan alur pada wireframe sebagai berikut.
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Gambar 4. Wireframe High Fidelity pada Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019

Gambar 5. Contoh Layout Onboarding dan Halaman Utama Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
Melihat dari hasil analisa sebelumnya, antarmuka yang masih disukai pengguna
adalah linear, grid dan list view. Jenis-jenis layout tersebutlah yang akan
diimplementasikan pada aplikasi “Eatplan” ini. Dengan penggunaan warna vibran yang
telah ditentukan pada white space agar membuat visual yang nyaman bagi pengguna.
Aplikasi ini menampilkan kebutuhan penetuan makanan sehat berupa rekomendasi
restoran sehat, resep sehat, rencana makan dan rekomendasi influencers agar
mempermudah pengguna mencari inspirasi makanan sehat yang sesuai bagi mereka.
Dan secara sederhana ditampilkan pada quick review dan akses di halaman utama,
sebelum mereka masuk ke halaman-halaman berikut di bawah ini.
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Gambar 6. Contoh Layout Halaman Inti pada Aplikasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
Halaman-halaman tersebut di atas menampilkan profil pengguna yang
memperlihatkan rencana makan dan progress mereka serta di halaman lainnya
menampilkan kebutuhan pencarian rekomendasi makanan seperti rekomendasi restoran
sehat sesuai diet, resep makanan sesuai diet dan jika membutuhkan inspirasi makanan
untuk di masukan ke rencana makan mereka, mereka dapat mencari profil teman atau
influencer yang cocok untuk mereka. Untuk mempermudah perencanaan makan mereka
maka pada akhir penggunaan aplikasi ini, mereka bisa langsung mendapat makanan
mereka; jika ingin memesan diluar mereka dapat terintegrasi dengan transportasi online,
jika mereka ingin langsung datang ke restorannya juga terdapat integrasi pada Maps;
untuk resep mereka dapat memesan bahan-bahan secara online. Contoh tampilan
sebagai berikut.

Gambar 7. Contoh Layout Halaman Inti Rekomendasi “Eatplan”
Sumber: Siti Ariani Safarina, 2019
5. Kesimpulan
Aplikasi “Eatplan” dirancang untuk memberikan kebebasan penggunanya
mendapatkan pilihan makanannya yang dapat kustomisasi sesuai kondisi kesehatan
pengguna dalam satu aplikasi. Desain antarmuka (UI) “Eatplan” dirancang untuk
menggambarkan kesan ramah, dapat dipercaya, modern, dan cepat, yang menyesuaikan
dengan kondisi individu juga cara mendapatkan makanan sesuai target sasaran, yaitu
masyarakat perkotaan usia produktif yang sadar akan kesehatan.
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