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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan di Indonesia mulai sadar akan pentingnya teknologi informasi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dosen dan mahasiswa akan 

lebih mudah dalam mengakses informasi akademik dengan memanfaatkan 

teknologi sistem informasi melalui aplikasi dan akses internet kapan saja dan di 

mana saja.  

Landauer mengemukakan bahwa ternyata biaya yang besar dari 

pengembangan suatu perangkat lunak banyak digunakan karena permasalahan 

interaksi (usability) pengguna dengan sistem, bukan permasalahan secara teknis 

(dalam Prayoga & Sensuse, 2010). Lalu Gonzalez P, Lozano D & Montero F 

menjelaskan tentang pentingnya analisis usability pada saat sebelum, pada saat 

proses dan sesudah proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan 

mempertegas kebutuhan pengembangan aplikasi (dalam Prayoga & Sensuse, 2010). 

Melalui latar belakang diatas, penulis perlu melakukan analisis user experience 

dengan menggunakan objek sistem informasi akademik UC Students App. Metode 

yang digunakan penulis dalam meneliti adalah teori usability dari salah satu 

usability consultant yaitu Jakob Nielsen pada tahun 1995. 

Berfungsi sebagai sistem informasi bagi seluruh penggunanya, aplikasi 

akademik memberi banyak manfaat baik bagi lembaga pendidikan maupun dari sisi 

penggunanya. Melalui aplikasi akademik maka kebutuhan mengenai informasi 
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akademik akan lebih mudah diakses dengan lebih cepat, mudah dan praktis. Jadwal 

pengajar, survey online dan pendaftaran seminar ataupun kelas tertentu juga dapat 

dilakukan melalui aplikasi akademik tersebut. Hal ini tentu memudahkan pekerjaan 

administratif dari pihak lembaga pendidikan itu sendiri sehingga data yang ada 

dapat disortir dan diproses lebih mudah dan lebih cepat. 

Menurut Prihati, Mustafid & Suhartono (2011) dalam membangun sebuah 

sistem yang baik, salah satu bagian yang penting adalah usability yang baik. 

Usability erat hubungannya dengan user experience. User experience berperan 

penting dalam pembangunan sebuah sistem, karena user experience dapat 

memperlihatkan kemudahan yang dirasakan pengguna dan efisiensi melalui 

pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Teknologi informasi, 

terutama pada penggunaan sistem informasi, sudah banyak dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua sistem informasi pernah melalui tahap 

pengujian usability. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran usability bertujuan untuk melihat 

seberapa efektif, efisien, aman dan mudah digunakan. Apabila tingkat usability 

sudah baik, maka dapat diartikan kualitas pengalaman penggunanya (user 

experience) baik juga. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah akan 

diselesaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengalaman pengguna dari UC Student App dengan 

pendekatan aspek usability? 

2. Bagaimana rekomendasi interface dari UC Student App yang memenuhi 

kriteria usability? 

1.3 Ruang Lingkup  

Analisis yang dibuat memiliki beberapa ruang lingkup/batasan. Batasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1 Pengukuran user experience UC Student App dengan metode usability. 

2 Penelitian ini memakai teori dari Jakob Nielsen menggunakan kriteria 

sebagai berikut: learnability, efficiency, memorability, errors dan 

satisfaction. 

3 Penelitian ini dilakukan pada 3 prodi yang ada di Universitas Ciputra 

Surabaya. Prodi yang penulis pilih adalah 1 sampel dari Sistem 

Informasi Bisnis, 1 sampel dari Informatika, 1 sampel dari Culinary 

Business dan 1 sampel dari Akuntansi.  

4 Penelitian ini melibatkan salah satu departemen yang ada di Universitas 

Ciputra yaitu departemen Pusat Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (ICT) sebagai pihak yang membuat dan 

mengembangkan UC Student App.  
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5 Penelitian ini melibatkan seorang pakar (expert) sebagai responden yang 

memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Human Computer 

Interaction. 

6 Pengambilan data dengan melakukan wawancara.  

7 Responden dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah pengguna aplikasi 

UC Student App, staff dari departemen ICT dan pakar dalam bidang 

Human Computer Interaction. 

8 Pembuatan rekomendasi rancangan desain interface untuk UC Student 

App. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menganalisa user experience dari UC Student App dengan 

pendekatan pada aspek usability. 

2. Rekomendasi interface dari UC Student App yang memenuhi kriteria 

usability. 
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1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir  

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Memberikan informasi pengetahuan mengenai bagaimana mengukur 

user experience dari sebuah aplikasi serta bagaimana merancang sebuah 

rekomendasi interface yang sesuai dengan kriteria usability. 

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan 

Memberikan informasi apa saja faktor yang perlu dioptimalkan agar 

dapat memaksimalkan kenyamanan pengalaman pengguna (user 

experience) serta memberikan luaran berupa rekomendasi rancangan 

desain interface dari hasil pengukuran user experience. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Harapan yang diinginkan dari penelitian ini supaya peneliti selanjutnya 

akan menambahkan wawasan dan referensi yang lebih luas untuk 

penelitian selanjutnya khususnya dalam ranah Human Computer 

Interaction. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Memberi pengetahuan tambahan mengenai metode pengukuran user 

experience dari sebuah aplikasi dalam hal ini sistem informasi akademik 

dan menambah pengetahuan penulis mengenai cara membuat 

rekomendasi interface berdasarkan hasil dari pengukuran user 

experience. 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir  

Adapun beberapa metode yang digunakan untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

Bahan dan peralatan yang digunakan untuk pengerjaan Tugas Akhir: 

Metode : Metode usability dengan perluasan (variable: learnability, 

efficiency, memorability, errors dan satisfaction) 

Media  : Voice Recorder dan transkrip wawancara 

1. Penentuan Topik 

Menentukan topik apa yang akan diteliti merupakan tahapan 

awal yang dilakukan. Untuk penelitian ini topiknya adalah “ANALISIS 

MODEL HUMAN COMPUTER INTERACTION UNTUK 

PENGUKURAN USER EXPERIENCE PADA SISTEM INFORMASI 

AKADEMIK (STUDI KASUS: UC STUDENT APPLICATION)” 

2. Studi Literatur 

Studi literatur didapat dari jurnal-jurnal yang sudah terindex di 

internet, seperti jurnal oleh Rahmasari dan Yanuarsari pada tahun 2017 

dengan judul: Kajian Usability Dalam Konsep Dasar User Experience 

Pada Game “ABC Kids-Tracing And Phonics” Sebagai Media Edukasi 

Universal Untuk Anak. 

3. Tahap Analisis  

Tahap ini merupakan tahap dimana pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara kepada responden yaitu mahasiswa Universitas 

Ciputra dimana mereka pernah memakai aplikasi UC Student App, staff 
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pada departemen ICT dan pakar yang berkompeten di bidang Human 

Computer Interaction. Pengumpulan data dengan cara mewawancarai 

setiap responden menggunakan kriteria usability oleh Nielsen (1995) 

sebagai acuan dalam melakukan wawancara. Pengumpulan data ini akan 

menghasilkan data dari 6 orang responden dari 3 perspektif yang 

berbeda, yaitu dari realita yang dirasakan oleh pengguna lalu dari 

ekspektasi dan harapan dari sisi pembuat dan pengembang UC Student 

App serta tanggapan dari perspektif seorang yang berkompeten di 

bidang Human Computer Interaction. Dengan data dari responden 

tersebut, maka tindakan berikutnya adalah menganalisis data hasil 

wawancara dengan cara reduksi data, yaitu menyeleksi data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan sehingga sesuai dengan data yang 

dibutuhkan.  

- Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data dibutuhkan adanya pemeriksaan 

yang membuktikan validitas, reliabilitas dan objektivitas seperti 

pada penelitian kuantitatif agar data informasi yang didapat dari 

wawancara terbukti vaild dan menjawab bagaimana pengalaman 

pengguna dari aplikasi UC Student App serta dapat menunjukkan 

apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kriteria usability. Metode 

yang digunakan dalam pengujian ini adalah triangulasi sumber. 

Menurut Rahardjo (2010) triangulasi digunakan sebagai pendekatan 

multimetode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan 
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pendekatan dari berbagai sudut pandang akan diperoleh kebenaran 

tingkat tinggi. Agar mendapatkan tingkat kebenaran yang handal, 

peneliti melihat suatu fenomena tunggal dari beragam sudut 

pandang. Oleh sebab itu triangulasi merupakan suatu usaha untuk 

memperoleh kebenaran informasi atau data dari beragam sudut 

pandang untuk mengurangi terjadinya bias dalam proses 

pengumpulan dan analisis data.  

Agar penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, 

peneliti menggunakan voice recorder ketika melakukan wawancara 

dan juga foto bersama dengan responden. 

4. Tahap Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan di tahap 

analisis data, pada tahapan ini merupakan proses yang menjelaskan 

bagaimana sebuah hasil pengukuran usability dapat menggambarkan 

berbagai penyebab yang mempengaruhi pengalaman pengguna dari 

aplikasi UC Student App. Di tahapan ini hasil dari pengukuran kelima 

faktor usability akan dibahas, sehingga dapat diketahui bagaimana user 

experience dari UC Student App. Setelah itu akan dilakukan pula 

peninjauan kembali dengan memberikan kesimpulan hasil yang telah 

didapatkan dari penelitian. Luaran dari tahap akhir ini adalah 

rekomendasi rancangan desain interface dari hasil pengukuran user 

experience menggunakan kriteria usability pada UC Student App di 

Univesitas Ciputra Surabaya.  
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1.7 Sistematika Penelitian Tugas Akhir  

Penelitian ini meliputi beberapa bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang dari masalah, 

identifikasi dan perumusannya, ruang lingkup, tujuan dari penelitian, 

manfaatnya dan metodologi penelitian serta sistematikanya. 

i. Latar Belakang 

Penelitian dilakukan karena ada latar belakang masalah yang perlu 

diberi solusi. Hal ini akan mengurai masalah sehingga dapat 

diperoleh solusi yang akan di tawarkan. 

ii. Perumusan Masalah 

Merupakan perumusan antara kesenjangan dari keadaan yang ada 

untuk memperoleh keadaan yang ingin dicapai. 

iii. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup berisi tentang pengukuran user experience dari UC 

Student App dengan metode usability dan tentang output yang 

dihasilkan. 

iv. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguraikan hasil yang akan 

dicapai atau memberikan jawaban atas permasalahan. Jawabannya 

berupa analisa hasil user experience dari UC Student App dan 

bagaimana rekomendasi interface yang memenuhi kriteria usability. 

v. Manfaat Pelaksanaan Tugas Akhir 
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Pada bagian ini menjelaskan tentang kontribusi yang akan diberikan 

dari adanya penulisan Tugas Akhir, baik bagi organisasi tempat 

penelitian atau bagi ilmu. 

vi. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pada bagian ini akan menjelaskan tahapan pelaksanaan Tugas 

Akhir. 

vii. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana urutan dari penulisan Tugas 

Akhir. 

 BAB II Landasan Teori 

Pada bagian ini berisi tentang landasan teori yang menjadi acuan 

saat melakukan penelitian. Terdiri dari teori mengenai human computer 

interaction, teori usability dan kaitannya dengan user experience serta 

faktor pengukurannya dan teori dari metode triangulasi dalam menguji 

validitas dalam penelitian kualitatif. Teori pada bab ini bertujuan agar 

pembaca dapat lebih memahami penelitian. 

 BAB III Metode Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang metodologinya, bagaimana penelitian 

akan dilakukan, subjek dan objeknnya, hipotesis penelitian, cara 

pengumpulan data, instrumen dan cara menganalisis data. 
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 BAB IV Hasil Analisis dan Pembuatan Rekomendasi Interface  

Pada bagian ini berisi analisa user experience dari UC Student App 

dengan pendekatan pada aspek usability dan pembuatan rekomendasi 

interface pada bagian yang dirasa perlu berdasarkan analisis data. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini membahas kesimpulan dan saran yang merupakan 

hasil pengukuran untuk menjawab tujuan penelitian. Selain itu juga terdapat 

saran dari peneliti yang dapat diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini merupakan uraian referensi yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian. 

 LAMPIRAN 

Pada bagian ini berisi lampiran yang bermanfaat dalam mendukung 

penelitian.   


