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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan teknologi informasi menyebabkan terjadinya perubahan 

pada globalisasi, mulai dari cara pandang seseorang bahkan penggunaannya di 

kehidupan sehari-hari yang hadir dengan praktis, kilat dan canggih akibat adanya 

penggabungan antara teknologi digital dengan internet. Banyak peranan teknologi 

informasi telah menambah arus informasi secara cepat, seperti akses informasi, 

bidang pendidikan, dunia kerja bahkan lifestyle seseorang telah dikemas dalam 

wujud aplikasi mobile. Kemudahan ini mendorong penggunanya dapat 

memperoleh akses untuk menunjang gaya hidup yang serba cepat dan instan yang 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja menggunakan e-commerce. 

Electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang 

serta jasa melalui sistem elektronik (Wong, 2010). E-commerce merupakan cara 

berbelanja dengan online yang menggunakan internet agar dapat terhubung dan 

diakses kapan saja dimana saja. Cara kerja dari sistem e-commerce berupaya 

menyajikan informasi detail untuk mengenalkan suatu produk agar pengguna 

yakin terhadap produk yang ingin dibeli. Terdapat pendukung yang erat kaitannya 

dalam suatu aplikasi e-commerce yaitu design interface. Aplikasi yang diminati 

pengguna yaitu kemudahan saat digunakan (user friendly) agar pengalaman 

penggunanya (user experience) menjadi lebih aman. Tingkat Usability dapat 

mempengaruhi kemudahan penggunaan suatu aplikasi termasuk aplikasi mobile, 
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sehingga penting dilakukannya evaluasi (Wedayanti, Wirdiani, & Purnawan, 

2019). Untuk terciptanya sebuah aplikasi yang baik dan informatif maka 

diperlukan pengukuran Usability supaya dapat mengetahui kualitas dari mobile 

application e-commerce. 

Shopee merupakan marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat. 

marketplace ini menyediakan pencarian informasi baik barang maupun jasa yang 

dapat dimanfaatkan oleh user, fitur yang terlibat didalamnya (seperti filter, 

rekomendasi, dan lain-lain) dapat dipakai agar informasi yang dibutuhkan dapat 

mendetail mengenai lokasi seller sampai dengan harga yang diinginkan, dan fitur 

kategori yang dapat digunakan sebagai katalog belanja serta masih banyak lagi. 

Dalam research yang telah dilakukan iPrice 2020, Shopee memimpin sebagai 

situs toko online terbesar di Indonesia nomor satu (iPrice, 2020). 

Shopee menduduki peringkat pertama dengan total pengunjung website 

bulanan sebanyak 129 juta pada ranking AppStore dan PlayStore pertama. 

Aplikasi Shopee yang secara konsisten menduduki peringkat pertama di platform 

iOS dan Android sejak tahun 2019 berdasarkan data yang didapatkan melalui App 

Annie (App Annie, 2021). Untuk menjaga performa kinerja aplikasi Shopee, perlu 

adanya pengujian mengenai tingkat Usability agar kualitas aplikasi e-commerce 

Shopee tetap konsisten. 

Bersumber pada penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut menjadi bahan riset penelitian untuk memberikan 

penilaian mengenai Usability testing pada aplikasi Shopee sehingga nantinya hasil 

tersebut dapat mengintepretasi seberapa memuaskan, memudahkan dan membantu 
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aplikasi tersebut bagi user serta menjadi pertimbangan dan masukan agar dapat 

meningkatkan pengembangan aplikasi dalam jual beli online terutama pada aspek 

nilai Usability. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

cara melakukan Usability testing pada e-commerce berbasis mobile application 

(studi kasus pada Shopee) menggunakan metode Cognitive Walkthrough dan 

rekomendasi apa saja yang dihasilkan dari hasil evaluasi Usability? 

 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur Usability testing pada e-

commerce berbasis mobile application Shopee menggunakan metode Cognitive 

Walkthrough dan memberikan rekomendasi yang dihasilkan dari hasil evaluasi 

Usability. 

 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan informasi pemikiran bagi pembaruan tentang Usability 

testing pada mobile application e-commerce dengan pendekatan Cognitive 

Walkthrough. 
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2. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai Usability 

testing pada mobile application e-commerce serta menjadi bahan kajian 

lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

Usability testing pada mobile application e-commerce dengan pendekatan 

Cognitive Walkthrough. 

2. Bagi pendidik dan akademisi dapat menambah pengetahuan dan pikiran 

serta memberi deskripsi tentang Usability testing pada mobile application 

e-commerce dengan pendekatan Cognitive Walkthrough. 

3. Bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun subjek 

penelitian dan diharapkan memperoleh pengalaman mengenai Usability 

testing pada mobile application e-commerce dengan pendekatan Cognitive 

Walkthrough. 

4. Bagi perusahaan atau instansi dapat menjadi saran dan pertimbangan 

untuk lebih mengetahui faktor yang mempengaruhi Usability pada mobile 

application e-commerce. 

5. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

dasar informasi untuk penelitian terkait. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang 

dilakukan terhadap variabel mandiri. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk 
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menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori dan melakukan fenomena 

yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti berdasarkan 

hasil pengujian mengenai faktor Usability testing pada mobile application e-

commerce Shopee dengan pendekatan Cognitive Walkthrough. Adapun ruang 

lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah mobile application e-

commerce Shopee. 

2. Pandangan dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada pengguna mobile 

application e-commerce Shopee. 

3. Pengukuran Usability dilakukan untuk kriteria effectiveness, efficiency dan 

satisfaction sebagai variabel penelitian. 

4. Untuk pengukuran effectiveness dan efficiency, penelitian akan dilakukan 

dengan menggunakan metode Cognitive Walkthrough serta software Zoom 

sebagai alat bantu perekaman saat uji Usability berlangsung. 

5. Untuk pengukuran satisfaction dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

System Usability Scale (SUS) terhadap responden yang terpilih dalam 

pengujian dengan skala likert. 

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, akan dilakukan dengan beberapa 

aktivitas/kegiatan tahapan yang melibatkan penulis dan beberapa responden guna 

mempermudah jalannya penelitian. Terdapat beberapa tahapan penelitian yaitu 

mencari informasi atau studi literatur, mempelajari masalah yang akan diuji, 
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penentuan responden, penyusunan skenario tugas, perlakuaan aksi walkthrough 

dan perekaman masalah yang terjadi saat pengujian serta analisis hasil pengujian. 

Berikut gambaran pada metodologi pelaksanaan tugas akhir ditunjukkan oleh 

Gambar 1. 1. 

 

Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini, dilakukan pengenalan mengenai masalah yang timbul 

pada objek penelitian. Pengenalan masalah ini dapat dilakukan dengan cara 

mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pada suatu sudut 

pandang objek.  

1.6.2 Analisis Masalah dan Metode Solusi 

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data merupakan cara untuk 

mendapatkan berbagai data dan prosedur yang diperlukan sebagai objek 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu melakukan kontak secara langsung terhadap objek yang diteliti 

melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. 

2. Studi Literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari, menyimpulkan 

serta menelaah seluruh informasi berdasarkan sumber apapun sebagai 

bentuk landasan pembuatan metode pemecah masalah dengan proses 
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pemahaman melalui jurnal, buku atau sumber informasi lainnya mulai dari 

Usability, pengujian Usability, metode Cognitive Walkthrough, kuesioner 

SUS dll. 

1.6.3 Penentuan Responden 

Tahap ini dilakukan jika telah didapatkan informasi serta beberapa ajuan 

pertanyaan yang akan digunakan untuk menganalisis Usability testing 

berdasarkan hasil korelasi antar literatur sehingga didapatkan pertanyaan yang 

akan diolah lebih lanjut. Pelaksanaan analisis akan diawali dengan penentuan 

responden. Responden penelitian merupakan orang yang pernah menggunakan 

mobile apss e-commerce Shopee. 

1.6.4 Penyusunan Skenario Tugas 

Skenario tugas iala kumpulan tugas-tugas yang wajib diselesaikan oleh 

responden saat mengakses mobile application e-commerce Shopee. Setiap 

skenario tugas, akan diberikan suatu analisis berupa tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan oleh responden saat menyelesaikan skenario tugas yang telah diberikan. 

1.6.5 Aksi Walkthrough dan Perekaman 

Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai pendukung aktivitas 

perekaman segala interaksi dari responden terhadap antarmuka mobile application 

e-commerce Shopee yaitu Zoom. Hasil perekaman data berupa video dimana 

video tersebut akan menggambarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang responden 

lakukan pada waktu menyelesaikan tugas skenario uji Usability.  
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1.6.6 Pengambilan Hasil dan Kesimpulan 

Pada tahap akhir adalah pembuatan kesimpulan dari hasil data yang 

didapat saat analisis. Tahap analisis penelitian dilakukan pada tingkat efektivitas, 

efisiensi dan kepuasan pengguna. Tingkat efektivitas berkaitan dengan persentase 

skenario tugas yang telah berhasil dan tahapan yang dibutuhkan diselesaikan 

dengan benar dan tahapan yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan tugas. 

Tingkat efisiensi berhubungan dengan banyaknya waktu yang diperlukan 

pengguna dalam menyelesaikan setiap skenario tugas. sedangkan tingkat 

kepuasan pengguna akan diukur menggunakan hasil penyebaran kuesioner SUS 

(System Usability Scale). Hasil dari analisis berupa kendala-kendala yang 

dihadapi oleh pengguna selama berinteraksi dengan mobile apss e-commerce 

Shopee.  

 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir akan disusun secara sistematik sesuai dengan standar 

yang dibuat oleh Universitas Ciputra pada Program Studi Information System for 

Business. Berikut beberapa pembahasan penulisan tugas akhir: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang dalam pemilihan 

topik pembahasan, dengan menumbuhkan rumusan masalah, memberikan tujuan, 

terdapat manfaat, ruang lingkup pembatasan, serta sistematika penulisan tugas 

akhir. 
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2. Bab II Landasan teori 

Pada bab ini akan dijelaskan penjabaran teori-teori dasar yang 

dapat dijadikan pedoman dalam metode yang lebih teoritis sesuai dengan 

hipotesa. Teori-teori yang akan dijabarkan dalam bab ini meliputi e-

commerce, Usability, Usability Testing, Cognitive Walkthrough, System 

Usability Scale dan aplikasi Shopee. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi seluruh rangkaian metode yang digunakan penulis 

sebagai langkah penyelesaian analisis dan uji korespondensi mulai dari 

pengambilan data sampai pemrosesan data. Penyelesaian analisis akan 

dijelaskan secara jelas dan padat. 

4. Bab IV Implementasi 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dimulai 

dari penentuan responden, skenario tugas dan hasil uji Usability serta hasil 

penelitian berdasarkan dari uji Usability terhadap aplikasi e-commerce 

Shopee. 

5. Bab V Pembahasan 

Pada bab ini akan dilakukan pemaparan hasil penelitian 

berdasarkan analisis data dalam penjabaran maupun tabel yang 

menggambarkan perbedaan hasil evaluasi Usability Testing pada aplikasi 

e-commerce Shopee. 
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6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini adalah bagian penutup yang menjabarkan mengenai 

kesimpulan dan saran dengan singkat sesuai dengan hasil pembahasan dan 

pengujian yang telah diuraikan sebelumnya pada temuan hasil penelitian 

serta dapat memberikan masukan sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi 

lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.8 Gambaran Sistem yang dikerjakan 

Gambaran sistem yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini 

disajikan dalam bentuk Gambar 1.2. 

 
Gambar 1. 2 Gambaran Sistem dalam Penelitian 

 

 

 


