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BAB  1  

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah sebagai tahap identifikasi permasalahan dalam 

pembuatan tugas akhir bersi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 

akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

User experience atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengalaman  pengguna, merupakan  

ilmu yang mengkaji tentang apa yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan sistem 

sehingga mendapatkan kepuasan setelah menggunakannya[RAH13]. Dalam konteks modern, 

sistem  bisa menjadi sebuah website, aplikasi web ataupun perangkat lunak berbasis desktop. Istilah 

"user experience” atau jika disingkat UX diciptakan oleh Dr Donald Norman, seorang peneliti ilmu 

kognitif yang menggambarkan pentingnya desain yang berpusat pada pengguna (gagasan bahwa 

keputusan desain harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pengguna)[GUB10].  

User  Experience  merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus  di  pertimbangkan  oleh  

sang pengembang  web.  Bagaimana  cara  agar  user  mendapatkan  pengalaman  yang  

menyenangkan  dan efektif sehingga mereka  tidak merasakan frustasi, bosan,dan  terganggu ketika 

mereka sedang masuk dan memakai  suatu  website.  Seberapa  cepat mereka mempelajari  website  

yang  dikunjunginya.  Hal tersebut ditentukan dari beberapa faktor seperti : 

1. Bagaimana sebuah web didesain sesuai dengan keinginan/tujuan awal.   

2. Kemampuan dan keterbatasan web.  

3. Isi dan tampilan web.  

4. Fungsionalitas website.   

Sebuah website  yang  baik  haruslah mempertimbangkan  dan memperhatikan  para  

pemakainya. Maksudnya dalam hal desain dan perancangan web  tersebut haruslah disesuaikan 

dengan  target para pengunjungnya.  Mereka  harus  menentukan  tingkat  kemudahan  dalam  

pemakaian  website  mereka sesuai dengan target pengunjung[WIS08].Untuk mengukur kepuasan 

perlu dilakukan evaluasi pada website itu sendiri.  

Evaluasi menurut Calongesi (1995) adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil 

pengukuran. Jadi merujuk pada teori tersebut, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur 

perangkat lunak yang telah dibuat. Konteks evaluasi bisa bergantung pada aspek yang akan 

dievaluasi. Hal ini memungkinkan bahwa melakukan evaluasi  aspek user experience pun bisa 

dilakukan baik dalam fase perancangan ataupun setelah perancangan. Walaupun nantinya timbul 

berbagai masalah terkait sumberdaya yang ada. 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek evaluasi adalah aplikasi praktikum di Prodi 

Teknik Informatika Universitas Pasundan. Karena faktor pengalaman pengguna menjadi aspek 
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penting pada aplikasi berbasis web, maka perlu diadakannya pengukuran user experience untuk 

mengetahui tingkat penerapan user experience. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi bahwa : 

1. Bagaimana mengukur UX dengan metode heuristic evaluation. 

2. Seberapa jauh tingkat penerapan UX pada aplikasi Praktikum. 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana cara mengukur UX dengan metode heuristic evaluation. 

2. Mengetahui tingkat user experience aplikasi praktikum. 

1.4 Lingkup Tugas Akhir 

Berikut ini lingkup dari tugas akhir yang akan dilakukan diantaranya : 

1. Penelitian dilakukan pada aplikasi web praktikum di Prodi Teknik Informatika Universitas 

Pasundan. 

2. Responden dalam penelitian hanya terpaku pada pengguna halaman aplikasi praktikum 

Program Studi Teknik Informatika. 

3. Variabel, indikator pengukuran didapatkan dari analisis teori para ahli.  

1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 

Metodologi yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir meliputi identifikasi masalah, 

pengumpulan data, pengukuran sehingga didapatkan hasil yang akan menjadi kesimpulan. Gambar 

1.1  merupakan gambaran dari metodologi yang dilakukan. 

Perencanaan Tugas Akhir

Studi Kasus

Perumusan Masalah Studi Literatur

Kesimpulan

Analisis & 

Perancangan

Pra Pengukuran Pengukuran

 

Gambar 1.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
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Penjeasan metodologi tugas akhir gambar 1.1: 

1. Perencanaan Tugas Akhir 

Kegiatan yang dilakukan berupa pengamatan terhadap sistem praktikum, melakukan pengumpulan 

data untuk kebutuhan pengukuran heuristic evaluation.  

2. Perumusan Masalah & Studi Literatur 

Mengidentifikasi masalah yang ada dan melakukan studi literatur berkaitan dengan kebutuhan 

pengukuran user experience menggunakan metode heuristic evaluation. 

3. Analisis & Perancangan 

Mempelajari aplikasi berbasis web yaitu aplikasi praktikum yang menjadi studi kasus dalam tugas 

akhir. Menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk pengukuran. 

4. Pra Pengukuran dan Pengukuran  

Menentukan evaluator, membuat skenario pengukuran dan melakukan pengukuran terhadap 

aplikasi Praktikum. selain itu membuat prototipe usulan dari hasil pengukuran. 

5. Kesimpulan 

Menyimpulkan hasil dari kegiatan pengukuran kesimpulan ini menjadi tahapan akhir dalam 

penelitian tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembuatan laporan tugas akhir ini, hal-hal pokok menjadi bab yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

Bab 1  Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar  belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 

akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan. 

Bab 2  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan teori dan tinjauan referensi sebagai dasar kegiatan penelitian  sehingga 

kegiatan yang dilakukan bisa relevan dengan teori dari subjek dan permasalahan yang 

diangkat. 

Bab 3 Analisis & Perancangan 

Bab ini menjelaskan proses analisis perangkat lunak praktikum prodi teknik informatika 

Universitas Pasundan dan Analisis metode yang dilakukan untuk kegiatan pengukuran. Di 

dalamnya berisi tentang struktur kerangka penelitian, skema analisis, penentuan variabel 

pengukuran, penentuan indikator pengukuran, menentukan alat ukur, rancangan 

pengukuran serta profil objek penelitian. 

Bab 4 Pengukuran 

Bab ini menjelaskan cara pengukuran yang dilakukan, merancang rekomendasi usulan 

perbaikan, serta mengolah data yang didapatkan dari hasil pengukuran untuk mendapatkan 

kesimpulan. 
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Bab 5 Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil pengukuran antarmuka aplikasi 

praktikum. 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan tugas 

akhir ini. 

 

 


