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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting dalam 

berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal yang sederhana sampai hal yang sangat 

penting. Pemanfaatan TI banyak memberikan solusi melalui peluang-peluang 

sebagai bentuk peranan yang strategis dalam pencapaian visi dan misi dari suatu 

institusi, baik institusi pemerintahan maupun institusi pendidikan.  

 Institut Teknologi Sumatera atau yang biasa di singkat dengan ITERA 

adalah institusi pendidikan yang menerapkan pemanfaatan TI dalam mencapai visi 

dan misi mereka melalui salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang ada disana, 

yaitu UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Banyak website dan 

aplikasi yang sudah dibuat oleh UPT tersebut, namun fokus penelitian pada kali ini 

adalah website dengan alamat helpdesk.itera.ac.id. Website Helpdesk ITERA 

adalah website yang melayani seluruh keluhan mahasiswa mengenai layanan yang 

ada di ITERA dengan cara membuat tiket di website tersebut dan akan langsung 

dijawab oleh pihak terkait terhadap keluhan layanan yang disampaikan. 

Berdasarkan data preliminary research melalui kuesioner yang peniliti lakukan 

terhadap 51 mahasiswa/i ITERA dari berbagai program studi dan angkatan yang 

ada di ITERA, 42 dari 51 mahasiswa/i tersebut sudah pernah menggunakan atau 

meminta bantuan di website helpdesk.itera.ac.id dan dari 42 responden yang sudah 

meminta bantuan di website tersebut, 41 diantaranya setuju bahwa perlu dilakukan 

perbaikan desain antarmuka di website helpdesk.itera.ac.id dengan berbagai alasan 

yang ada sesuai dengan gambar 3.1 yang ada dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hasil preliminary research. 
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 Salah satu poin penting yang harus ada didalam website adalah berkaitan 

dengan desain antarmuka yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

pengguna sistem [1] yaitu mahasiswa/i ITERA. Semakin tinggi nilai desain 

antarmuka pada sebuah sistem maka semakin tinggi juga manfaat sistem tersebut 

bagi pengguna [2]. Namun, jika sebuah sistem memiliki nilai desain antarmuka 

yang rendah, dapat dipastikan ada sesuatu hal di dalam desain atau website tersebut 

yang membuat pengguna tidak nyaman ataupun tidak sesuai dengan harapannya 

sehingga pengguna cenderung akan langsung meninggalkan situs dan tidak 

mendapatkan pengalaman pengguna (user experience) yang baik [3]. 

 Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan bagi pengguna maka perlu 

adanya penilaian mengenai usability dalam website helpdesk.itera.ac.id. Usability 

(kebergunaan) adalah sebuah penilaian dari kualitas sebuah sistem atau perangkat 

lunak yang dapat dipelajari dan digunakan dengan mudah serta mendorong 

pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu dalam menyelesaikan 

masalah tersebut [4]. 

 Oleh karena itu, untuk mengetahui hal-hal yang membuat pengguna tidak 

nyaman dan tidak sesuai dengan harapannya dalam mengakses website, sebaiknya 

di lakukan evaluasi terhadap website helpdesk.itera.ac.id. Salah satu metode 

evaluasi yang dapat digunakan adalah Heuristic Evaluation dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi masalah terkait dengan usability yang ada pada website dari para 

expert [5] dan menggunakan metode System Usability Scale(SUS) untuk 

mengetahui nilai dari usability yang ada pada website helpdesk.itera.ac.id kepada 

para mahasiswa/i atau yang menggunakan website tersebut. Alasan di pilih nya 

kedua metode tersebut adalah karena kelemahan di Heuristic Evaluation adalah 

tidak melibatkan opini pengguna dalam pengujian [6], hanya menggunakan opini 

dari para expert. Sedangkan kelemahan di System Usability Scale adalah tidak 

memberikan informasi yang akurat tentang kelemahan produk [7], hanya 

mengandalkan penilaian dari para pengguna. Jadi berdasarkan kelemahan kedua 

metode tersebut, dipilihlah metode Heuristic Evaluation dan System Usability Scale 

(SUS) dalam penelitian ini karena kedua metode tersebut saling melengkapi satu 

sama lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana mengevaluasi 

dan merancang tampilan antarmuka yang melibatkan pengguna dan mendapatkan 

informasi tentang kelemahan yang ada supaya dapat memberikan pengalaman 

pengguna (user experience) yang baik pada website helpdesk.itera.ac.id 

menggunakan metode Heuristic Evaluation dan menguji nilai usability nya 

menggunakan System Usability Scale (SUS) ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah , sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, menerapkan aspek dan prinsip yang dilakukan untuk 

mengetahui rekomendasi User Interface (UI) dan User Experience (UX)  

pada website helpdesk.itera.ac.id dengan menggunakan pendekatan 

Heuristic Evaluation kepada para evaluator (expert) 

2. Pada penelitian ini, menerapkan aspek dan prinsip yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai usability dari User Interface (UI) dan User Experience 

(UX)  pada website helpdesk.itera.ac.id dengan menggunakan kuesioner dan 

pendekatan System Usability Scale (SUS) kepada para responden (end user) 

3. Pada penelitian ini, menggunakan 3 orang evaluator (expert) pada heuristic 

evaluation dan menggunakan 20 orang responden pada system usability 

scale (sus) 

4. Pada penilitian ini, output yang dihasilkan berupa hasil evaluasi usability 

dan usulan antarmuka dalam bentuk prototyping. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi desain tampilan 

antarmuka website helpdesk.itera.ac.id dan membuat usulan rancangan desain 

dengan berdasarkan rekomendasi dari expert menggunakan metode Heuristic 

Evalution dan proses pengujian menggunakan System Usability Scale (SUS) supaya 

mendapatkan pengalaman pengguna (user experience) yang baik berdasarkan opini 

dari pengguna dan informasi tentang kelemahan produk yang ada. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di harapkan dari penilitan ini adalah : 

1. Bagi penulis, penilitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan tambahan pengetahuan terkait perancangan menggunakan 

metode Heuristic Evaluation dan menguji nya menggunakan metode System 

Usability Scale (SUS) pada sebuah website 

2. Bagi pengembang aplikasi, diharapkan penilitian ini dapat menjadi acuan 

untuk lebih mengembangkan website supaya menjadi lebih baik lagi. 

3. Bagi pengguna, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemudahan 

kepada pengguna aplikasi dalam mengakses dan menggunakan website 

helpdesk.itera.ac.id. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar dapat memahami lebih jelas tugas akhir ini, maka materi-materi dalam 

tugas akhir ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori 

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan penelitian terkait yang mendukung 

penelitian. 

3. BAB III Metodelogi Penelitian 

Bab ini menjelaskan kerangka penelitian, metode untuk pengumpulan 

data, serta pengolahan data, dan evaluasi. 

4. BAB IV Hasil Implementasi dan Pengujian 

Bagian ini berisi penjabaran mengenai implementasi penelitian serta hasil 

pengujian. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi penyajian hasil penelitian dan analisa dari hasil penelitian 

kesimpulan serta saran untuk penelitian. 

 


