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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu dari institut negeri yang ada Indonesia, Institut Teknologi 

Sumatera (ITERA) termasuk institusi yang masih baru dibandingkan dengan 

institut negeri lainnya yang tentunya memiliki banyak hal yang masih harus 

dikembangkan terutama aplikasi penunjang kegiatan mahasiswa yakni pocket 

mahasiswa ITERA. Aplikasi pocket mahasiswa ITERA merupakan aplikasi mobile 

berbasis android, aplikasi ini mempermudah mahasiswa dalam mengakses 

informasi tentang semua kegiatan baik akademik maupun non-akademik. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penanggung jawab dalam 

pengembangan interface aplikasi pocket, urgensi dari pocket mahasiswa ITERA 

sendiri dikarenakan saat ini bukan era website lagi tetapi lebih cenderung semuanya 

beralih ke aplikasi mobile. Menurutnya juga, hampir semua mahasiswa pasti 

memiliki handphone sebagai alat berkomunikasi sehingga akan lebih efektif jika 

pocket diluncurkan dalam bentuk aplikasi mobile. Kemudian untuk bagian interface 

nya pihak penanggung jawab juga sangat setuju jika di adakan perbaikan desain 

dari aplikasi pocket ini, karena aplikasi pocket mahasiswa ITERA pada awalnya di 

rancang seadanya untuk memenuhi permintaan dari pihak ITERA tanpa adanya 

penelitian langsung ke user utama yakni mahasiswa ITERA.  

User memiliki keinginan dan kebutuhan yang terus meningkat seiring 

penggunaan handphone yang tumbuh setiap tahunnya, tentunya user menginginkan 

suatu aplikasi yang memiliki interface yang menarik, mudah dimengerti, serta fitur 

yang terdapat didalamnya sederhana. Dalam pengembangannya maka rancangan 

aplikasi berbasis mobile harus mampu mengenali kehendak serta goal user mereka 

[1]. Suatu produk yang hanya mementingkan rancangan dan dibangun guna 

mencapai tujuan bisnis/organisasi saja, pada akhirnya akan menemukan kegagalan. 

Hal tersebut terjadi karena user memiliki tujuan (goal) pribadi yang ingin mereka 

capai, sehingga desain yang mampu menyesuaikan dan memenuhi goal dari user 

akan lebih efektif dalam mencapai tujuan bisnis/organisasi. Goal merupakan bentuk 

keinginan dari kondisi akhir yang akan dicapai setelah melalui langkah perantara 
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yakni task dan activity ketika user menggunakan produk tersebut. Melalui hal itu 

dapat dikatakan penting dalam memahami goal user agar dapat menghilangkan task 

serta activity yang tidak dibutuhkan user guna membuat produk yang lebih baik dan 

lebih menarik [2]. 

Keberhasilan suatu aplikasi terkait langsung dengan tingkat kepuasan 

sehingga dapat diterima user. Analisis kebutuhan user sangat penting dilakukan 

guna membuat produk berhasil selama pengembangan. Namun walaupun penelitian 

ke user dilakukan sebelum melakukan perancangan produk, ternyata hal tersebut 

belum mencakup seperti apa user ketika menggunakan produk, apalagi produk yang 

kompleks [3]. Masalah yang mungkin lainnya yakni belum ada alat penerjemah 

hasil penelitian menjadi solusi dari apa yang didapatkan di lapangan. Tetapi, 

masalah yang telah dipaparkan dapat diatasi dengan menggunakan metode goal-

directed design [4]. Goal-directed design (GDD) merupakan metode yang berfokus 

pada tujuan (goal) yang ingin dicapai oleh user [2]. Setelah itu, akan dilakukan 

evaluasi menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) guna mengetahui 

kepuasan user dalam penggunaan aplikasi, SUS telah dianggap sebagai standar 

industri. Popularitasnya di antara para ahli Human Computer Interaction (HCI) 

sudah terbukti untuk beberapa faktor, seperti sifat psikometri yang diinginkan 

(reliabilitas tinggi dan terbukti validitasnya), relatif pendek dengan hanya 10 

pertanyaan, dan tanpa biaya [5]. Evaluasi kegunaan untuk aplikasi mobile penting 

untuk dilakukan agar dapat mengetahui status usability/kegunaan aplikasi mobile 

tersebut saat ini dan bagaimana perkembangannya selama bertahun-tahun. Evaluasi 

ini akan membantu memberikan masukan ketika melakukan perancangan aplikasi 

dari sisi user yang nantinya akan menghasilkan hasil yang baik pada review aplikasi 

kedepannya serta meningkatkan user experience [6]. Berdasarkan evaluasi usability 

yang telah dilakukan didapatkan skor System Usability Scale (SUS) yang rendah 

sebesar 44.5 dengan kategori pocket, grafik Single Ease Question (SEQ) yang 

rendah masih diatas 50% user memilih pocket sulit digunakan, dan skor Customer 

Satisfaction (CSAT) yang rendah hanya 26.7%. Sehingga aplikasi pocket 

mahasiswa ITERA sangat perlu dilakukan perbaikan dari segi user interface 

(antarmuka pengguna) dan user experience (pengalaman pengguna). Berikut grafik 
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pengujian kegunaan existing product berdasarkan metode Single Ease Question 

(SEQ). 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah aplikasi pocket mahasiswa ITERA perlu dilakukan redesign 

antarmuka? 

2. Apakah development product hasil redesign aplikasi pocket mahasiswa 

ITERA lebih baik dibandingkan existing product? 

 

1.3 Tujuan 

Menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan secara umum dikemukakan sebagai berikut: 

1. Mengetahui masalah yang dihadapi user selama menggunakan aplikasi 

pocket mahasiswa ITERA serta melakukan evaluasi awal untuk mengetahui 

tingkat kepuasan user. 

2. Merancang produk berdasarkan rekomendasi perbaikan dan analisis 

masalah pada produk yang diteliti untuk meningkatkan kepuasan user. 

3. Membandingkan hasil evaluasi antara existing product dan development 

product hasil redesign aplikasi pocket mahasiswa ITERA. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini di fokuskan pada perancangan user interface (UI) yang 

mencakup beberapa hal yaitu: 

1. Penelitian hanya berfokus pada aplikasi pocket untuk mahasiswa ITERA  

2. Platform yang digunakan berbasis android. 

3. Narasumber penelitian yang dilakukan merupakan user utama aplikasi 

mobile pocket mahasiswa ITERA yaitu mahasiswa/i aktif ITERA sebanyak 

15 orang. 

4. Hasil penelitian berupa prototype desain dan hasil penelitian yang dirancang 

menggunakan metode Goal directed design dengan prototyping tools 

Figma. 

5. Pengumpulan data dengan cara User interview dan evaluasi usability 

kuesioner System Usability Scale (SUS), Single Ease Question (SEQ), dan 

Customer Satisfation (CSAT). 

6. Tampilan yang di redesign merupakan menu yang tidak direct ke web view 

dan tidak coming soon (menu yang belum siap dipakai/masih dalam tahap 

pengembangan). 

 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini berfokus pada 

pengembangan desain antarmuka dengan menggunakan pendekatan goal directed 

design (GDD). Berikut penjabaran metode yang digunakan: 

1. Research 

Tahapan pertama ini dilakukan pengumpulan data guna mendapat data 

kuantitatif dan kualitatif tentang user dari produk. Hal ini didapat dengan 

user interview, Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), 

dan Customer Satisfaction (CSAT). 

2. Modelling 

Pada tahapan kedua, dilakukan permodelan dari hasil tahapan research yang 

telah dilakukan sebelumnya. Permodelan dilakukan dengan menentukan 

pemeran utama dalam skenario atau narasi aplikasi yang akan di desain yang 

dijabarkan dalam bentuk user persona.  
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3. Requirement 

Tahapan ketiga ini berfokus pada pendefinisian kebutuhan yang 

menggambarkan setiap tujuan serta kebutuhan spesifik dari user yang 

menghasilkan requirement kebutuhan yang dibutuhkan oleh aplikasi 

berdasarkan masukan dari masalah yang dihadapi oleh user. 

4. Framework definition 

Pada tahapan ini akan berfokus pada perancangan dari aplikasi berupa low 

fidelity prototype yakni dengan membuat paper sketch tampilan utama 

produk. Ini merujuk pada struktur inti dari aplikasi sehingga 

memperlihatkan bagian-bagian yang terkait. Fase ini menghasilkan konsep 

desain yang menunjukkan desain struktur inti untuk antarmuka yang lebih 

detail pada tahapan selanjutnya walaupun masih berupa paper sketch yang 

tidak dapat di klik seperti aplikasi sebenarnya. 

5. Refinement 

Tahapan ini menghasilkan high fidelity prototype atau rancangan desain 

yang lebih stabil dibandingkan tahapan sebelumnya, ini berupa mockup 

yang lebih terlihat struktur serta dapat di klik sehingga terlihat lebih jelas 

sesuai dengan bentuk aplikasi sebenarnya.  

6. Support 

Pada tahapan terakhir ini dilakukan pengujian berdasarkan hasil akhir 

rancangan desain yang telah dibuat, pengujian dilakukan untuk mengukur 

model rancangan yang telah di buat dengan teknik atau metode yang telah 

ditentukan dan kemudian di uji kepada user.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari 

sub–sub bab dan penjelasan yang disusun agar mudah dipahami. Berikut 

merupakan penjelasan dari masing–masing bab tersebut: 

 Bab I  Pendahuluan 

Bab ini memaparkan deskripsi umum dari penelitian. Bab ini 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
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 Bab II  Studi Literatur 

Bab ini memaparkan landasan teori dan penelitian yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

 Bab III Analisis Masalah dan Rancangan Desain 

Bab ini memaparkan analisis masalah berdasarkan metode 

yang digunakan serta rancangan desain berupa low fidelity 

design yang berupa paper sketch yang akan digunakan 

sebagai acuan untuk kelanjutan penelitian pada bab 

selanjutnya  

 Bab IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai hasil 

implementasi keseluruhan dari rancangan desain inti pada 

bab sebelumnya, yakni gambaran visual berupa prototype 

yang lebih terlihat struktur serta dapat di klik sehingga 

terlihat lebih jelas menyerupai aplikasi aslinya. Pada bab ini 

juga memberikan pembahasan mengenai hasil yang didapat 

dari pengujian desain yang telah dibuat, apakah sudah 

berjalan dengan sesuai yang diharapkan atau tidak. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan penelitian yang telah dilakukan. 

  


