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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa istilah dan teori sebagai landasan dan 

teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Istilah dan teori yang 

digunakan dalam penelitian akan dijabarkan pada subbab ini. 

2.1.1 User Interface (UI) 

Menurut Darmawan R (2013), user interface merupakan tampilan yang dapat 

dipahami oleh pengguna dalam menggunakan sistem. User interface menjadi 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan traffic pada aplikasi. Saat mendesain 

user interface, penting untuk mempertimbangkan siapa yang akan berinteraksi 

dengan produk dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk tersebut [6]. 

Menurut Gerald L. Lohse (1998), semakin efektif dan efisien desain user 

interface, maka semakin nyaman pula pengguna berlama-lama di aplikasi 

tersebut [4]. 

Terdapat model untuk mengevaluasi user interface seperti eight golden rules 

yang digunakan untuk mengukur user interface dan akan dijelaskan lebih detail 

pada subbab 2.1.3. 

2.1.2 User Experience (UX) 

Menurut ISO 9241-210, user experience merupakan persepsi seseorang terhadap 

penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User experience yakni meliputi 

emosi, keyakinan, preferensi, persepsi, reaksi fisik, perilaku dan pencapaian dari 

pengguna tersebut yang terjadi sebelum, selama dan setelah menggunakan 

produk atau sistem (Standardization, 2010). Prinsip menciptakan user experience 

ialah pengguna memiliki hak untuk menentukan tingkat kepuasan mereka 

sendiri. Terlepas dari bagusnya fitur pada produk, sistem atau layanan, jika 
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peengguna tidak dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam berinteraksi 

maka tingkat user experience akan menjadi rendah [7]. 

Terdapat metode untuk mengevaluasi user experience seperti HEART metrics 

yang digunakan untuk mengukur user experience yang dikembangkan oleh 

Google dan akan dijelaskan lebih detail pada subbab 2.1.2. 

2.1.3 Video on Demand 

Video on demand adalah sistem yang memungkinkan penggunanya untuk 

melihat, mengunduh, dan memilih konten video yang akan dinikmati melalui 

perangkat apapun. Industri video on demand merupakan salah satu industri yang 

semakin menarik di dunia karena semakin banyak perusahaan yang memperluas 

bisnis ke dalam bisnis video on demand yang semakin hari jumlah penggunanya 

semakin meningkat.  

Adapun pada penelitian ini hanya meneliti dua perusahaan video on demand, 

yaitu: 

• Viu 

Viu merupakan aplikasi layanan video on demand yang menyediakan 

drama Asia, acara variasi, anime serta kabar hiburan. Viu menawarkan 

pilihan secara gratis maupun berbayar untuk menonton konten video 

sesuai dengan keinginan penggunanya melalui perangkat apapun. Selain 

itu, pengguna juga dapat menonton video secara online atau offline [8]. 

• Iflix 

Iflix merupakan perusahaan layanan video on demand yang didirikan 

oleh Patrick Grove di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2014. Iflix 

memiliki konten hiburan dalam jumlah besar dari berbagai negara, 

pengguna dapat menikmati konten hiburan secara streaming maupun 

offline dan dapat diakses melalui beberapa perangkat seperti televisi, 

smartphone, tablet atau laptop. Iflix berkomitmen untuk meningkatkan 

kualitas hiburan di Indonesia dengan menayangkan film-film yang 
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berkualitas tinggi. Menurut Hendra (2018), top 10 film di iflix hampir 

80% adalah film Indonesia [9]. 

2.1.4 HEART Metrics 

Metode HEART Metrics merupakan metode yang dikembangkan oleh Google 

untuk mengukur user experience. Metode HEART mewakili Happinesse, 

Engagement, Attitude, Retention, dan Task Success. Dengan menggunakan 

metode ini, maka dapat mengukur emosi pengguna ketika menggunakan sebuah 

produk [5]. Pada penelitian ini peneliti mengevaluasi user experience aplikasi 

Viu dan Iflix secara keseluruhan layanan. Berikut penjelasan metrics yang 

dipakai pada HEART metrics: 

1. Happiness merupakan indikator yang terkait dengan aspek subjektif dari 

user experience, seperti kepuasan, daya tarik visual, kemungkinan untuk 

merekomendasikan produk, dan persepsi kemudahan yang dirasakan 

pengguna. 

2. Engagement merupakan tingkat interaksi pengguna dengan produk yang 

merujuk pada prilaku yaitu frekuensi, intensitas atau kedalaman interaksi 

selama beberapa periode waktu penggunaan. 

3. Adoption merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan jumlah 

pengguna baru atau jumlah pengguna suatu aplikasi dengan kriteria 

tertentu seperti jumlah pengguna baru aplikasi, jumlah pengguna yang 

melakukan pembaruan ke versi terbaru, dan pengguna yang melakukan 

pembayaran suatu fitur. 

4. Retention merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan 

jumlah pengguna aktif serta pengguna yang tetap kembali menggunakan 

produk. 

5. Task Success mencakup efisiensi, efektivitas, dan tingkat kesalahan. 
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Tabel 2.1 HEART Framework (Rodden, Hutchinson, & Fu, 2010)  

 Goal Signals Metrics 

Happiness For using to feel like 

the voice experience 

is unique 

A satisfaction 

rating from a 

survey 

• Satisfaction 

• Perceived ease of 

use 

• Net promoter score 

Engagement For users to keep 

discovering more 

content 

The amount of 

time people spend 

in the voice 

experience from 

analytics 

• Number of videos 

watched per user 

per week 

• Number of share 

Adoption For users to use the 

voice experience 

The numbers of 

plays per day 

from analytics 

• Update to latest 

version 

• New subscription 

• Purchased by new 

user 

Retention For users to continue 

to use the voice 

experience weekly 

The number of 

return plays from 

customer data 

• Number of active 

users 

• Renewal rate 

• Repeat purchase 

Task Success For users to 

accomplish their goal 

The number of 

successful 

completes from 

analytics 

• Search request 

success 

• Time in skill 

• Profile creation 

completion 
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Proses sederhana pada HEART framework dapat dijalankan dengan menetapkan 

tujuan suatu produk (Goal), mengidentifikasi sinyal yang menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan (Signal), dan membangun metrics khusus yang 

dapat dilacak [10]. 

2.1.5 Eight Golden Rules 

Eight Golden Rules of Interface Design merupakan sebuah kaidah desain 

antarmuka yang menentukan aturan dalam membuat desain antarmuka. Rules 

pada Eight Golden Rules antara lain consistency, shortcut, feedback, dialog 

closure, simple error handling, reversible actions, put user in control, dan reduce 

short-term memory load [11]. Adapun eight golden rules diantaranya yaitu:  

1. Consistency, yaitu adanya konsistensi yang baik secara layout seperti 

warna dan atau tulisan. 

2. Shortcut, yaitu mengurangi jumlah interaksi dan meningkatkan kecepatan 

interaksi seperti singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan 

fasilitas makro sangat membantu pengguna ahli. 

3. Feedback, yaitu untuk memberikan informasi tentang apa yang telah atau 

sedang dilakukan oleh pengguna. 

4. Dialog closure, yaitu menambahkan informasi seperti dialog dalam 

desain antarmuka untuk menjelaskan flow kepada pengguna agar tidak 

mnciptakan desain yang ambigu. 

5. Simple error handling, yaitu memberikan informasi mengenai error yang 

ada dan informasi mengenai cara penyelesaiannya. 

6. Reversible actions, yaitu pengguna dapat kembali ke langkah sebelumnya 

ketika melakukan kesalahan. 

7. Put user in control, yaitu memberikan pengguna power untuk memilih 

melanjutkan program atau keluar. 
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8. Reduce short-term memory load, yaitu memberikan informasi visual agar 

pengguna dapat menghafal bagian-bagian layar tanpa harus mengingat 

flow. 

Pada aplikasi Viu dan Iflix terdapat berbagai fitur menu. Adapun menu-menu 

pada aplikasi Viu dan Iflix ialah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Gambaran Aplikasi Viu dan Iflix 

No Indikator 

Gambaran Aplikasi 

Viu Iflix 

1 Consistency 

  

2 Shortcut 
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No Indikator 

Gambaran Aplikasi 

Viu Iflix 

3 Feedback 

  

4 Dialog closure 

  

5 
Simple error 

handling 
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No Indikator 

Gambaran Aplikasi 

Viu Iflix 

6 Reversible actions 

  

7 Put user in control 

  

8 
Reduce short-term 

memory load 
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2.2 Tinjauan Studi 

Pada saat melakukan penelitian, penulis mengacu pada beberapa penelitian 

terkait untuk dijadikan bahan acuan, pembelajaran, dan perbandingan sehingga 

dapat memudahkan dalam menyelesaikan penelitian. 

2.2.1 Penelitian Terkait Layanan Video On Demand 

Pada tahun 2019, Michkael Feb dan Retno Setyorini melakukan penelitian 

mengenai Pengukuran Kepuasan Pengguna Website viu.com Dengan 

Menggunakan Pendekatan Webqual 4.0 Dan Importance Performance Analysis 

[2]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas yang diinginkan 

oleh pengguna Viu. Penelitian ini menggunakan Webqual 4.0 dan Importance 

Performanc Analysis dengan responden yang diteliti berjumlah 100 orang 

dengan menggunakan teknik sampling purposive. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat gap negatif (-0,45). Gap terbesar terletak pada dimensi service 

interaction (-0,62). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kualitas website yang dirasakan belum mencapai tingkat kualitas yang 

diharapkan oleh pengguna. 

Pada tahun yang sama, Irsa Rezaldy dan Nurvita Trianasari melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh User Experience Terhadap Customer Satisfaction Pada 

Pengguna Aplikasi Iflix [9]. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh 

pengalaman pengguna terhadap kepuasan pengguna aplikasi iflix dengan 

menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara parsial, kepuasan pelanggan aplikasi iflix hanya dipengaruhi oleh dimensi 

daya tarik, kejelasan, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Sedangkan variable 

efisiensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2.2.2 Penelitian Terkait HEART Metrics 

Pada tahun 2019, Ananda Vickry Pratama, Aprillia Dian Lestari, Qurrotul Aini 

melakukan penelitian menganai Analisis User Experience Aplikasi Academic 

Information System (AIS) Mobile Untuk User-Centered Metrics Menggunakan 

HEART framework [10]. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur user 
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experience pada AIS Mobile menggunakan HEART Framework agar dapat 

mendukung keputusan pengembangan produk sesuai kebutuhan penggunanya. 

Responden pada penelitian ini ialah 100 orang. Hasil pada penelitian ini adalah 

tidak ada satupun set Goal-Signal-Metrics pada HEART framework yang tercapai 

karena nilai metrics yang didapatkan masih dibawah nilai yang diharapkan.  

Kemudian pada tahun 2018, Muhammad Lukmannul Khakim dan Osa Omar 

Sharif melakukan penelitian mengenai Analisis User Experience Aplikai GOJEK 

Menggunakan HEART Metrics [5]. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

user experience aplikasi GOJEK. Sampel pada penelitian ini berjumlah 400 

responden pengguna aplikasi GOJEK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa user 

experience aplikasi GOJEK baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa GOJEK 

telah berhasil menciptakan pengalaman yang baik untuk penggunanya. 

Pada tahun 2020, Fianti Krisna Dewi dan Maya Ariyanti melakukan penelitian 

mengenai Perbandingan User Experience Aplikasi Digital Wallet (Pengguna Go-

Pay, OVO, DANA, dan LinkAja) pada Mahasiswa Bandung [12]. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengalaman pengguna aplikasi e-

wallet Go-Pay, OVO, DANA, dan LinkAja pada mahasiswa Bandung dengan 

menggunakan metode HEART metrics untuk mengukur pengalaman pengguna. 

Sampel pada penelitian ini sebanyak 405 responden. Hasil pada penelitian ini 

adalah aplikasi Go-Pay memiliki nilai rata-rata tertinggi, selanjutnya OVO 

diurutan kedua, lalu DANA dan terakhir LinkAja. 

Selanjutnya, tahun 2017, Arianis Chan, Maulydia Maharani, dan Pratami Wulan 

Tresna melakukan penelitian mengenai Perbandingan Pengalaman Pengguna 

Pada Aplikasi Mobile Go-Jek dan Grab (Studi Pada Konsumen PT Go-Jek dan 

PT Grab Indonesia Di DKI Jakarta) [13]. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengalaman pengguna pada Go-Jek dan Grab dengan 

menggunakan HEART and PULSE. Jumlah responden pada penelitian ini 

sebanyak 63 responden. Hasil penelitian yang didapatkan adalah nilai rata-rata 

Go-Jek lebih tinggi dibandingkan Grab. Sub-variabel Task Success dan Earning 
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Go-Jek lebih baik daripada Grab, lalu pada Happiness tidak terdapat perbedaan 

pada pengguna Go-Jek dan Grab. Sehingga user experience Go-Jek lebih baik 

disbanding Grab.  

2.2.3 Penelitian Terkait Eight Golden Rules 

Pada tahun 2020, Candra Budi Susila melakukan penelitian mengenai Analisis 

User Interface Pada Website STAINU Pacitan Menggunakan Metode Eight 

Golden Rules [11]. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain 

antarmuka pada website STAINU Pacitan. Jumlah responden pada penelitian ini 

sebanyak 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis 

data rata-rata yang didapatkan pada masing-masing variabel sudah baik. 

Lebih ringkasnya, rangkuman penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Rangkuman Penelitian Terkait  

No Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

1 Michkael Feb, 

Retno Setyorini 

[2] 

2019 Pengukuran 

Kepuasan 

Pengguna 

Website 

viu.com Dengan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Webqual 4.0 

dan Importance 

Performance 

Analysis 

Webqual 4.0 

dan 

Importance 

Performance 

Analysis 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat gap negatif (-

0,45). Gap terbesar 

terletak pada dimensi 

service interaction (-

0,62). Dari hasil 

tersebut dapat 

disimpulkan bahwa 

tingkat kualitas 

website yang 

dirasakan mencapai 

tingkat kualitas yang 

diharapkan oleh 

pengguna. 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

2 Irsa Rezaldy, 

Nurvita 

Trianasari [9] 

2019 Pengaruh User 

Experience 

Terhadap 

Customer 

Satisfaction 

Pada Pengguna 

Aplikasi Iflix 

Metode 

analisis jalur 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial, 

kepuasan pelanggan 

aplikasi iflix hanya 

dipengaruhi oleh 

dimensi daya tarik, 

kejelasan, ketepatan, 

stimulasi, dan 

kebaruan. Sedangkan 

variable efisiensi 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3 Fianti Krisna 

Dewi dan Maya 

Ariyanti [12] 

2020 Perbandingan 

User 

Experience 

Aplikasi Digital 

Wallet 

(Pengguna Go-

Pay, OVO, 

DANA, dan 

LinkAja) pada 

Mahasiswa 

Bandung 

HEART 

Metrics 

Hasil pada penelitian 

ini adalah aplikasi 

Go-Pay memiliki 

nilai rata-rata 

tertinggi, selanjutnya 

OVO diurutan kedua, 

lalu DANA dan 

terakhir LinkAja. 

4 Ananda Vickry 

Pratama, Aprillia 

Dian Lestari, 

Qurrotul Aini 

[10] 

2019 Analisis User 

Experience 

Aplikasi 

Academic 

Information 

System (AIS) 

HEART 

Metrics 

Hasil pada penelitian 

ini adalah tidak ada 

satupun set Goal-

Signal-Metrics pada 

HEART framework 

yang tercapai karena 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

Mobile Untuk 

User-Centered 

Metrics 

Menggunakan 

HEART 

Framework 

nilai metrics yang 

didapatkan masih 

dibawah nilai yang 

diharapkan. 

5 Muhammad 

Lukmannul 

Khakim, Osa 

Omar Sharif [5] 

2018 Analisis User 

Experience 

Aplikai GOJEK 

Menggunakan 

HEART Metrics 

HEART 

Metrics 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

user experience 

aplikasi GOJEK baik, 

maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

GOJEK telah berhasil 

menciptakan 

pengalaman yang 

baik untuk 

penggunanya. 

6 Susila, Candra 

Budi [11] 

2020 Analisis User 

Interface Pada 

Website 

STAINU 

Pacitan 

Menggunakan 

Metode Eight 

Golden Rules 

Eight 

Golden 

Rules 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan analisis 

data rata-rata yang 

didapatkan pada 

masing-masing 

variabel sudah baik. 

7 Arianis Chan, 

Maulydia 

Maharani, 

Pratami Wulan 

Tresna [13] 

2017 Perbandingan 

Pengalaman 

Pengguna Pada 

Aplikasi Mobile 

Go-Jek dan 

Grab (Studi 

Pada Konsumen 

HEART and 

PULSE 

Hasil penelitian yang 

didapatkan adalah 

nilai rata-rata Go-Jek 

lebih tinggi 

dibandingkan Grab. 

Sub-variabel Task 

Success dan Earning 
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No Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

PT Go-Jek dan 

PT Grab 

Indonesia Di 

DKI Jakarta) 

Go-Jek lebih baik 

daripada Grab, lalu 

pada Happiness tidak 

terdapat perbedaan 

pada pengguna Go-

Jek dan Grab. 

Sehingga user 

experience Go-Jek 

lebih baik disbanding 

Grab. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mengajukan penelitian 

mengenai evaluasi user interface dan user experience pada layanan video on 

demand Viu dan Iflix menggunakan Eight Golden Rules untuk mengevalusi user 

interface dari kedua aplikasi tersebut dan HEART metrics untuk mengetahui 

tingkat user experience dari aplikasi secara keseluruhan. Hasil yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah dapat mengetahui permasalahan user interface secara 

detail dan tingkat user experience pada aplikasi layanan video on demand Viu 

dan Iflix. 

 


