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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa manusia 

ke jaman informasi [1]. Di jaman moderenisasi seperti ini kita dituntut untuk 

mengetahui dan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Berbagai 

macam aktivitas kita sehari-hari tidak luput dari yang namanya teknologi, karena 

teknologi sudah mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan. Dengan adanya 

teknologi kita dipermudah dalam berhubungan antar satu dengan yang lainnya, 

sehingga tingkat efektivitas dan efisien seseorang dalam bersosialisai dan 

menjalankan aktivitasnya sangat meningkat. Oleh karena itu banyak sekali aplikasi-

aplikasi yang bermunculan untuk mensejajarkan kemajuan teknologi ini dan 

berlomba-lomba dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, 

salah satunya yaitu aplikasi iPusnas. 

iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia yang berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader  

untuk membaca ebook. Dengan fitur-fitur media sosial, kita dapat terhubung dan 

berinteraksi dengan pengguna lainnya. Juga dapat memberikan rekomendasi buku 

yang sedang kita baca, menyampaikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru. 

Kita juga dapat membaca ebook secara online maupun offline. Berikut beberapa 

fitur yang dimiliki iPusnas yaitu, Koleksi Buku, ePustaka, Feed, Rak Buku, dan 

eReader   [2]. Akan tetapi dalam penggunaan aplikasi ini pengguna merasa kurang 

nyaman dengan tampilan pada aplikasi iPusnas (user interface), hal ini didasari 

dari hasil kuesioner yang telah disebarkan ke 20 orang pengguna aplikasi iPusnas 

yang merupakan sebagian kecil sampel yang telah didapatkan.  
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Kuesioner yang disebar digunakan untuk menentukan kenyamanan aplikasi dari 

segi user interface (UI). Dari hasil kuesioner  yang disebar didapatkan hasil 

sebagai berikut:  

 

Gambar 1.1 Hasil Survei Perbandingan Aplikasi 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa 60% dari 20 sampel lebih memilih aplikasi 

webtoon, 35% dari 20 sampel memilih aplikasi wattpad dan hanya 5% dari 20 sampel 

yang memilih aplikasi iPusnas. Gambar di atas menunjukkan bahwa dari 20 orang 

sampel hanya ada 1 orang yang memilih apliakasi iPusnas dibanding aplikasi sejenis,  

hal ini disebabkan oleh tampilan iPusnas yang cenderung monoton dan icon-icon 

yang terdapat pada aplikasi sulit dipahami, sehingga pengguna bingung apabila baru 

pertama kali membuka aplikasi iPusnas. 

 

Gambar 1.2 Opsi Perubahan Tampilan   

Gambar di atas merupakan hasil dari survei pemilihan untuk perubahan tampilan user 

interface. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, didapatkan hasil bahwa 85% 

responden menyatakan “iya” dan 15 % responden menyatakan “tidak” terhadap 

perubahan tampilan aplikasi iPusnas. Pengguna menginginkan perubahan tampilan 

yang lebih baik, sehingga pengguna merasa nyaman menggunakan aplikasi iPusnas 
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dan mendapatkan user experience yang tinggi terhadap aplikasi. Diharapkan 

pengguna lebih memilih aplikasi iPusnas dibanding aplikasi sejenis. Aplikasi yang 

mudah digunakan mengandung beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu 

consistency, personality, layout, type, color, imagery dan control and affordance [3].  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan usabillity testing untuk mengukur user 

experience pengguna terhadap aplikasi iPusnas yang akan dirancang atau dibuat. 

Usabillity sendiri ialah kemampuan yang dimiliki sebuah aplikasi dengan mudah 

digunakan dan tujuan penggunaannya sesuai diinginkan oleh pengguna [4]. Usabillity 

testing merupakan metode untuk mengevaluasi user experience terhadap software 

ataupun website yang dibuat. Usabillity testing merupakan sebuah tahap pengujian 

software yang dilakukan oleh developer dengan melibatkan secara langsung user yang 

menggunakan aplikasi tersebut dan meneliti bagaimana user berinteraksi dengan 

aplikasi yang dibuat. Tujuan dari usabillity testing adalah mencari permasalahan 

kegunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan 

pengguna dengan produk tersebut [5]. 

Berdasarkan hasil kuesioner dan penjelasan di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan metode Lean UX yang dirasa cocok dalam perancangan UI pada 

aplikasi iPusnas. Yang mana diharapkan agar dapat merancang user interface yang 

lebih baik untuk memenuhi kenyamanan dan meningkatkan user experience pada 

aplikasi iPusnas. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana mendapatkan user interface untuk meningkatkan user 

experience aplikasi iPusnas menggunakan metode Lean UX. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah maka batasan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi mobile iPusnas. 

2. Responden penelitian yaitu pengguna iPusnas (warga negara Indonesia, 

berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, berusia 13 sampai 30 tahun). 

3. Perancangan UI/UX ini menggunakan metode Lean UX sebagai metode 

yang dipergunakan dalam perancangan ulang. 

4. Hasil penelitian ini berupa prototype interaktif yang dibuat menggunakan 

prototyping tools figma. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi rancangan user interface untuk 

meningkatkan user experience pengguna aplikasi iPusnas sesuai dengan metode Lean 

UX. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki user interface pada aplikasi iPusnas yang lebih friendly bagi 

pengguna. 

2. Memberikan user experience yang mudah dipahami pengguna untuk 

meningkatkan pengalaman pengguna terhadap aplikasi iPusnas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada laporan Tugas Akhir ini untuk memudahkan 

dalam memahami permasalahan dan pembahasan, maka dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penulisan 

tugas akhir yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. 

Digunakan untuk membatu proses perancangan UI dan juga metode 

yang digunakan (Lean UX). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang tahapan-tahapan atau alur dari perancangan 

user interface (UI) menurut metode yang digunakan yaitu Lean UX. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil desain dari proses perancangan user 

interfase untuk meningkatkan user experience sesuai dengan tahapan 

Lean UX juga hasil analisis dari tingkat kesuksesan desain yang telah 

dibuat berdasarkan feedback  dari pengguna. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil desain user 

interface untuk meningkatkan user experience dari aplikasi iPusnas 

yang telah dibuat. 
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