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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan dan penggunaan teknologi informasi sudah menjadi 

kebutuhan yang mendasar untuk mendukung segala kegiatan maupun aktifitas pada 

suatu institusi ataupun organisasi. Berkat adanya peran dari teknologi informasi 

tersebut, memberikan peningkatan pada aspek efisien dan efektivitas dari setiap 

kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan. Karena peningkatan tersebut membuat 

penggunaan smartphone menjadi meningkat secara pesat, menurut data yang telah 

dihimpun oleh Statista pada tahun 2019 tercatat penggunaan smartphone mencapai 

28 % dari total keseluruhan penduduk indonesia [1]. Berdasarkan data yang telah 

diuraikan oleh Statista, bahwa hal tersebut mendorong pengembangan aplikasi 

berbasis mobile meningkat. Aplikasi mobile merupakan sebuah produk dari sistem 

komputasi yang dapat dengan mudah dipindahkan secara fisik [2]. 

SatuJari.id, Aplikasi Modern Outlet yang berada di Lampung yang dapat dijadikan 

salah satu aplikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan handphone anda [3]. 

SatuJari id merupakan salah satu layanan yang berkembang dengan kemajuan 

teknologi. Sebuah layanan yang dahulunya konvensional sekarang sudah 

dipadupadankan dengan teknologi. Sebuah layanan yang memberikan kebutuhan 

pulsa, token listrik, maupun pembayaranan dan Top-up yang sekarang dapat dengan 

mudah ditemukan didalam satu genggaman tanggan penggunanya tanpa perlu pergi 

ke outlet atau counter hp. SatuJari.id merupakan sebuah layanan yang digunakan 

oleh pengguna haruslah menjadi sebuah layanan sistem yang mudah digunakan dan 

inofatif untuk kelancaran pengguna dalam keseharian. Pengalaman pengguna 

menjadi tolak ukur penerimaan terhadap SatuJari.id. Jika pengguna mengalami 

kesulitan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan sebuah layanan, atau layanan 

SatuJari.id sulit untuk digunakan, maka bisa dikatakan bahwa layanan SatuJari.id 

memiliki potensi kegagalan didalam beberapa fiturnya. Berdasarkan data dari 

preliminary research yang penulis lakukan terhadap 30 Pengguna Aplikasi 
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SatuJari.id dari berbagai usia dan latar belakang, terdapat 25 dari 30 pengguna 

mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi SatuJari.id. berdasarkan data 

tersebut, banyak pengguna yang mengeluhkan terkait tampilan yang ada pada 

tampilan aplikasi SatuJari.id, serta seluruh pengguna setuju jika ada perbaikan pada 

aspek tampilan untuk aplikasi SatuJari.id. 

Untuk mengetahui seberapa aspek yang menghasilkan ketidaknyamanan oleh 

pengguna, haruslah dilakukan evaluasi terhadap layanan aplikasi 

SatuJari.id.Evaluasi adalah proses untuk  menilai sesuatu pada sebuah objek [4] 

Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan adalah heuristic evaluation atau 

evaluasi heuristic. evaluasi heuristic merupakan salah satu teknik pengujian yang 

dapat menyelesaikan masalah pengguna berdasarkan user interface [5] serta 

evaluasi heuristic dapat membuat keputusan dengan cepat dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah, bagaiamana cara melakukan 

evaluasi dan mendesain tampilan antarmuka pada aplikasi mobile SatuJari.id 

dengan menggunakan metode evaluasi heuristik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :  

1. Pada penelitian ini, aspek penilaian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

User Interface dan User Experience pada aplikasi mobile SatuJari.id 

menggunakan kuesioner dengan pendekatan Heuristic Evaluation 

2. Pada penelitian ini, luaran yang dihasilkan berupa perbaikan atau hasil 

evaluasi sistem pada aplikasi mobile SatuJari.id yang diteliti saja 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah, melakukan evaluasi sistem pada aplikasi 

mobile SatuJari.id serta mendesain tampilan aplikasi mobile SatuJari.id dengan 

menggunakan metode evaluasi heuristik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan, 

maka sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir kali ini dibuat sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

BAB 1 akan membahas latar belakang dari masalah yang diambil, 

identifikasi serta perumusan masalah, apa saja batasan masalahnya, tujuan 

dari perumusannya masalah ini, serta manfaat didapatkan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

BAB II akan membahas teori-teori yang berkaitan dalam penelitian tugas 

Akhir ini. Teori dan penelitian yang akan digunakan pada penelitian adalah 

Evaluasi, Desain, Aplikasi Mobile dan Android, UI/UX, Heuristic 

Evaluation. 

3. BAB II METODOLOGI 

BAB III akan membahas tentang metode yang digunakan pada penelitian 

ini, serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada penelitian. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN DESAIN 

BAB IV akan menjelaskan semua hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan baik dari kuesioner maupun wawancara, melakukan evaluasi, 

serta hasil perancangan desain interface aplikasi mobile SatuJari.id. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V akan menjelaskan semua uraian yang telah dijabarkan pada bab – 

bab sebelumnya, sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, serta mendapatkan saran atau rekomendasi yang nantinya 

digunakan untuk pengembangan selanjutnya.


