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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa masyarakat 

memasuki era baru yang memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan lebih 

efektif [1]. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah 

menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data dan informasi pada 

jaman dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan 

ke sisi lain dunia, namun saat ini hanya dapat dilakukan dalam hitungan detik. Salah 

satu penerapannya adalah perkembangan akan adanya online shopping.  

Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada 

April 2019, pengguna internet mencapai 171,17 juta pengguna atau sekitar 64,8% 

dari total penduduk di Indonesia. Pasar e-commerce merupakan tambang emas bagi 

sebagian orang yang akan menggeluti bisnis online shop. Pada Online Shopping 

Survey yang dilakukan oleh Mastercard, tingkat kecenderungan masyarakat 

Indonesia dalam berbelanja secara online meningkat dari nilai 76 menjadi 78 di 

tahun 2013. Jumlah transaksi online shopping yang diperoleh pada tahun 2019 tiap 

bulannya dapat mencapai 13 triliun rupiah [2]. Dilihat dari data tersebut, dapat 

dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangat besar. 

Berkembangnya pasar e-commerce untuk melakukan kegiatan jual beli menjadi 

peluang untuk berbagai social network, seperti Instagram, Female Daily Network, 

SOCO, dan lain-lain untuk menambahkan fitur shop dalam platform-nya. Hal yang 

sama juga dilakukan untuk The Shonet sebagai start-up di Indonesia yang bergerak 

di bidang jejaring sosial yang mengintegrasikan artikel dan komunitas yang 

berfokus pada pakar industri serta influencer di bidang fashion, kecantikan 

(beauty), dan gaya hidup (lifestyle). Fitur Shop di The Shonet digunakan sebagai 

sarana pengguna untuk melakukan pembelian suatu barang baik fashion maupun 

produk kecantikan. Perkembangan ini dinamakan dengan social commerce. 

Penerapan ini dapat memenuhi kebutuhan sosial pengguna dalam melakukan jual 

beli. Kebutuhan sosial di antaranya untuk meninjau pendapat dari individu lain, 
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berkomunikasi dengan individu lain, serta memberikan rekomendasi [3]. Hal ini 

juga sudah diterapkan pada fitur review produk dengan menambahkan ulasan dalam 

bentuk komentar untuk setiap produk yang telah dibeli pengguna. 

Perkembangan social commerce juga didukung dengan adanya teknologi 

telekomunikasi saat ini, yaitu smartphone. Dengan adanya smartphone masyarakat 

dapat semakin mudah untuk mengakses social commerce baik melalui browser 

maupun aplikasi. Namun, hingga saat ini The Shonet hanya memiliki situs web 

dalam pengembangannya. Tim tech The Shonet, menyatakan bahwa hingga saat ini 

90% pengguna mengakses situs web The Shonet melalui smartphone lebih tepatnya 

tiga jenis smartphone teratas adalah sistem operasi Android.   

Semakin banyak produk dan layanan yang dijual melalui internet, semakin penting 

untuk membangun pengetahuan dalam antarmuka pengguna dan pengalaman 

pengguna pada social commerce. Antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna 

juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pengembangan 

suatu perangkat lunak. Penerapan antarmuka pengguna yang tidak sesuai, akan 

menimbulkan pengalaman pengguna yang gagal atau tidak memuaskan. 

Pengalaman pengguna harus dirancang untuk menginduksi kekurangan dalam 

penggunaan yang tidak sesuai dengan mengatasi kekhawatiran konsumen secara 

strategis. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan 

pendekatan dalam proses perancangan aplikasi serta evaluasi terhadap usability 

aplikasi.  

Pendekatan yang dapat digunakan antara lain adalah Design Thinking, User 

Centered Design (UCD), Human-Centered Design, UX Honeycomb dan lain-lain. 

Sedangkan evaluasi yang dapat digunakan adalah USE Questionnaire, Heuristic 

Evaluation, SUS Questionnaire, dan lain-lain. Proses Design Thinking yang 

menunjang inovasi dan kreativitas dalam pemecahan suatu masalah diintegrasikan 

ke dalam metode UCD yang interaktif, berfokus pada pengguna, dan adanya 

pengujian terhadap pengguna dapat memungkinkan untuk diaplikasikan dalam 

perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna situs web The Shonet. Selain 

itu, pengujian Heuristic Evaluation juga memungkinkan untuk mengetahui tingkat 

permasalahan usability pada situs web The Shonet. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengintegrasikan Design Thinking ke dalam metode User 

Centered Design terhadap user interface dan user experience rancangan 

usulan The Shonet Shop? 

2. Bagaimana tingkat usability The Shonet Shop berdasarkan pendekatan 

evaluasi Heuristic Evaluation? 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan Design Thinking ke dalam metode User Centered Design 

terhadap user interface dan user experience rancangan usulan The Shonet 

Shop 

2. Mengetahui tingkat usability The Shonet Shop dengan menggunakan 

pendekatan evaluasi Heuristic Evaluation 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Objek penelitian yang digunakan yaitu situs social commerce The Shonet 

2. Pokok bahasan adalah rancangan antarmuka pengguna dan pengalaman 

pengguna social commerce The Shonet 

3. Perancangan dilakukan dengan mengintegrasikan Design Thinking ke 

dalam metode User Centered Design dan melakukan evaluasi dengan 

metode Heuristic Evaluation 

4. Usulan rancangan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna berupa 

high-fidelity prototype  
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 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, sistematika penulisan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan hal-hal seperti latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai rancangan antarmuka dan 

pengalaman pengguna, tools yang digunakan dalam perancangan, dan 

metode evaluasi dan perancangan.   

3. Bab III Metodologi dan Analisis Perancangan 

Bab ini menjelaskan metodologi dan analisis yang digunakan pada 

pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna terhadap situs web 

The Shonet Shop dengan mengintegrasikan Design Thinking ke dalam 

metode User Centered Design dan evaluasi yang menggunakan metode 

Heuristic Evaluation. 

4. Bab IV Hasil dan Pengujian 

Bab ini berisi hasil penerapan metodologi serta pengujian terhadap 

rancangan antarmuka dan pengalaman pengguna dengan menggunakan 

metodologi yang dilakukan. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis, perancangan, 

dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap rancangan antarmuka dan 

pengalaman pengguna.


