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BAB I  

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Perkembangan internet di Indonesia saat ini menunjukkan dampak yang positif. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh APJII (2017) mencatat adanya 

peningkatan pengguna internet di Indonesia dari 132,7 juta jiwa pada tahun 2016, 

melonjak menjadi 143,26 juta jiwa dari total 262 juta penduduk Indonesia. Tercatat juga 

bahwa setiap harinya masyarakat di Indonesia memiliki durasi minimal waktu 

penggunaan internet selama 1 sampai dengan 2 jam yang dialami oleh 43,89% 

masyarakat Indonesia, dengan sisa nilai persentase nya menggunakan internet di atas 4 

hingga 7 jam perhari nya (APJII, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017 
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Meningkatnya jumlah pengguna dan durasi pemakai internet di Indonesia 

menimbulkan peluang-peluang usaha serta arah tujuan bisnis yang berbeda, salah 

satunya dengan munculnya e-commerce. Data terbaru dari lembaga riset asal Inggris, 

Merchant Machine (2019), merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan e-

commerce tercepat di dunia. Indonesia memimpin jajaran negara-negara tersebut 

dengan pertumbuhan 78% pada tahun 2018. Salah satu kekuatan yang mendorong 

pertumbuhan e-commerce di Indonesia akibat dari jumlah pengguna internet yang 

melebihi 100 juta pengguna. Adanya data tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk 

mengembangkan suatu bisnis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien jika 

memanfaatkan website sebagai media bisnis e-commerce. 

 

Sampai saat ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesia mengakses website 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kegunaan website selain 

sebagai media informasi adalah sebagai media bisnis maupun sebagai media interaksi. 

Sehingga apabila dapat memanfaatkan fungsi website di era digital dengan baik maka 

mampu mendatangkan keuntungan yang besar bagi suatu perusahaan, organisasi, atau 

instansi yang menggunakannya. Namun, tampilan desain atau konten website yang 

bagus belum tentu dapat menjamin semua fitur didalamnya dapat digunakan dengan 

mudah oleh penggunanya tanpa membuat kesalahan atau rasa bingung. Terutama pada 

website e-commerce yang biasa diakses oleh para pembeli untuk berbelanja online 

harus dituntut memiliki tingkat kebergunaan dan responsiveness yang tinggi guna 

menghindari kebingungan maupun kesalahan yang dapat dilakukan oleh pembelinya.  

 

Sistem yang dirancang dengan tidak baik dan tidak mudah digunakan akan 

membuat pengguna kesulitan mempelajari dan mengoperasikan yang berimbas pada 

sistem tersebut jarang atau salah digunakan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh 

organisasi pengguna sistem menjadi tinggi dan berbahaya bagi reputasi perusahaan 

yang mengembangkan sistem tersebut (Maguire, 2001). Seperti yang disampaikan oleh 

Yasha (2018), menurut penelitian dari Imaginovation, sebuah lembaga penelitian 

berbasis di Amerika: Jika konten Anda tidak dioptimalkan dengan baik, sebanyak 79% 

pengunjung akan keluar dari website Anda dan mencari konten/produk lainnya. 

Menurut penelitian dari lembaga riset MindTouch: pendapatan dari website ESPN.com 
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melonjak 35% setelah mereka mendengarkan keluhan pengguna mereka dan mendesain 

ulang homepage mereka. Menurut Adobe: 39% orang akan berhenti mengakses website 

jika gambar tidak dimuat-muat atau terlalu lama loading-nya. 

 

Beberapa IKM di Indonesia juga telah memanfaatkan website sebagai media 

bisnis e-commerce seperti Sogan Batik, Aluna, dan Muezza Official yang menjual 

pakaian batik secara online. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah 

satu pihak Eblie Stock Indonesia yang menjadi partner bisnis serta pihak yang 

menangani sistem penjualan dan digital marketing pada ketiga IKM tersebut 

menjelaskan bahwa ketiga website ini memang masih terbilang baru namun cukup 

memberikan dampak pada hasil penjualan pakaian secara online. Khususnya Sogan 

Batik yang mampu menjual lebih banyak pakaian daripada Muezza dan Aluna. Hal ini 

terbukti dari rekapan data penjualan pakaian (via pemesanan campuran) periode bulan 

Mei – Agustus 2019, Sogan Batik mampu menjual pakaian sebanyak 3.083 unit, 

Muezza 128 unit, dan Aluna 41 unit.  

 

Banyaknya pakaian yang terjual pada Sogan Batik sebanding dengan tingginya 

jumlah kunjungan pada website tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil analisa provider 

website similarweb.com yang membuktikan bahwa jumlah kunjungan website Sogan 

Batik memang lebih banyak dibandingkan dengan website Aluna dan Muezza Official. 

Berikut grafik perbandingan jumlah kunjungan pada ketiga website periode bulan Mei – 

Agustus 2019. 
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Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Jumlah Kunjungan Website 

 

Dapat dilihat pada gambar 1.2, website Sogan Batik yang digambarkan dengan 

histogram warna merah memiliki total kunjungan sebanyak  ± 3.735 sedangkan website 

Muezza Official yang digambarkan dengan histogram warna jingga memiliki total 

kunjungan sebanyak ± 139 dan Aluna sebanyak 0 kunjungan pada periode bulan Mei - 

Agustus 2019.  

 

Banyaknya jumlah kunjungan pada website Sogan Batik yang sebanding dengan 

banyaknya jumlah pakaian yang berhasil terjual dibandingkan dengan kedua website 

lainnya, menyebabkan peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat kebergunaan 

dan responsiveness website Sogan Batik melalui pengukuran usability dan user 

experience (UX). Selain itu, pengukuran tersebut sesuai dengan tujuan Eblie Stock 

Indonesia yang menginginkan peningkatan kualitas website Sogan Batik sebagai media 

e-commerce bagi customer maupun consumer masa kini.  

 

Pengukuran usability dan UX pada website Sogan Batik dapat diukur 

menggunakan metode usability testing, System Usability Scale (SUS), dan User 

Experience Questionnaire (UEQ). Setelah itu, dilanjutkan dengan interview untuk 

Periode Mei - Agustus 2019
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mengetahui persepsi serta tanggapan yang dialami pengguna. Setelah diketahui persepsi 

serta tanggapan yang ada, kemudian dilakukan perbaikan desain pada website awal 

untuk meningkatkan tingkat kebergunaan dan responsiveness pada desain website 

perbaikannya. Kemudian dilakukan perbandingan / uji hipotesa antara desain website 

awal dan perbaikan untuk mengevaluasi perbedaan tingkat signifikansi. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka secara rinci permasalahan yang akan dikaji 

dapat menjadi rumusan masalah yaitu:  

1. Seberapa besar tingkat kebergunaan website Sogan Batik pada desain awal dan 

perbaikan melalui pengukuran usability? 

2. Seberapa besar tingkat responsiveness website Sogan Batik pada desain awal 

dan perbaikan melalui pengukuran user experience? 

3. Apakah desain perbaikan pada website Sogan Batik lebih baik daripada desain 

awal? 

 

 Tujuan Penelitian 

Berikut ini tujuan penelitian yang diusulkan berdasarkan rumusan masalah di atas: 

1. Menentukan tingkat kebergunaan website Sogan Batik pada desain awal dan 

perbaikan melalui pengukuran usability. 

2. Menentukan tingkat responsiveness website Sogan Batik pada desain awal dan 

perbaikan melalui pengukuran user experience. 

3. Mengevaluasi perbedaan tingkat signifikansi pada website Sogan Batik antara 

desain awal dan perbaikan. 

 

  Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Asumsi 
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Asumsi dalam penelitian ini ditentukan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas 

dari topik penelitian yang ada dan penelitian dilakukan secara alami tanpa pengaturan 

eksperimental. Pada penelitian ini subjek penelitian berada dalam kesehatan dan kondisi 

tubuh yang baik. Lingkungan kerja untuk pengambilan data termasuk koneksi internet 

saat mengakses website juga diasumsikan stabil dan normal. Untuk pengukuran 

usability pada aspek efisiensi (time on task) desain perbaikan, ukuran waktu pengisian 

data (typing) mengikuti waktu pengisian data setiap responden saat mengisi data 

(typing) yang sama pada desain awal. Untuk pengisian data yang tidak sama dengan 

desain awal namun terdapat task untuk mengisi data yang berbeda pada desain 

perbaikan, diasumsikan 1 ketikan huruf = 1 detik.   

 

1.4.2 Batasan Masalah 

Berikut batasan-batasan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus pada 

rumusan masalah yang telah dibuat: 

1. Penelitian ini hanya membahas tingkat kebergunaan dan responsiveness website 

Sogan Batik melalui pengukuran usability dan user experience (UX) pada 

desain awal dan perbaikan.  

2. Pengukuran usability pada website Sogan Batik berdasarkan standar ISO 9241-

11 yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dan satisfaction. Untuk pengukuran 

user experience (UX) berdasarkan standar dari perancangan User Experience 

Questionnaire (UEQ) yang meliputi aspek attractiveness, perspicuity, efficiency, 

dependability, stimulation, dan novelty.  

3. Keadaan lingkungan di lokasi tempat penelitian diasumsikan normal dan tidak 

memperhatikan variabel bebas lain seperti lingkungan kerja fisik yang mampu 

mempengaruhi performansi responden.  

4. Perbaikan desain menggunakan prototype berjenis low fidelity untuk bagian 

content and command, high fidelity untuk bagian interactivity dan visuals. 

Namun, perbaikan desain tidak menggunakan bahasa pemrograman.  

5. Perbaikan desain mengacu pada keinginan responden dengan memperhatikan 

guidelines desain antarmuka HHS (Health and Human Services) yang 

berstandar internasional.   
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 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi almamater, penulis, 

pembaca, pihak Eblie Stock Indonesia, dan Sogan Batik. Manfaat penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memberikan guidelines mengenai cara untuk menentukan besar tingkat 

kebergunaan dan responsiveness melalui pengukuran usability dan user 

experience suatu website. 

2. Meningkatkan kualitas website Sogan Batik melalui pengukuran usability dan 

user experience. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk 

menentukan besar tingkat kebergunaan dan responsiveness suatu produk atau 

website e-commerce lainnya melalui pengukuran usability dan user 

experience. 

 

 Struktur Penelitian 

Berikut sistematika penulisan tugas akhir ini yang dibagi menjadi enam bab agar 

lebih terstruktur dalam penulisannya:  

Pada Bab I akan dibahas mengenai pendahuluan yang merupakan kajian singkat 

tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam 

kajian literatur yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. 

Bab II berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah penelitian. Disamping itu juga untuk memuat uraian tentang 

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

Bab III menjelaskan uraian tentang kerangka rencana penelitian, objek 

penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan 
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data, metode analisis data, dan diagram alir penelitian. Kemudian dilakukan 

penelitian dan pengolahan data yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

Bab IV berisi tentang data yang diperoleh selama penelitian dan dilakukan 

pengolahan menggunakan metode yang telah dipilih serta diuraikan pada bab 

sebelumnya. Hasil pengolahan data ditampilkan baik dalam bentuk tabel maupun 

gambar. 

Bab V dilakukan pembahasan hasil yang diperoleh dalam penelitian serta 

analisis yang menyangkut penjelasan teoritis secara kualitatif, kuantitatif maupun 

statistik dari hasil penelitian dan kajian untuk menjawab tujuan penelitian. 

Kemudian akan didapatkan pula jawaban yang diharapkan berdasarkan rumusan 

masalah pada bab pendahuluan. 

Bab VI berisi tentang kesimpulan berdasarkan analisis yang dibuat dan 

rekomendasi atau saran-saran atas hasil yang dicapai untuk membuktikan hipotesis 

serta menjawab permasalahan dan berisi saran dibuat berdasarkan pengalaman dan 

pertimbangan peneliti yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya.  


