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BAB II  

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dilakukan kajian empiris 

mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dan serupa 

dengan penelitian penulis untuk menentukan state of the art penelitian. 

 

 Kajian Teoritis 

2.1.1 Ergonomi 

 

Tayyari & Smith (2003) mendefinisikan ergonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari 

tentang mendapatkan hubungan yang optimal antara pekerja dan lingkungan kerja mereka 

dengan kemampuan dan keterbatasan manusia itu sendiri. Ergonomi berkaitan dengan 

kesesuaian antara orang dan alat-alat teknologi mereka, peralatan dan lingkungan. 

Ergonomistis berkontribusi pada desain dan evaluasi tugas, pekerjaan, produk, lingkungan 

dan sistem untuk membuat mereka kompatibel dengan kebutuhan, kemampuan dan 

keterbatasan orang (IEA, 2018). 

 

Definisi lain menurut International Ergonomics Association (2018) antara lain 

menyatakan ergonomi sebagai ilmu terapan biologi manusia dan hubungannya dengan 

ilmu teknik bagi pekerja dan lingkungan kerjanya, agar mendapatkan kepuasan kerja 
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yang maksimal selain meningkatkan produktivitasnya. Ergonomi dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian menurut ruang lingkupnya, yaitu: 

1. Ergonomi Fisik, berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, antropometri, 

karakteristik fisiologi dan biomekanika yang berhubungan dengan aktifitas fisik.  

Hal-hal yang berkaitan dengan postur kerja, penanganan material, gerakan 

berulang-ulang, pekerjaan yang berhubungan dengan gangguan muskoloskeletal, 

tata letak tempat kerja, keselamatan dan kesehatan. 

2. Ergonomi Kognitif, berkaitan dengan proses mental manusia, seperti persepsi, 

ingatan dan reaksi.  Hal-hal yang relevan antara lain beban kerja mental, 

pengambilan keputusan, kinerja terampil, interaksi manusia-komputer, keandalan 

manusia, stres kerja dan pelatihan. 

3. Ergonomi Organisasi, berkaitan dengan struktur organisasi, kebijakan dan proses.  

Hal-hal yang relevan meliputi komunikasi, manajemen sumber daya, desain 

pekerjaan, desain waktu kerja, kerja tim, desain partisipatif, ergonomi masyarakat 

dan manajemen kualitas (IEA, 2018). 

 

Dalam ergonomi melibatkan tiga komponen yang saling berinteraksi antara lain 

manusia, mesin dan lingkungan. Interaksi tersebut dikenal sebagai worksystem yang 

berarti suatu sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain 

(Bridger, 2008). 

   

2.1.2 Human-Computer Interaction (HCI) 

 

Menurut Alan Dix (2004), istilah interaksi manusia-komputer digunakan secara luas 

sejak awal 1980-an, tetapi berakar pada disiplin yang lebih mapan. Studi sistematis 

tentang kinerja manusia dimulai dengan penekanan pada tugas-tugas manual. Secara 

tradisional, ergonomis berkaitan dengan karakteristik fisik mesin dan sistem, dan 

bagaimana dari keduanya mempengaruhi kinerja pengguna atau operator. Human 

Factor menggabungkan masalah ini, dan lebih banyak mengenai masalah kognitif.  

 

Penelitian yang telah mempengaruhi perkembangan HCI adalah ilmu informasi 

dan teknologi. Pengenalan teknologi telah memiliki efek mendalam pada cara informasi 
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yang dapat disimpan, diakses dan dimanfaatkan dan, akibatnya, efek yang signifikan 

pada organisasi dan lingkungan kerja. HCI mengacu pada banyak disiplin, HCI 

melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas 

dan pekerjaan pengguna (user). User bermakna individual, sekelompok pengguna yang 

bekerja bersama, atau urutan pengguna dalam suatu organisasi, masing-masing 

berurusan dengan beberapa bagian dari tugas atau proses. User adalah siapa pun yang 

mencoba menyelesaikan pekerjaan menggunakan teknologi. Dengan penjelasan 

komputer sebagai sistem kontrol proses atau sistem yang disematkan dan penjelasan 

interaksi sebagai komunikasi antara pengguna dan komputer secara langsung atau tidak 

langsung. Interaksi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik dan kontrol di 

seluruh kinerja tugas. Interaksi tidak langsung mungkin melibatkan pemrosesan batch 

atau sensor cerdas yang mengendalikan lingkungan. Yang kemudian HCI berarti 

pengguna berinteraksi dengan komputer untuk mencapai sesuatu tujuan (Dix, Finlay, 

Abowd, & Beale, 2004). 

 

Prinsip yang mendasari pandangan tentang HCI bahwa user menggunakan 

komputer untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut menguraikan tiga masalah 

utama yang menjadi perhatian: users, komputer dan tugas-tugas (task) yang dilakukan. 

Dan sebuah sistem yang berdasarkan HCI diperlukan untuk mengulas dan mengkaji 

sains dalam bidang tersebut agar memenuhi keinginan atau tujuannya. 

 

2.1.3 Website 

 

Website adalah sekumpulan halaman yang menampilkan konten atau sesuatu yang bisa 

diakses atau dibuka apabila kita mengakses internet (Winoto dan Tj, 2012). Menurut 

Nurryna (2009), website adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan. 

Berisi file-file koleksi dokumen HTML yang saling terkait. Halaman web terdiri dari 

homepage dan halaman terkait atau childpage. Jika dilihat secara terminologi, website 

adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah 

domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di 

Internet. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper 

Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol 
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yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website-website tersebut dapat 

membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar (Fitriawan, 2009). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa website adalah kumpulan 

halaman yang menampilkan file-file konten dengan berbagai jenis dan terangkum 

dalam sebuah domain atau subdomain. 

 

Menurut Arief (2011) dalam Pamuji (2013), ditinjau dari aspek content atau isi, 

website dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:  

1. Web statis, merupakan web yang isinya tidak berubah-ubah. Maksudnya adalah 

isi dari dokumen web tersebut tidak dapat diubah-ubah secara cepat dan mudah.  

2. Web dinamis, merupakan jenis web yang isinya dapat berubah-ubah setiap saat. 

Selain dari isi, menurut Hidayat (2010) website dapat ditinjau dari fungsinya, dan dibagi 

menjadi 4 macam, antaralain :  

1. Personal website, website yang berisi informasi pribadi seseorang.  

2. Commercial website, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang 

bersifat bisnis.  

3. Government website, website yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, 

pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna.  

4. Non-Profit Organization website, dimiliki oleh organisasi yang bersifat non-

profit atau tidak bersifat bisnis. 

 

2.1.4 Electronic Commerce (E-Commerce) 

 

Menurut Laudon dan Traver (2012), e-commerce didefinisikan sebagai penggunaan 

internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara formal, memungkinkan transaksi 

komersial secara digital antara organisasi dan individu. Menurut Hidayat (2008) ada 

beberapa kelebihan yang dimiliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis 

yang dilakukan secara offline, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini: 

1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet 

seperti pakaian, mobil, sepeda, dan seterusnya.  
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2. Tempat menjual produk: Tempat menjual adalah internet yang berarti harus 

memiliki domain dan hosting.  

3. Cara menerima pesanan: Email, telpon, sms dan lain-lain.  

4. Cara pembayaran: Credit card, Paypal, Tunai.  

5. Metode pengiriman: Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE.  

6. Customer service: E-mail, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam 

software jenis e-commerce. 

 

Laudon dan Traver (2012) berpendapat bahwa terdapat lima jenis e-commerce. 

Berdasarkan dasar hubungan pasar, e-commerce dibagi menjadi: 1. Business-to-

Consumer (B2C), merupakan bisnis online yang melakukan penjualan kepada 

konsumen individu atau perorangan. 2. Business-to-Business (B2B), merupakan bisnis 

online yang melakukan penjualan kepada bisnis lain. 3. Consumer-to-Consumer (C2C), 

menyediakan jalan bagi konsumen untuk saling berjualan dengan konsumen lainnya. 

 

E-commerce yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam golongan 

Business to Consumer (B2C), yang mencakup transaksi jual, beli, dan pemasaran 

kepada individu pembeli dengan media internet melalui penyedia layanan e-commerce. 

Di dalam proses transaksi e-commerce, baik itu B2B maupun B2C, melibatkan lembaga 

perbankan sebagai institusi yang menangani transfer pembayaran transaksi. 

 

2.1.5 User Experience (UX) 

 

User experience (UX) merupakan bagian dari Human-Computer Interaction (HCI). 

Istilah UX ini diperkenalkan oleh Donald Norman pada pertengahan 1990-an (Norman, 

Miller, & Henderson, 1995). Pergeseran usability ke ruang lingkup UX disebabkan oleh 

kemajuan teknologi yang menyebabkan hampir semua aktivitas manusia tidak lepas 

dari teknologi. Dimana UX dapat memahami perasaan, motivasi dan nilai nilai lebih 

dari sebuah produk, sehingga pengguna mendapatkan nilai lebih dari pada efisiensi, 

efektivitas dan kepuasan subjektif (“Towards the Integration of Transectorial IT Design 

and Evaluation,” 2009). 
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UX ialah sebuah konsep yang mencakup keseluruhan aspek pengguna dengan 

sebuah produk, layanan, serta perusahaan (Nielsen & Norman, n.d.). ISO FDIS 9241-

210 mendefinisikan user experience sebagai berikut: “Persepsi individu dan respon 

yang dihasilkan dari penggunaan dan atau pengantisipasian kegunaan produk, sistem, 

dan layanan.” 

  

       Hassenzahl dan Tractinsky (2006) menjabarkan user experience sebagai sebuah 

akibat adanya kondisi internal pengguna seperti ekpektasi, keinginan, motivasi, kondisi 

hati pengguna yang didukung karateristik desain dari sebuah sistem seperti 

kompleksitas, tujuan, kenyamanan, fungsionalitas, dalam sebuah interaksi tertentu. 

Bevan (2009) melakukan sebuah konseptualisasi user experience ke dalam beberapa 

cara yang berbeda diantaranya: 

1. Mengeksplorasi indikator kepuasan pengguna dari segi usability.  

2. Penekanan performa pengguna.  

3. User experience merupakan induk dari semua persepsi dan respon pengguna 

yang diukur secara subjektif maupun objektif.  

  

2.1.6 Usability 

 

Usability adalah suatu kualitas atribut yang dapat mengukur seberapa mudah user 

interface tersebut digunakan (Nielsen, 2012). Sedangkan menurut ISO 9241-11 

mendefinisikan usability sebagai tingkat dimana produk bisa digunakan oleh pengguna 

untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif, efisien, dan memuaskan dalam lingkup 

penggunaannya. Usability mengacu pada user experience (pengalaman pengguna) 

ketika berinteraksi kepada sebuah produk atau sistem, termasuk website, perangkat 

lunak, devices, atau aplikasi (Usability.gov, 2018).  

 

Usability juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu diantaranya, (1) desain 

yang intuitif; (2) kemudahan dalam memahami sistem; (3) efisiensi; (4) langkah-

langkah penggunaan yang mudah untuk diikuti; (5) banyaknya error dan seberapa sulit 

permasalahannya; serta (6) penilaian subjektif pengguna terhadap kepuasan penggunaan 

sistem (Usability.gov, n.d.). Sebuah sistem tanpa adanya sebuah proses usability akan 
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membawa banyak masalah (Nielsen, 2012). Hal inilah yang menyebabkan pentingnya 

sebuah proses usability dalam pengembangan sebuah sistem. 

 

2.1.7 Evaluasi Usability 

 

Evaluasi usability adalah proses yang melibatkan pengguna sehingga dapat mempelajari 

dan menggunakan produk guna tercapainya aspek – aspek kenyamanan pengguna 

seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan 

(Usability.gov, n.d.).  

 

Menurut Liu (2008), terdapat empat tahapan yang harus dilakukan untuk 

melakukan usability evaluation dalam sebuah website, yaitu: (1) menentukan waktu 

yang tepat untuk melakukan usability evaluation; (2) mengumpulkan informasi; (3) 

memilih metode yang tepat; serta (4) melakukan usability evaluation. Selain itu, 

terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan usability evaluation pada 

website. Pertama, jangan mengevaluasi terlalu lama. Usability evaluation yang terlalu 

lama dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap website. Kedua, perhatikan 

etika dan moral. Dalam melakukan usability evaluation, diharapkan dapat membangun 

kepercayaan kepada pengguna yaitu, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi 

pengguna serta fokus pada evaluasi website dibandingkan mengidentifikasi perilaku 

pengguna (Liu, 2008). Berikut merupakan teknik evaluasi usabilitas yang telah di 

rangkum (Utama, 2011). 

 

Tabel 2.1 Teknik Evaluasi Usability 

Nama Metode Teknik 

Model/Metricsbased 

Layout Appropriateness 

Web Metrics 

GOMS and other models 

NIST Web Metrics 

Web Log Based 

Inspection 

Cognitive Walk-Through 

Heuristic Evaluation 

Variants of Heuristic Evaluation 

Pluralistic Walk-Through 
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Nama Metode Teknik 

Perspective-Based Inspection 

Testing 

Thinking-Aloud Protocol 

Shadowing Method 

Co-Discovery Learning 

Coaching Method 

Question-Asking Protocol 

Teaching Method 

Performance Measurement 

Remote Testing 

Eye Tracking 

Inquiry 

Field Observation 

Focus Group 

Interviews 

Questionnaires 

 

2.1.8 Usability Testing 

 

Usability testing merupakan salah cara untuk mengevaluasi suatu produk atau layanan 

yang diujikan kepada target pengguna yang sesuai (Usability.gov, n.d.). Menurut Liu 

(2008), usability testing didefinisikan sebagai sebuah tahapan penelitian dengan 

memberikan serangkaian task terkait antarmuka kepada pengguna asli suatu sistem.  

 

Dalam tes usability dibutuhkan user sebagai responden, oleh karena itu penting 

untuk melakukan pemilihan responden dari beberapa variasi yang sesuai dengan 

kebutuhan. Variasi dari kelompok pengguna berdasarkan pengalaman karena pengguna 

memiliki kompetensi dan kepercayaan diri untuk menjadi kritis dan menyarankan 

perbaikan berdasarkan pengalaman praktis mereka. Sniderman menggambarkan 

pengguna ke dalam tiga kelas berdasarkan skala pengalaman (Setyaningsih, 2012): 

1. Novice users, yaitu orang-orang yang mengetahui tugas tapi mempunyai sedikit 

pengetahuan tentang sistem.  

2. Knowledgeable intermitten users, yaitu orang-orang yang mengetahui tugas, 

namun karena jarang menggunakan alat maka memiliki kesulitan dalam 

mengingat prosedur dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan.  
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3. Expert users, yaitu pengguna yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang 

tugas dan tujuan yang relevan, serta tindakan yang dibutuhkan untuk 

melengkapi tujuan.  

 

Setelah memilih dan menentukan responden yang sesuai dengan kriteria, perlu 

ditentukan jenis perlakuan tes untuk responden. Seringkali, pengujian kegunaan 

dilakukan untuk membandingkan kegunaan dari dua atau lebih sistem. Jika demikian, 

ada dua cara dasar mempekerjakan pengguna tes: Within subject dan Between subject 

(Nielsen, 1993). Menurut Kartika (2015), pengertian Within subject dan Between 

subject adalah sebagai berikut: 

1. Desain antara-Subjek (The Between-Subject Design)  

Desain antara-subjek dalam beberapa hal adalah pengujian paling sederhana 

dan paling valid karena menggunakan pengguna yang berbeda untuk sistem 

yang berbeda. Dengan demikian, setiap responden hanya berpartisipasi dalam 

sesi tes tunggal. Masalah pengujian dengan metode ini adalah variasi individu 

yang besar dalam keterampilan pengguna. Oleh karena itu, pengujian usabilitas 

dengan responden yang banyak digunakan untuk memperkecil variansi 

pengguna tes.  

2. Desain dalam-Subjek (The Within-Subject Design)  

Desain dalam-subjek mengacu semua pengguna tes menggunakan semua 

sistem yang sedang diuji, setiap peserta akan menghadapi beberapa percobaan. 

 

Sebagai subjek atau responden, maka butuh beberapa karakteristik yang 

menjadi penilaian dalam seleksi responden. Dengan mengetahui pengalaman kerja 

pengguna, tingkat pendidikan, usia, pengalaman komputer sebelumnya, dan 

sebagainya, ini memungkinkan untuk mengantisipasi kesulitan belajar mereka sampai 

batas tertentu dan untuk lebih menetapkan batas yang sesuai untuk kompleksitas user 

interface (Nielsen, 1993). Untuk mendapatkan informasi karakteristik, dibutuhkan 

kuesioner demografi yang memuat pertanyaan mengenai data diri serta informasi. 

Berdasarkan hasil kuesioner demografi, dipilih atau diseleksi pengguna yang 

memenuhi kriteria responden penelitian. 
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2.1.9 System Usability Scale (SUS) 

 

SUS merupakan sebuah kuesioner yang mengacu pada Standard Usability 

Questionnaires. SUS dikenal sebagai pengukur kepuasan pengguna yang “quick and 

dirty” artinya penggunaan kuesioner SUS sangat cepat dan data yang dihasilkan dapat 

dipercaya. Kuesioner SUS paling sering digunakan untuk mengukur persepsi usability 

(Sauro, 2011). SUS juga merupakan paket usability testing (pengujian kebergunaan) 

yang efektif dan handal untuk digunakan pada berbagai produk dan aplikasi (Bangor, 

Kortum, & Miller, 2009). Hingga saat ini, SUS banyak digunakan untuk mengukur 

usability dan menunjukkan beberapa keunggulan, antara lain: (1) SUS dapat digunakan 

dengan mudah, karena hasilnya berupa skor 0–100 (Brooke, 1996); (2) SUS sangat 

mudah digunakan, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit (Bangor et. al., 2009); 

(3) SUS tersedia secara gratis, tidak membutuhkan biaya tambahan (Garcia, 2013); dan 

(4) SUS terbukti valid dan reliable, walau dengan ukuran sampel yang kecil (Tullis dan 

Stetson, 2004; Brook, 2013). 

 

2.1.10 User Experience Questionnaire (UEQ) 

 

User Experience Questionnaire (UEQ) merupakan suatu instrumen yang digunakan 

untuk melakukan pengolahan data survei terkait pengalaman pengguna yang mudah 

untuk dipraktikkan, dapat dipercaya, berdasar, dan dimanfaatkan untuk melakukan 

penilaian kualitas subjektif (Laugwitz et al.,2008). UEQ mengizinkan melakukan proses 

penilaian yang cepat atas pengalaman pengguna terhadap produk interaktif. Parameter 

yang terdapat pada kuesioner UEQ disusun untuk menangani persepsi pengalaman 

pengguna yang menyeluruh. UEQ telah diterapkan dalam berbagai konteks penelitian, 

misalnya untuk evaluasi perangkat lunak bisnis (Rauschenberger, Hinderks, & 

Thomaschewski, 2011), alat-alat pengembangan (Wieschnowsky & Paulheim, 2011), 

situs web dan layanan web (Hartmann, 2011), atau jaringan sosial (Hartmann, 2011). 

Bentuk kuesioner UEQ dibangun agar bisa mendapatkan respon pengguna untuk segera 

mengekpresikan perasaan, kesan, dan sikap yang timbul ketika menggunakan suatu 

produk (Rauschenberger et al., 2013). 
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Kuesioner UEQ terbagi atas 26 item dengan parameter attractive atau daya tarik 

merupakan dimensi valensi murni yang tidak termasuk ke dalam aspek kualitas apapun. 

Sementara untuk 5 parameter lainnya terkelompokkan menjadi 2 kualitas, yaitu kualitas 

hedonis dan kualitas pragmatis. Parameter UEQ yang termasuk ke dalam kualitas 

pragmatis antara lain: 

1. Perspicuity (Kejelasan) 

Seberapa besar  kejelasan dari sebuah produk. Misal: mudah dipahami atau 

sulit dipahami.  

2. Efficiency (Efisiensi) 

Seberapa besar pengguna dapat menyelesaikan tugasnya tanpa usaha yang 

besar atau efisien. Misal: cepat atau lambat, praktis atau tidak praktis.  

3. Dependability (Ketepatan) 

Seberapa besar ketepatan yang dirasakan oleh pengguna melalui kontrol yang 

ia miliki. Misal: dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi, mendukung atau 

menghalangi.  

 

Sedangkan parameter UEQ yang termasuk ke dalam kualitas hedonis antara 

lain:  

1. Stimulation (Stimulasi) 

Seberapa besar motivasi untuk menggunakan produk. Misal: bermanfaat atau 

kurang bermanfaat, menarik atau tidak menarik.  

2. Novelty (Kebaruan) 

Seberapa besar kebaruan dari produk. Misal: kreatif atau tidak kreatif, 

konservatif atau inovatif. 

 

2.1.11 Prototype 

 

Prototype ialah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk 

mendemonstrasikan konsep, mencoba opsi desain, dan mencari tahu lebih lanjut tentang 

masalah dan kemungkinan solusinya (Somerville, 2011). Prototype dapat menjadi alat 

bantu ketika akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 
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pengembangan sebuah produk. Istilah prototyping menurut (Preece, 2002) ada dua yaitu 

low-fidelity prototyping dan high-fidelity prototyping. 

1. Low-Fidelity Prototyping, sebuah prototype yang belum mengambarkan produk 

asli secara final. Low-fidelity prototyping digunakan untuk mendemonstrasikan 

tampilan sistem secara umum dan tidak menampilkan bagaimana fitur berjalan 

secara fungsional (Rudd, Stern, & Isensee, 1996). Jenis ini biasanya dilakukan 

pada tahapan awal pengembangan sebuah produk. Tahapan ini dibutuhkan 

dengan melakukan pendalaman ide dan konsep desain. Beberapa jenis low-

fidelity prototyping yang dapat digunakan, antara lain: (1) Storyboarding; (2) 

Sketching; (3) Prototyping with index card; dan (5) Wizard of Oz. Kelebihan 

low-fidelity prototyping adalah untuk uji coba konsep, biaya murah, 

mengindentifikasi kebutuhan pasar, alat yang berguna untuk 

mengkomunikasikan, mengevaluasi dari berbagai konsep desain, memberi 

petunjuk masalah screen layout tata letak. Kekurangannya adalah terbatas dalam 

memeriksa error, sedikit spesifikasi detail dari kode program, hanya sebagai 

fasilitator, alat yang terbatas ketika kebutuhan sudah terkumpul untuk dibangun, 

navigasi dan alur yang terbatas. 

2. High-Fidelity Prototyping, berbeda dengan low-fidelity prototyping, high-

fidelity prototyping menggunakan material sesuai dengan kebutuhan dalam 

proses pengembangannya. Menurut Rudd, Stern, dan Isensee (1996), high-

fidelity prototyping merupakan bentuk interaktif dan secara umum interaksi 

antarmuka sudah dapat berjalan sesuai dengan produk aslinya. Jenis ini biasanya 

dibangun dengan menggunakan tools seperti Smalltalk dan Visual Basic (Rudd, 

Stern, & Isensee, 1996). High-fidelity prototyping biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi hal-hal yang berkaitan secara teknis dan dilakukan pada akhir 

proses pengembangan (Rudd, Stern, & Isensee, 1996). Kelebihan high-fidelity 

prototyping adalah fungsi yang lengkap, secara keseluruhan interaktif, hanya 

digunakan pengguna, jelas menggambarkan skema navigasi, menggunakan 

eksplorasi dan penggujian, look dan feel seperti produk final, bisa melihat 

seperti spesifikasinya ketika jalankan, alat pemasaran dan penjualan. 

Kekurangannya adalah lebih mahal dikembangkan, menghabiskan banyak 
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waktu, tidak efesien untuk membuktikan konsep desain, tidak efektif untuk 

mengumpulkan kebutuhan. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Kajian empiris ini merupakan sekumpulan dari beberapa penelitian terkait pengukuran 

usability dan user experience. Melalui kajian terdahulu ini, diharapkan mampu menjadi 

acuan dan referensi guna memahami fokus penelitian dengan hasil penelitian-penelitian 

yang menyangkut persoalan usability dan user experience pada suatu metode maupun 

praktisnya.  

 

2.2.1 Construction and Evaluation of a User Experience Questionnaire 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Laugwitz, B., Held T., & Schrepp., M dan 

dipublikasikan pada tahun 2008, membahas mengenai proses konstruksi suatu 

kuesioner bagi end-user yang mampu mengukur user experience secara cepat (quickly) 

dengan cara yang sederhana dan cepat namun mencakup impresi yang komprehensif 

tentang user experience. Pendekatan empiris untuk pemilihan item digunakan untuk 

memastikan relevansi praktis dari suatu item. Usability experts mengumpulkan istilah 

dan pernyataan tentang user experience dan usability, termasuk aspek 'hard’ (usability) 

serta 'soft' (UX). Pernyataan-pernyataan ini dikonsolidasikan dan diubah menjadi versi 

kuesioner pertama yang berisi 80 item bipolar. Kuesioner tersebut digunakan untuk 

mengukur user experience pada produk perangkat lunak dalam beberapa studi empiris. 

Kemudian data tersebut menjadi sasaran analisis faktor yang menghasilkan konstruksi 

dari 26 item kuesioner termasuk 6 faktor Attractiveness, Perspicuity, Efficiency, 

Dependability, Stimulation, dan Novelty. Studi yang telah dilakukan untuk kuesioner 

UEQ versi originalnya dalam bahasa Jerman dan dalam versi bahasa Inggris 

menunjukkan reliability dan construct validity dalam level yang memuaskan. Sehingga, 

kuesioner UEQ dalam bentuk ini merupakan ukuran yang mudah untuk diterapkan, 

andal, dan valid untuk mengukur user experience. 

 



22 

 

 

 

2.2.2 Efficient Measurement of the User Experience of Interactive Product. How to 

use the User Experience Questionnaire (UEQ). Example: Spanish Language 

Version. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rauschenberger, M., et. al., dan dipublikasikan pada 

tahun 2013, membahas mengenai seberapa efisien penggunaan kuesioner User 

Experience Questionnaire (UEQ) untuk mengukur nilai user experience. Dalam 

mengoptimalisasi sebuah produk selain dari kualitas, usabilitas dan user experience 

merupakan instrumen penting untuk dilakukan peningkatan. Dengan menggunakan 

UEQ, pengukuran dan evaluasi user experience dapat dilakukan dengan cepat. 

Berdasarkan konstruksi UEQ, hasil penelitian, dan uji validasi, kuesioner versi bahasa 

Spanyol ini mampu mengevaluasi user experience dengan cepat. Studi validasi pertama 

menunjukkan bahwa kualitas skala versi Spanyol sudah cukup untuk diterapkan pada 

suatu projek guna mengumpulkan feedback mengenai kesan pengguna. UEQ tidak 

hanya mengukur aspek usabilitas seperti efficiency, perspicuity, dan dependability 

namun juga mengukur aspek user experience seperti stimulation atau originality. 

 

2.2.3 Applying the User Experience Questionnaire (UEQ) in Different Evaluation 

Scenarios. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Schrepp, M., Hinderks A., & Thomaschewski J., dan 

dipublikasikan pada tahun 2014, membahas tentang penggunaan User Experience 

Questionnaire (UEQ) untuk mengukur berbagai aspek dari user experience dengan 

skenario yang berbeda-beda. Terdapat 4 skenario untuk mengevaluasi aspek user 

experience, yakni continuous improvement dengan mengukur user experience pada 

versi baru, perbandingan dengan kompetitor yang ada di market, melakukan pengujian 

mengenai apakah suatu produk sudah memiliki user experience yang cukup, dan 

menentukan aspek yang akan diperbaiki. Hanya dengan sedikit usaha, UEQ mampu 

mengevaluasi user experience menggunakan skenario yang berbeda-beda. 

 

2.2.4 Measuring User Experience of the Student-Centered e-Learning 

Environtment. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, H., et. al., dan dipublikasikan pada tahun 2016, 

membahas mengenai pengembangan User Experience Questionnaire (UEQ) yang 

diadaptasi menggunakan bahasa Indonesia dan penggunaanya untuk mengevaluasi 

manajemen sistem pembelajaran yakni Student Centered e-Learning Environment 

(SCELE). Hasil yang didapatkan pada penelitian ini ialah skala kuesioner versi bahasa 

Indonesia yang telah diterjemahkan menunjukkan (dengan satu pengecualian) 

konsistensi yang cukup. Meskipun versi terjemahan juga harus dibuktikan dalam studi 

lebih lanjut dengan jenis produk lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. 

Namun, penggunaan versi ini untuk evaluasi produk praktis nampak layak. Hasil 

validasi mengungkapkan bahwa, untuk sementara skor semua skala yang 

menggambarkan aspek kualitas pragmatis ialah baik. Untuk skala yang menggambarkan 

kualitas hedonis menunjukkan evaluasi yang netral. Temuan ini juga didukung oleh 

jawaban siswa pada pertanyaan terbuka. Selain itu, hasil pengukuran memberikan 

wawasan tambahan tentang pengembangan sistem manajemen pembelajaran SCELE di 

waktu mendatang 

 

2.2.5 Construction of a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J.,   dan 

dipublikasikan pada tahun 2017, membahas mengenai penggambaran konstruksi tolok 

ukur untuk User Experience Questionnaire (UEQ). Penghitungan ini membantu 

menginterpretasikan hasil pengukuran. Benchmark sangat membantu dalam situasi di 

mana suatu produk diukur dengan UEQ untuk pertama kalinya, yaitu tanpa ada hasil 

evaluasi sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, tolok ukur dibuat dengan 

mengumpulkan semua data dari hasil evaluasi UEQ yang tersedia. Data benchmark 

terambil dari 246 produk dan 9.905 respon yang melakukan evaluasi menggunakan 

UEQ. Perbandingan dengan benchmark adalah indikator pertama apakah suatu produk 

baru telah menawarkan UX yang cukup untuk sukses di pasar. Mengukur UX oleh 

sampel besar yang mewakili pengguna biasanya cukup dengan 20-30 pengguna sudah 

memberikan pengukuran yang cukup stabil. Membandingkan hasil skala dengan produk 
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yang di benchmark memungkinkan menghasilkan kesimpulan tentang kekuatan dan 

kelemahan relatif dari suatu produk.  

 

2.2.6 SUS: A Retrospective. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Brooke, J., dan dipublikasikan pada tahun 2013, 

membahas tentang retrospektif dari kuesioner System Usability Scale (SUS) yang telah 

dibuatnya pada tahun 1986. Bahasan yang diangkat mengenai apa itu SUS, bagaimana 

perkembangannya, dan bagaimana cara SUS mencapai status de facto standard. Dan 

dikarenakan usaha dari banyak peneliti yang telah melakukan penelitian selama 

bertahun-tahun, sekarang sangat memungkinkan untuk memilih SUS dan percaya 

bahwa kuesioner tersebut merupakan alat pengukuran yang valid dan reliable, dapat 

membandingkan skor antar sistem maupun produk, dan untuk memiliki beberapa 

gagasan mengenai tidak hanya tentang apakah orang menyukai sistem kita, tetapi juga 

apakah mereka akan merekomendasikannya kepada orang lain. 

 

2.2.7 System Usability Scale Evaluation of Online Banking Services: A South 

African Study. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mujinga, M., Eloff, M., & Kroeze J., dan dipublikasikan 

pada tahun 2018, membahas pengaruh faktor moderasi pada penilaian usabilitas online 

banking di Afrika Selatan. Menggunakan analisis statistik yakni t-test, ANOVA dan 

korelasi, peneliti menyelidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada 

skor SUS berdasarkan berbagai faktor moderasi di Afrika Selatan. Hasil yang 

didapatkan yakni skor SUS berbeda secara signifikan berdasarkan faktor-faktor seperti 

usia, pengalaman, dan pendapatan. Sedangkan faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, 

frekuensi penggunaan dan pekerjaan tidak mempengaruhi rata-rata skor SUS. Dalam 

hal ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan usabilitas pelayananan pada target 

pengguna tertentu dan menyadari kembalinya mereka pada saluran digital banking. 

Oleh karena itu meningkatkan usabilitas pelayanan, mungkin akan mendorong 

pengadopsian online perbankan di Afrika Selatan. 
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2.2.8 Usability Testing of Fitness Mobile Application: Case Study Aded Surat App. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Alturki, R., & Gay, V., dan dipublikasikan pada tahun 

2017, membahas tentang pengujian usabilitas pada mobile application “Aded Surat”. 

Atribut usabilitas yang digunakan yakni effectiveness, efficiency, satisfaction, 

memorability, errors, learnability, dan cognitive load. Seluruh parstisipan merupakan 

orang yang mengalami obesitas dan termotivasi untuk mengurangi berat badannya. 

Sebanyak 26 partisipan menjadi subjek penelitian dan pengujian dilakukan sebanyak 3 

kali sesi dengan 14 task untuk setiap partisipannya. Jarak antara sesi pertama dengan 

kedua dalam waktu 1 jam sedangkan untuk jarak antara sesi kedua dengan ketiga yakni 

1 minggu. Hasil yang didapatkan ialah untuk kelima atribut usabilitas yakni 

effectiveness, efficiency, learnability, memorability, dan errors tidak mengalami 

peningkatan seiring berjalannya waktu. Selain itu, baik kepuasan dan cognitive load 

menghasilkan persentase tinggi karena mayoritas peserta menemukan bahwa aplikasi 

ini sulit digunakan. Maka dari itu, aplikasi Aded Surat memiliki level usabilitas yang 

rendah karena aplikasi ini dirancang dan dikembangkan tanpa mempertimbangkan 

faktor dan atribut usabilitas. Disarankan agar melakukan penelitian kualitatif untuk 

mengetahui alasan dan faktor yang memberikan dampak buruk bagi tingkat usabilitas. 

Studi kualitatif juga akan mempertimbangkan pentingnya tentang norma sosial dan 

budaya serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan usabilitas 

pada aplikasi. 

 

2.2.9 Improvement of the Usability of Online Mentoring Website. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kim, D., et. al., dan dipublikasikan pada tahun 2018, 

membahas tentang perbaikan usabilitas pada website online mentoring. Pengambilan 

data usability testing pada 9 responden menggunakan cara search log dan Think Aloud. 

Atribut usabilitas yang diukur meliputi efektivitas, efisiensi, kepuasan, dan error. 

Berdasarkan hasil perbandingan usabilitas antara sebelum dan sesudah perbaikan 

sistem, terjadi peningkatan efektivitas sebanyak 15 poin, peningkatan efisiensi dengan 

berkurangnya waktu sebanyak 41 detik, peningkatan kepuasan sebanyak 8 poin, dan 

penurunan frekuensi error sebanyak 1,2 kali. Untuk terus meningkatkan kualitas sistem 
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secara berkelanjutan, usability testing harus dilakukan secara teratur sesuai dengan 

prosedur uji standar. Lebih lanjut, usability testing harus dilihat sebagai suatu proses, 

bukan hanya pada hasil itu sendiri. 

 

2.2.10 Usability Testing on Website Wadaya Based on ISO 9241-11. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Arthana, I., Pradnyana I., & Dantes, G., dan 

dipublikasikan pada tahun 2019, membahas mengenai evaluasi usabilitas pada website 

Wadaya berdasarkan ISO 9241-11. Atribut usabilitas yang digunakan meliputi 

efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Atribut efektivitas diukur berdasarkan 

akurasi dan keberhasilan responden untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Atribut 

efisiensi diukur berdasarkan sumber daya yang dihabiskan oleh responden untuk 

mencapai tujuan yang akurat dan lengkap terutama berdasarkan expert dalam 

menyelesaikan skenario. Atribut kepuasan diukur berdasarkan kenyamanan dan 

penerimaan ketika menggunakan website yang diukur dengan kuesioner SUS. 

Penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yakni evaluasi usabilitas pada sistem yang telah 

tersedia, pengembangan desain alternatif berdasarkan hasil usability testing, 

rekomendasi pengguna, dan Shneiderman’s Eight Golden Rules kemudian di desain 

menggunakan wireframe, dan evaluasi usabilitas pada desain alternatif. Hasil yang 

didapatkan yakni terjadi peningkatan usabilitas untuk seluruh atribut pada desain 

alternatif dengan hasil efektivitas 87%, efisiensi 85%, dan kepuasan 82,3% yang pada 

desain sebelumnya hanya diperoleh hasil efektivitas 74%, efisiensi 61%, dan kepuasan 

71,5%. 

 

Berdasarkan ulasan dari penelitian sebelumnya yang telah disajikan di atas, 

diketahui bahwa analisis ataupun perbaikan desain pada suatu produk maupun website 

hanya menggunakan 1 jenis pengukuran saja, yakni usability atau user experience. 

Maka dari itu, memuat sebuah peluang untuk melakukan penelitian selanjutnya yakni 

menganalisis dan melakukan perbaikan desain melalui dua jenis pengukuran, yakni 

usability dan user experience guna menentukan tingkat kebergunaan dan 

responsiveness suatu website e-commerce. 

 


