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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis online atau bisa disebut e-commerce di Indonesia saat ini berkembang 

dengan pesat, hal ini disebabkan karena perkembangan internet dan adanya 

perubahan perilaku konsumen. Menurut data dari (KOMINFO, 2015) dengan 

jumlah pengguna internet yang mencapai 93,4 juta atau sekitar 30% dari jumlah 

penduduk Indonesia, melihat dari data tersebut pasar e-commerce menjadi tambang 

emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melhat potensi 

kedepannya. Pertumbuhan ini di dukung dengan data dari (KOMINFO, 2015) 

menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2015 mencapai angka 

US $ 3,56 Milliar. 

E-commerce menurut (BPPTIK, 2014) adalah suatu proses untuk menjual dan

membeli produk – produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke 

perusahaan dengan perantara komputer yaitu dengna memanfaatkan jaringan 

internet. Salah satu bagian dari e-commerce yang saat ini paling banyak digunakan 

adalah toko online berdasarkan (KOMINFO, 2015) 77% dari pengguna internet di 

Indonesia mencari informasi produk dan belanja online di toko online. 

Penjelasan diatas menandakan era pemanfaatan teknologi komputer yang 

semakin berkembang dengan pesat. Di era teknologi komputer yang sekarang, ada 

salah satu teknologi yang mulai dikembangkan oleh banyak orang teknologi ini 

biasa disebut dengan virtual reality. Virtual reality berasal dari dua kata yaitu 

virtual dan reality yang berarti maya dan realitas. Virtual reality adalah teknologi 

yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh 

komputer. Menurut (Abdelhameed, 2013) virtual reality adalah simulasi komputer 

interaktif yang dapat mempengaruhi pengguna bahkan menggantikan satu atau 

lebih indra manusia, sehingga pengguna larut ke dalam lingkungan simulasi. 

Dengan semakin tinggimya pengguna internet semakin tinggi pula peluang 

bisnis e-commerce. Dengan demikian para pemilik bisnis e-commerce harus 
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melakukan inovasi – inovasi agar bisnisnya dapat bersaing. Teknologi virtual 

reality adalah salah satu teknologi yang bisa digunakan sebagai inovasi dibidang e-

commerce. Menerapkan teknologi virtual reality pada e-commerce ini sudah pernah 

diterapkan oleh (Waterlander et al. 2011) namun tetap saja keberhasilan dari inovasi 

ini sangat ditentukan oleh kenyamanan pengguna, karena pengguna sekarang tidak 

hanya menilai sebuah produk dari harga saja, tetapi bagaimana pengguna bisa 

nyaman menggunakan sistem tersebut, karena menurut (Miaskiewicz and Kozar 

2011) banyak produk yang dikembalikan oleh pengguna dikarenakan kompleksitas 

produk dan ketidakmampuan pengguna menggunakan fitur – fitur nya. 

Dari permasalahan di atas melibatkan pengguna dalam pembuatan desai suatu 

sistem adalah solusi agar sistem yang dibuat akan mudah digunakan oleh pengguna. 

Penelitian sebelumnya tentang virtual reality dalam bidang e-commerce sudah 

pernah di terapkan oleh (Waterlander et al. 2011) pada sebuah sistem virtual 

supermarket tetapi sistem yang dikembangkan tidak dibuat rancangan nya 

berdasarkan pengguna. Penulis hanya berfokus pada analisa mengenai perilaku 

pembeli pada virtual supermarket tersebut. Tidak menganalisa bagaimana 

pengguna bisa nyaman saat menggunakan tersebut. 

Maka dari itu dalam pembuatan sistem tersebut penliti harus melibatkan 

pengguna dalam pembuatan desain sistem tersebut, agar bisa menghasilkan desain 

sistem yang mudah digunakan oleh pengguna. Konsep user centered design adalah 

menjadikan pengguna menjadi titik utama dalam pengembangan sistem. Menurut 

(Miaskiewicz and Kozar 2011) penggambaran filosofi umum terhadap desain, yang 

melibatkan pengguna ke dalam proses desain. Dengan melibatkan pengguna 

terhadap desain peneliti bisa mendapatkan desain sistem yang sesuai dengan 

keinginan pengguna.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

a Bagaimana membuat rancangan virtual shop menggunakan metode 

user centered design (UCD)? 
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b Bagaimana melakukan evaluasi pada desain prototype virtual reality? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a Merancang sebuah aplikasi virtual shop menggunakan metode user 

centered design (UCD). 

b Melakukan evaluasi pada hasil implementasi prototype. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun beberapa Batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir diantarannya adalah sebagai berikut: 

a Perancangan hanya dilakukan pada bagian virtual shop 

b Tahapan user centered design menggunakan standar ISO 9241 – 210, 

2010. 

c Penentuan kebutuhan pengguna hanya menggunakan customer journey 

maps. 

d Pengambilan data melibatkan 30 responden. 

e Tidak melakukan implementasi prototype pada virtual shop. 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi: 

1.5.1 Studi literatur 

Melakukan studi literatur bagaimana menerapkan user centered design pada 

rancangan prototype virtual shop, menurut (L. Albani and G. Lombardi 

(FIMI) 2010) pada bukunya User Centred Design for EASYREACH proses 

pada user centered design berdasarkan ISO 9241-210, 2010 terdapat 5 

proses. 
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       Gambar 1.1 Tahapan UCD 

 

1.5.2 Customer Journey Maps 

Customer Journey Maps (CJM) digunakan untuk menentukan dan menggali 

kebutuhan pengguna dalam menentukan gagasan sistem yang akan dibuat. 

Responden dalam analisa ini adalah orang dewasa yang memiliki rentan umur 18-

35 tahun yang diangap sudah mengerti tentang penggunaan teknologi. 

Angket digunakan untuk menentukan atau menggali kebutuhan pengguna 

dalam menentukan gagasan sistem yang akan dibuat dan juga akan digunakan 

untuk tahapan evaluasi. Responden yang akan dianalisa adalah orang yang sudah 

dewasa yang memiliki retan umur 18-35 tahun dan tidak pernah menggunakan 

aplikasi atau sistem yang menggunakan teknologi virtual reality.  

1.5.3 Evaluasi 

Tahapan terkahir dalam penelitian adalah melakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan untuk menegetahui apakah perancangan sudah memenuhi apa yang 

diinginkan oleh pengguna dalam pengujian ini akan menggunakan metode 

Method of Assament of experience (MAX). 

 


