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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 E-Commerce (electornic commerce) 

E-commerce (Electronic Commerce) adalah proses pembelian atau pertukaran

produk dan informasi melalui jaringan internet. E-commerce merupakan bagian 

dari e-business. Dimana cakupan dari e-business sangat luas, tidak hanya 

perniagaan tetapi juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayan nasabah 

serta lowongan pekerjaan. 

E-commerce (Electronic Commerce) menurut (BPPTIK 2014) adalah proses

untuk menjual dan membeli produk secara elektronik oleh konsumen dan dari 

perusahaan ke perusahaan dengan memanfaatkan jaringan internet. E-commerce 

adalah singkatan dari electronic commerce yang mempunyai arti sistem pemasaran 

dengan menggunakan media elektonik (Rahmati, 2009) Maka electronic commerce 

dapat didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan produk, jasa dan informasi 

yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.  

2.2 Virtual Reality 

Virtual reality adalah teknologi yang sekarang banyak dikembangkan, karena 

virtual reality dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam melakukan 

interaksi. Karena pengguna akan dibawa masuk ke dalam dunia 3D yang akan 

memberi pengalaman yang berbeda pada pengguna. Menurut (Parisi, 2015) virtual 

reality adalah gabungan dari beberapa teknologi yaitu 3D displays, motion tracking 

hardware, input devices, software frameworks, dan development tools. 

Virtual reality berasal dari 2 kata virtual dan reality yang berarti maya dan 

realitas. 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. Dapat 

ditarik kesimpulan virtual reality adalah lingkungan yang hanya ada dalam 

imajinasi yang mampu membangkitkan suasana 3D sehingga membuat pengguna 

seakan terlibat secara fisik. 
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2.3 User Experience 

Terlepas dari meningkatnya minat terhadap user experience (UX), hingga 

sekarang sulit untuk mendapatkat kesepakatan tentang cakupan dari user 

experience (UX). Dikutip (Law et al. 2009) telah melakukan sebuah survey kepada 

275 peneliti dan praktisi tentang pandangan user experience sebagian besar sepakat 

bahwa user experience memiliki sifat yang dinamis. Dapat digambarkan user 

experience sebagai suatu yang individual yang muncul ketika berinteraksi dengan 

produk. Menurut definisi dari ISO 9241-210, user experience adalah persepsi 

seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User 

experience dapat menilai seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap 

sebuah produk, sistem, dan jasa. 

Perkembangan dunia digital dan mobile menjadikan user experience lebih 

complicated dan multidimensi. Perancangan user experience sekarang sudah 

mengalami ekspansi, karena pengalaman dalam menggunakan sebuah piranti akan 

berbeda dengan piranti lainnya. Seperti saat mengakses sebuah website dari 

komputer akan sangat berbeda ketika mengakses sebuah website dari sebuah 

smartphone. Begitu juga dengan media digital memiliki tampilan yang semakin 

beragam dengan hadirnya sosial media. Untuk itu konsep user experience masih 

perlu dipelajari lebih lanjut agar tetap fokus. 

2.4 User Centered design (UCD) 

User centered design adalah pendekatan dalam pembuatan desain yang 

menempatkan pengguna sebagai pusat dalam pada pembuatan desainnya. Pengguna 

sistem terlibat pada hal – hal yang sangat penting dalam menentukan sistem akan 

dibuat seperti apa agar sesuai dengan keinginan pengguna. Dikutip Abras (dkk, 

2004) user centered design (UCD) pertama kali mucul di laboratorium University 

of California San Diego (UCSD) oleh Donald Norman’s pada tahun 1980 dan 

menjadi terkenal setelah penerbitan buku yang berjudul “User-Centered System 

Design: New Perspectives on Human Computer Interaction” (Norman & Draper 

1986).  Konsep dari user centered design (UCD) adalah pengguna sebagai pusat 

dari proses pengembangan sistem, dan tujuan, konteks dan lingkungan sistem 

semua didasarkan dari pengalaman pengguna Amborowati (2012). Adapun tahapan 

pembuatan user centered design (UCD) berdasarkan ISO 9241-210, 2010 yang 
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dijelaskan pada buku EASYREACH oleh (L. Albani and G. Lombardi (FIMI) 2010) 

terdapat 5 proses dalam perancangan user centered design (UCD) 

   Gambar 2.1 Tahapan UCD 

2.4.1 Plan the human centered design 

Pada tahap plan the human centered design adalah tahap peneliti 

akan melakukan analisis dasar teori, metode yang memiliki tujuan untuk 

menggali kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian ini dan seluruh 

kebutuhan yang terkait dengan penelitian ini.  

2.4.2 Specify the context of use 

Pada tahap specify the context of use adalah tahapan peneliti 

melakukan analisa seperti apa dan dalam kondisi seperti apa pengguna 

dalam penelitian ini. 

2.4.3 Specify user and organizational requirements 

Pada tahapan Specify user and organization requirements adalah 

tahapan dimana peneliti melakukan analisis kebutuhan berupa jenis data dan 

sumber data seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Serta 

dalam tahap ini peneliti akan menentukan alat untuk mengumpulkan data. 

2.4.4 Product design solution 

Pada tahapan Product design solution adalah tahapan dimana 

peneliti akan menentukan solusi dalam penelitian. 
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2.4.5 Evaluate design user requirements  

Pada tahapan evaluate design user requirement adalah tahapan yang 

terpenting pada tahapan ini peneliti akan melakukan evaluasi pada hasil 

solusi yang diberikan pada tahapan product design solution. 

Menurut Meidian (dkk, 2010), interaksi manusia dan komputer adalah 

bahasan yang menyangkut dengan desain antarmuka yang dibuat lebih 

menarik. Sebuah software yang dibuat harus memiliki desain yang user-

friendly agar mudah digunakan. Hal ini dapat diterapkan pada saat 

pembuatan software menggunakan metode user centered design (UCD). 

Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem, Pengguna harus merasa puas 

dengan informasi yang disediakan oleh sistem dan merasa nyaman saat 

berinteraksi dengan sistem. Oleh karena itu muncul beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh desainer dalam pembuatan desain. 

1. Siapa yang menggunakan sistem? 

2. Apa tujuan dan sasarannya? 

3. Apa tingkat pengalaman pengguna dan dengan teknologi yang 

digunakan? 

4. Apa fungsi sistem bagi pengguna? 

5. Informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan informasi 

seperti apa yang dibutuhkan pada sistem? 

6. Bagaimana pengguna berpikir sistem harus bekerja?  

 Dalam pendekatan user centered design (UCD), hal – hal tersebut harus 

diikuti sehingga tujuan sistem bisa tercapai. user centered design (UCD) 

merupakan filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai 

pusat dari proses pengembangan sistem. Pendekatan UCD telah didukung 

berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu 

perancangan sistem interaktif yang berpusat pada pengguna. Metode UCD 

merupakan metode yang berpusat pada pengguna dalam pembuatannya. 

Agar pengembangan software sesuai dengan keinginan pengguna Al Farisi, 

(2009). Beberapa alasan menggunakan user centered design (UCD). 

1. Interaksi sistem lebih diutamakan daripada proses. 
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2. Hasil sistem lebih di prioritaskan daripada  

3. Mengutamakan pengguna dalam pembuatan desain. 

4. Masukan pengguna lebih diutamakan daripada mengikuti rencana 

pengembangan. 

Hal yang sangat penting dalam pengembangan sistem adalah 

antarmuka yang menarik. karena ketika pengguna adalah pemula hal yang 

pertama kali akan dilihat adalah tampilan ketika tampilan menarik maka 

pengguna akan lebih tertarik menggunakannya. Pada metode User Centered 

Design pengguna memiliki peranan penting dalam pembuatan sistem. 

Respon-respon yang berasal dari pengguna dapat ditanggapi dengan cepat. 

Menurut Zahara (2013) prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD adalah 

sebagai berikut. 

1. Fokus pengguna 

Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna melalui proses 

interview, survey dan partisipasi dalam workshop perancangan. Hal ini 

bertujuan untuk memahami karakter dan sikap pengguna. 

2. Perancangan terintegrasi 

Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, 

dukungan teknis serta proses instalasi. 

3. Pengujian pengguna 

Pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang berpusat pada 

pengguna dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi 

umpan-balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, 

dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. 

4. Perancangan interkatif 

Sistem yang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan di evaluasi. 
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2.1 Customer Journey Maps 

Salah satu tantangan terbesar saat pembuatan sistem adalah bagaimana 

sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Maka dari itu 

pembuat sistem harus berfokus pada pengguna dalam pembuatan produknya. Agar 

pada saat digunakan sistem tersebut akan nyaman pada saat digunakan. Memahami 

pengguna adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan sebuah 

desain sistem. Karena dengan kita memahami pengguna kita dapat mengetahui 

sistem seperti apa yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini yang menyebabkan 

betapa penting nya memahami keinginan pengguna. Untuk itu untuk menciptakan 

desain yang sesuai dengan keinginan pengguna peneliti memerlukan alat yang 

memungkinkan untuk mendeteksi masalah yang ada, serta memungkinkan peneliti 

untuk merancang proses dalam sistem. 

Customer Journey Maps (CJM) adalah dokumen yang sangat penting yang 

dapat membantu dalam pembuatan desain. Customer Journey Maps (CJM) adalah 

sebuah peta perjalanan pelanggan dimana Customer Journey Maps (CJM) akan 

menggambarkan langkah – langkah yang akan dilakukan oleh pelanggan. 

Permasalahan dari customer journey maps (CJM) sendiri adalah tidak adanya 

standarisasi tahapan dalam pembuatan CJM oleh Karena itu dijelaskan oleh 

Norman, (2017) bahwa dalam pembuatan CJM ada 5 tahapan yang paling efektif. 

Gambar 2.2 Tahapan CJM 
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2.1 Aspiration and allies adalah tahap peneliti akan membanngun 

disiplin dan menentukan ruang lingkup pemetaan. Data yang digunakan 

diambil dari orang yang dewasa yang memiliki rentan usia 18-35 tahun. 

dijelaskan pada buku psikologi berjudul Life – Span Development 

Santrock ,(2011) seseorang dikatakan dewasa ketika memiliki rentan 

usia 18-35. 

2.2 Internal investigation adalah tahapan dimana peneliti akan 

mengumpulkan seluruh data. Data yang digunakan adalah 30 responden 

yang memiliki rentan usia 18 – 35 tahun. Dikutip pada buku UXPin 

berjudul UX Design Process Best Pratice bahwa pengambilan 30 

responden sudah bisa dikatakan valid (Cao et al. 2015). Diperkuat lagi 

oleh central limit theorem ketika jumlah populasi responden tidak 

diketahui maka 30 responden sudah bisa dikatakan valid (Akay, 

Santoso, and Rahayu 2012). Maka dari itu dalam penelitian ini 

menggunakan 30 responden. 

2.3 Assumption formulation adalah tahapan dimana peneliti akan 

merumuskan hipotesis keadaan saat ini dalam perjalanan dan 

merencanakan penelitian. 

2.4 External research adalah tahapan dimana peneliti mengumpulkan data 

pengguna untuk menvalidasi atau membatalkan peta perjalanan 

hipotesis. 
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2.5 Narrative visualization adalah tahapan dimana peneliti 

menggabungkan dan memciptakan narasi visual yang dapat 

menggambarkan perjalanan pelanggan. Seperti pada gambar 2.3 

      Gambar 2.3 Visualisasi CJM 

 

2.6 Method of Assesment of Experience (MAX) 

User Experience (UX) merupakan atribut paling penting dalam kesuksesan 

dan kualitas suatu produk perangkat lunak. UX mengeksplorasi bagaimana 

seseorang menggunakan sebuah aplikasi, dan konsekuensi emosional dan perilaku 

dari penggunaan tersebut. Meskipun beberapa metode evaluasi UX memungkinkan 

pengumpulan informasi mengenai alasan UX yang buruk, beberapa di antaranya 

cenderung membuat pengguna merasa tidak nyaman, seperti mengajukan 

pertanyaan langsung kepada pengguna yang pemalu. Maka dari itu peneliti 

mencoba menggunakan metode evaluasi yang dapat memberikan rasa nyaman pada 

user tersebut.  

Peneliti menggunakan metode Assessment of Experience (MAX). method of 

Assessment of Experience (MAX) adalah metode pasca penggunaan untuk 

melakukan evaluasi melalui kartu-kartu dengan avatar dan papan sebagai media 

evaluasinya. Untuk metode MAX sendiri evaluasi nya menggunakan media kartu 

yang bergambarkan avatar – avatar yang bermaksud untuk memotivasi pengguna 

untuk memberitahukan pengalamannya. method of Assessment of Experience 
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(MAX) tidak memerlukan evaluator yang berpengalaman untuk melakukan 

evaluasi. Sebagai gantinya, metode ini dapat membuat pengguna merasa nyaman 

selama evaluasi, menurut Cavalcante (dkk, 2015) melakukan evaluasi dengan 

menggunakan avatar – avatar akan membuat pengguna merasa nyaman dalam 

melakukan evaluasi. Dengan demikian diharapkan dengan menggunakan evaluasi 

akan mendapatkan hasil evaluasi yang memuaskan dari user yang di evaluasi. Pada 

metode MAX untuk melakukan evaluasinya menggunakan skala dimana skalanya 

terdiri dari 1 – 4, dimana skala tersebut akan dimasukkan pada kartu avatar untuk 

melakukan evaluasi. Seperti pada gambar 2.3. 

                      Gambar 2.4 skala evaluasi MAX (Cavalcante, Rivero, and Conte 2015) 

Dalam metode evaluasi MAX memiliki empat kategori, yang diwakili di 

papan oleh pertanyaan yang mengarahkan pengguna untuk di evaluasi:  

1. Emotion: Apa yang Anda rasakan saat menggunakannya?  

2. Ease of use: Apakah mudah digunakan?  

3. Usefulness: Apakah berguna?  

4. Intention : Apakah anda ingin menggunakannya? 
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Gambar 2.5 kategori MAX (Cavalcante, Rivero, and Conte 2015) 

Pada metode MAX ini juga terdapat papan dimana pengguna yang akan 

dievaluasi akan mengisi papan tersebut dengan jawaban – jawaban yang 

sudah disediakan. Pada setiap kategori sudah disediakan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh evaluator seperti pada 

gambar 2.4. Dimana jawaban – jawaban yang sudah disediakan dapat 

memudahkan pengguna untuk memberi tahu pengalaman yang dirasakan oleh 

pengguna pada saat melihat rancangan tersebut. Lalu mengapa menggunakan 

papan sebagai media untuk melakukan evaluasi nya Karena menurut 

Cavalcante (dkk, 2015) dengan menggunakan papan sebagai media evaluasi 

nya maka diharapkan akan semakin dinamis dalam melakukan evaluasi 

kepada pengguna. 
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                         Gambar 2.6  papan evaluasi Max (Cavalcante, Rivero, and Conte 2015) 

2.7 Skala Likert 

Sebuah metode perhitungan untuk menghitung kuisioner atau menghitung 

sikap sangat diperlukan. Skala likert adalah sebiah metode untuk menghitung 

kuisioner dan untuk mengetahui sikap dari responden. Menurut (Sugiono 2012) 

skala likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.  

Sedangkan berdasarkan (Bertram n.d.) menjelaskan bahwa skala likert adalah “A 

psychometric response scale primarily used in questionnaires to obtain 

participant’s preferences or degree of agreement with a statement or set of 

statement. Likert scales are a non-comparative scaling technique and are 

unidimensional (only measure a single trait) in nature.Respondents are asked to 

indicate their level of agreement with a given statement by way of an ordinal scale. 

” Yaitu skala respon psikometri terutama digunakan dalam kuisioner untuk 

mendapatkan prefensi peserta atau tingkat kesepakatan dengan pernyataan atau set 

pernyataan. Skala likert adalah Teknik skala non-komparatif dan unidimensional 

(hanya mengukur sifat tunggal) secara alami. Responden diminta untuk 

menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang diberikan dengan cara 

skala ordinal. Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa skala likert 

adalah sebuah metode untuk menghitung kuisioner dengan cara membagikan 

kepada responden untuk mengetahui skala sikap suatu objek tertentu. 


