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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini kehidupan manusia sudah 

tak terlepas dari penggunaan sebuah komputer, aplikasi, internet, smartphone, atau 

teknologi canggih lainnya. Alasan mengapa demikian karena dengan 

memanfaatkan sebuah teknologi kita dapat melakukan sebuah pekerjaan atau 

kegiatan menjadi lebih mudah & efisien. Namun hal tersebut akan sia-sia apabila 

kurangnya minat  pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut, Seperti 

Groupware Calendar System yaitu sebuah online kalender yang dapat digunakan 

untuk mengelola jadwal kegiatan pribadi ataupun berkelompok (Lee, 2003) 

Walaupun sudah banyak Groupware Calendar System yang beredar dan dapat 

digunakan secara gratis, namun masih saja terdapat masalah utama pada sebuah  

Groupware Calendar System, yaitu sulitnya pengguna untuk beradaptasi dengan 

aplikasi yang baru (Lee, 2003) karena banyak pengguna yang sudah nyaman 

menggunakan penjadwalan yang konvensional dan enggan menggunakan 

penjadwalan yang baru, sehingga perlu adanya upaya lebih agar para pengguna 

ingin berpindah menggunakan Groupware Calendar System. Menurut pernyataan 

Mosier dan Tammaro (J & S, 1997) menyarankan salah satu faktor yang 

menyebabkan sebuah Groupware Calendar System sukses digunakan oleh 

pengguna yaitu meningkatkan kualitas grafis UI pada aplikasinya, seperti yang 

telah dijelaskan oleh U.S. census Bureau 2001 menyatakan bahwa tingkat pengguna 

komputer pada Agustus 2000 di Amerika Serikat 51% dan hanya 42% yang  

menggunakan akses internet , kemudian pada 2002 perkembangan pengguna 

komputer menjadi 54% dan hanya 44% yang menggunakan akses internet. 

Kurangnya peningkatan minat penggunaan komputer oleh para penduduk tersebut 

disebabkan kurangnya perkembangan sebuah antarmuka (interface) yang dapat 

membantu pengguna menyelesaikan tugas, karena pengguna lebih nyaman dengan 

sistem komputer yang mudah digunakan, mudah dipahami dan dapat membuat 

pengguna dapat menyelesaikan tugasnya dengan tingkat emosi yang rendah 

(Michael H Cohen, James P Giangola, 2004). Dari kejadian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa sebuah antarmuka atau interface miliki peranan yang penting 

untuk meningkatkan minat pengguna ketika menggunakan sebuah internet atapun 

teknologi lainnya. Manfaat lain yang dapat diambil dari sebuah antarmuka yang 

baik (Good user interface)  dari segi bisnis yaitu, dapat meningkatkan produktivitas 

pekerja, meningkatkan moral para pekerja dan meningkatan kepuasan pekerjaan. 

Namun bila sebaliknya efek dari antarmuka yang buruk (Bad user interface) yaitu 

mengikatnya stress para pekerja, berkurangnya produktivitias dan berkonsekuensi 

hilangnya kesempatan bisnis. sehingga upaya untuk menyelesaikan permasalah 

tersebut yaitu dengan melakukan sebuah penelitian terkait perancangan antarmuka 

pada Groupware Calendar System yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna di 

lingkungan instansi tersebut agar permasalahan terhambatnya jadwal ujian sidang 

di lingkungan universitas tersebut dapat teratasi 

Pada proses perancangannya akan dibantu dengan menggunakan UX 

Design sebagai model perancangannya sehingga para developer dapat mengetahui 

hal yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam merancang antarmuka pada 

Groupware Calendar System. Kini istilah antarmuka lebih dikenal dengan istilah 

UI (User interface) & UX (User experience), UI & UX merupakan cabang ilmu 

kajian Interaksi Manusia dan Komputer (IMK). Ilmu ini mempelajari bagaimana 

manusia berinteraksi dengan sistem komputer, banyak cabang ilmu lain yang 

berkontribusi dengan IMK seperti  computer science, engineering, graphic design, 

ergonomic & sociology. Menurut Egger, (2001) kini UI & UX menjadi ilmu yang 

perlu ditingkatkan oleh para developer, agar sebuah produk dapat diminati oleh para 

penggunanya. Seperti yang terjadi pada Bukalapak, Lazada dan Tokopedia, mereka 

adalah sebuah perusahaan yang berjalan dibidang e-commerce dan mereka saling 

berlomba-lomba dalam merancang UI&UX website-nya, agar pengguna merasa 

nyaman dan lebih percaya untuk mengunakan website e-commerce tersebut. Namun 

proses perancangan antarmuka UI&UX bukan hanya meliputi segi estetikanya saja 

melainkan seluruh interaksi yang berada didalam website  agar unsur-unsur dalam 

sebuah website dapat menyatu dengan alur proses yang berada dalam website 

tersebut (Egger, 2001) dan menghasilkan kemudahan yang dapat dirasakan oleh 

para pengguna pada setiap fungsi yang digunakan dalam sebuah aplikasi. Dalam 

konteks website, awalnya UI (user interface) dengan UX (user experience) bukan 
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merupakan sebuah kesatuan, karena UI merupakan sebuah bagian-bagian yang 

berada dalam website yang berinteraksi dengan pengguna (contoh: table, 

navigation, form) sedangkan UX merupakan perasaan yang abstrak ketika 

pengguna menggunakan website (contoh: mudah, sulit, menyenangkan) namun 

setelah banyak pertimbangan oleh para peneliti IMK kini UI & UX merupakan 

sebuah kesatuan karena UX merupakan sebuah hasil dari UI, jadi UX sebuah 

website bisa dikatakan baik tergantung dari UI website tersebut (Bank & Cao, 

2014). 

Selain menggunakan UX Design, pada penelitian ini juga akan 

menggunakan  TAM (Technology Acceptance Model  ) sebagai model yang dapat 

menguji apakah sebuah teknologi seperti Groupware Calendar System dapat 

diterima oleh para penggunanya, dengan mempertimbangkan 4 aspek sebagai 

variable latennya yaitu persepsi kemudahan / perceived easy of use (PE), persepsi 

kegunaan / perceived usefulness (PU), niat pengguna / behavioral intention to use 

(BI) dan sikap pengguna / attitude toward using (AT) yang kemudian akan 

dianalisis dengan menggunakan SEM (Structural Equation Model) yang dapat 

digunakan untuk mempelajari hubungan kausalitas antara variabel yang bersifat 

laten (Sofyan, 2014, hlm.2). Sehingga pada hasil akhirnya kita dapat mengetahui 

apakan UI & UX pada Groupware Calendar System memberikan pengaruh yang 

baik atau buruk terhadap masing-masing variabel laten yang terdapat pada TAM 

yaitu, persepsi kemudahan (PE), persepsi kegunaan (PU), niat pengguna (BI) dan 

sikap pengguna (AT).  

1.2 Rumusan masalah penelitian 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang sering terjadi 

dan perlu diberikan perhatian yang lebih untuk menyelesaikannya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana tatacara merancang antarmuka untuk sebuah Groupware 

Calendar System menggunakan UX Design ?  

2. Rancangan antarmuka seperti apa yang diinginkan oleh pengguna pada 

sebuah Groupware Calendar System berlingkup civitas academica ? 

3. Apakah Groupware Calendar System yang telah dirancang dapat diterima 

oleh para pengguna berlingkup civitas academica ? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, berikut adalah 

tujuan utama yang akan dilakukan pada penelitian ini untuk menangani 

permasalahan yang ada : 

1. Dapat mengetahui cara merancang antarmuka untuk sebuah Groupware 

Calendar System dengan menggunakan UX design. 

2. Dapat merancang antarmuka untuk sebuah Groupware Calendar System  

yang diinginkan oleh parap pengguna berlingkup civitas academica . 

3. Dapat mengetahui apakah Groupware Calendar System yang telah 

dirancang diterima atau tidak oleh para pengguna berlingkup civitas 

academica. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Hasil dari penelitian ini memiliki maksud agar bermanfaat bagi beberapa 

pihak secara langsung maupun tidak langsung, dan berikut adalah manfaatnya : 

1. Dapat merancang sebuah antarmuka Groupware Calendar System yang 

memiliki landasan kuat dan dapat digunakan oleh para developer lainnya 

sebagai acuan terkait UI & UX sebuah  Groupware Calendar System 

berbasis website berlingkup civitas academica untuk dikembangkan lagi. 

2. Memahami keinginan pengguna terkait Groupware Calendar System yang 

akan dirancang dengan menggunakan aspek dalam Technology Acceptance 

Model  . 

 

1.5 Batasan masalah 

Sebuah Groupware Calendar System merupakan topik yang masih luas, 

sehingga perlu adanya batasan masalah untuk penelitian ini agar menjadi lebih 

spesifik. Dan berikut adalah batasan masalahnya : 

1. Groupware Calendar System yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu 

sebuah Groupware Calendar System khusus untuk kegiatan dalam kampus 

atau civitas akademika 
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2. Groupware Calendar System  yang rancang yaitu sebatas prototype dan 

berbasis website. 

3. Prototype yang akan dirancang hanya meliputi hal yang berkaitan dengan 

User interface dan User experience. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

1. JUDUL 

Judul skripsi dirumuskan secara ringkas, komunikatif, dan dengan 

menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Judul skripsi ini adalah  

“ PERANCANGAN UI & UX PADA GROUPWARE CALENDAR SYSTEM 

MENGGUNAKAN UX DESIGN ” 

 

2. HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman dimaksudkan untuk memberikan legalitis bahwa semua isi dari 

skripsi telah disahkan oleh pembimbing I dan pembimbing II dan ketua Jurusan 

Ilmu Komputer. 

3. PERNYATAAN 

Pernyataan tentang keaslian skripsi bahwa skripsi yang ditulis benar-

benar asli karya sendiri dan bebas dari plagiarism. Oleh sebab itu pernyataan 

tersebut harus ditandatangi oleh penulis. 

4. ABSTRAK 

Abstrak untuk skripsi ini diuraikan secara singkat dan lengkap menurut 

beberapa hal mengenai judul, hakekat penelitian yang menyangkut User interface 

& User experience design, Groupware calendar system, Percieved Usefulness & 

Easy Of Use, Attitude toward using, Intention of use, Technology Acceptance 

Model. 
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5. DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan judul dan subjudul dan diberikan nomor 

halamannya hal ini agar mempermudah para pembaca mencarinya. 

 

6. DAFTAR TABEL 

Daftar tabel ditulis dengan nama tabel dan diberikan nomor halamannya 

apapbila dalam skripsi terdapat tabel maka harus dicantumkan. 

 

7. DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar ditulis dengan nama gambarnya diberikan nomor 

halamannya hal ini agar mempermudah para pembaca mencari gambar yang terkait. 

 

8. DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis nama lampirannya dan diberikan nomor 

lampirannya. 

9. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 pendahuluan merupakan pengantar, yang terdiri dari latar belakang 

masalah mengenai penjelasan dan alasan masalah terkait penelitian. Rumusan 

masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya setelah didahuli uraian tentang masalah 

penelitian. Tujuan penelitian menyajikan hasil penelitian yang ingin dicapai setelah 

penelitian dilakukan. Manfaat penelitian yang merupakan manfaat yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini, dan batasan masalah yang membahas tentang 

penyederhaan lingkup masalah yang akan diteliti. 
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10. BAB II KAJIAN TEORITIS 

Bab II memaparkan mengenai teori yang mendukung dalam penelitian ini 

yang mempunyai peran yang sangat penting. Kajian teoritis berisi tentang 

pemahaman perancangan sebuah Groupware calendar system, UI (User interface) 

, UX (user experience),  TAM (Technology Acceptance Model  ) yang akan 

digunakan dalam peracangan antarmuka Groupware Calendar System ini. 

 

11. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III metode penelitian memaparkan mengenai lokasi dan subjek 

penelitian, metode penelitian dan penggunaan metode penelitian tersebut, definisi 

operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari 

observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengolahan data yang 

terdiri reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan  yang terakhir mengenai 

langkah-langkah penelitian.  

12. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan memaparkan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. 

13. BAB V KESIMPULAN    

Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil penelitian. 

rekomendasi yang dipaparkan setelah kesimpulan yang ditujukan pada 

peneliti. 

14. DAFTAR PUSTAKA  

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, dokumentasi resmi 

dan sumber-sumber lainnya). Semua sumber-sumber tertulis maupun 

tidak harus dicantumkan ke dalam daftar pustaka.  

15. LAMPIRAN  

Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan 

hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. 


