
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Electronic commerce (e-commerce) atau yang biasa dikenal dengan niaga 

elektronik merupakan suatu media dimana para penggunanya dapat melakukan 

kegiatan transaksi bisnis yang meliputi pembelian, penjualan, pemesanan dan 

pengiklanan secara elektonik dengan memanfaatkan jaringan internet (Marinto, 

2016). Eksistensi e-commerce di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1994 dengan 

munculnya Internet Service Provider (ISP) komersial pertama dan mulai menjamur 

ketika portal jual beli dan iklan baris Toko Bagus dirilis pada tahun 2005 (Adhi, 

2016). Seiring berjalannya waktu, keberadaan e-commerce pun meningkat secara 

signifikan dari tahun ke tahun dan diprediksikan mampu menjadi leader dalam 

dunia bisnis dimasa yang akan datang dikarenakan revolusi e-commerce telah 

mengubah sebagian besar transaksi bisnis (Khan, 2016). Data dari sensus Badan 

Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir industri e-

commerce di Indonesia mencapai 26,2 juta unit dengan peningkatan mencapai 500 

persen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (Rahayu, 2019). Peningkatan bukan 

hanya terjadi pada penyedia layanan e-commerce, namun juga pada pengguna 

layanan tersebut. Google dan Temasek mengungkap bahwa 94 persen penguna 

internet di Indonesia datang dari pengguna smartphone dimana 68 persen 

diantaranya merupakan konsumen belanja online yang mengandalkan smartphone 

untuk mencari informasi mengenai produk yang akan dibeli (Sea and Asia, 2018). 

Perkembangan e-commerce di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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(UMKM) di tanah air. Selain itu, (Rahayu, 2019) mengungkapkan bahwa potensi 

perkembangan e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online 

masyarakat khususnya generasi milenial. Perkembangan e-commerce di Indonesia 

diprediksi akan terus berlanjut mengingat ketergantungan masyarakat terhadap 

ponsel pintar akan semakin meningkat dikarenakan layanan berbasis aplikasi 

smartphone yang dapat mengakomodir kebutuhan sehari-hari akan terus 

bertambah. 

Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat tentunya akan berdampak pula 

pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Riset terbaru dari Google yang 

dimuat dalam laporan e-Conomy SEA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 

ekonomi digital di Indonesia tahun ini mencapai US $27 miliar atau setara dengan 

378 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia 

berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi 

sebesar 49 persen (Sea and Asia, 2018). Keberadaan e-commerce tak hanya 

berpotensi pada peningkatan ekonomi digital, namun juga berpotensi pada 

pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan lapangan kerja untuk mendukung 

kegiatan e-commerce, peningkatan partisipasi wilayah rural serta perubahan tren 

belanja konsumen seperti cashless society (Habib, 2018). 

Dengan melihat berbagai potensi dan dampak positif dari keberadaan e-

commerce, salah satu bisnis online penyedia kain tekstil yaitu Fabric Store tertarik 

untuk memanfaatkan teknologi tersebut guna menunjang dan memperluas kegiatan 

bisnisnya. Fabric Store sendiri merupakan toko online penyedia kain tekstil yang 

berdomisili di Kota Bandarlampung. Sama seperti toko online lainnya yang 

menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai strategi pemasaran (Untari, 
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2018), Fabric Store pun melakukan hal yang serupa. Selama menjalankan usahanya, 

Fabric Store memanfaatkan media sosial Instagram untuk memasarkan produk-

produknya. Sementara untuk kegiatan transaksi dan tanya jawab produk dilakukan 

melalui aplikasi bertukar pesan yaitu Whatsapp. Dalam melakukan kegiatan 

penjualan terdapat beberapa masalah dan kendala dengan proses bisnis yang 

berjalan saat ini, beberapa diantaranya adalah pelayanan terhadap konsumen yang 

kurang maksimal dan juga proses transaksi yang belum terotomatisasi. 

Oleh karena itu, perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis menuntut 

Fabric Store untuk melakukan inovasi dengan membangun sebuah e-commerce 

guna menunjang kegiatan bisnisnya. Namun, belum adanya rancangan e-commerce 

pada Fabric Store menjadi tantangan dalam merealisasikan inovasi tersebut dimana 

dalam membangun sebuah e-commerce diperlukan cara yang tepat guna 

meningkatkan efisiensi waktu dan kesesuaian aplikasi terhadap tujuan bisnis serta 

kebutuhan pengguna. Selain itu diperlukan pula metode yang tepat untuk 

membangun sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam 

penggunaan dan juga pemrosesan transaksi sehingga dapat meningkatkan 

engagement dan retensi pengguna agar membuat mereka nyaman saat 

menggunakan sebuah produk digital. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka dipilihlah metode User Experience 

Design (UXD) dalam perancangan aplikasi e-commerce pada Fabric Store dengan 

menggunakan framework konseptual User Experience (UX), the five planes model. 

Menurut (Harni, 2019), User Experience Design (UXD) merupakan proses 

menciptakan produk yang memberikan pengalaman relevan bagi para pengguna. 

User Experience Design (UXD) merupakan penghubung antara kebutuhan 
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pengguna, tujuan bisnis dan perkembangan teknologi melalui rancangan produk 

yang valuable dan berguna mengingat pada saat ini sebagian perusahaan besar 

menjadikan User Experience (UX) sebagai kunci vital dalam perancangan aplikasi 

(Kiruthika dkk., 2017) dimana kemampuan seorang perancang dalam menyediakan 

User Experience (UX) yang baik merupakan suatu keharusan karena merupakan 

penentu dalam keberhasilan suatu produk (Saetang, 2017). 

Dalam melakukan perancangan User Experience (UX), setidaknya ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan. Sama seperti metode-metode terdahulu, 

hal pertama yang harus dilakukan adalah riset dan analisis untuk mengetahui 

kebutuhan bisnis dan pengguna. Tahap selanjutnya adalah wireframing dan 

prototyping yang kemudian akan dilanjutkan ke proses pengujian untuk mengetahui 

kecakapan serta kekurangan dari sebuah aplikasi sehingga perancang dapat 

melakukan perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan ketika pengujian 

(Hashmi, Simon dan Khatri, 2018). Kemudian adalah tahap penyesuian serta 

evaluasi user interface untuk memastikan bahwa rangkain elemen user interface 

yang telah dibuat sesuai dengan prinsip kualitas software (Sandhya and Suchitra, 

2017). 

Kelebihan dari perancangan menggunakan metode User Experience Design 

(UXD) adalah penggunaan sumber daya yang dapat diminimalisir dan dapat 

memangkas waktu dalam tahap perancangan. Seperti yang disampaikan oleh 

sebuah perusahaan konsultan bernama Experience Dynamic, dikatakan bahwa 

metode User Experience Design (UXD) dapat menghemat waktu tim pengembang 

hingga 50 persen (Spillers, 2014). Selain itu, survei dari perusahaan modal ventura 

New Enterprise Assosiate (NEA) menyatakan bahwa penggunaan metode User 
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Experience Design (UXD) dapat meningkatkan penjualan dan valuasi perusahaan 

yang merupakan Startup Unicorn (Lee, 2016). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode User Experience 

Design (UXD) dalam perancangan e-commerce pada Fabric Store yang mencakup 

low hingga high-fidelity prototype. Adapun rancangan dari aplikasi yang akan 

dibangun merupakan rancangan berupa rangkaian komponen user interface dengan 

kualitas high-fidelity prototype berbasis mobile dengan sistem operasi Android 

yang menunjukan alur navigasi dari satu fitur ke fitur lainnya. Adapun hasil yang 

diharapkan dari penelitian yang dilakukan dapat membantu business owner dalam 

menerapkan metode User Experience Design (UXD) untuk kelak 

diimplementasikan dalam pembangunan e-commerce pada Fabric Store guna 

menunjang kegiatan bisnis dan peningkatan kredibilitas toko. Selain itu, hasil yang 

diharapkan dari penerapan metode User Experience Design (UXD) bagi konsumen 

ialah memberikan kemudahan (usability) dan peningkatan kepuasan (satisfaction) 

dalam bertransaksi melalui aplikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana membuat rancangan e-commerce Fabric Store dengan menerapkan 

pendekatan User Experience Design (UXD) menggunakan framework five 

planes model? 

2) Bagaimana mengukur usability aplikasi dengan menggunakan ISO 9241-11: 

2018 Ergonomics of Human-System Interaction? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan User Experience Design 

(UXD) pada rancangan e-commerce Fabric Store dengan menggunakan platform 

Android yang berfokus pada usability aplikasi. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perancangan aplikasi menggunakan platform Android. 

2) Perancangan aplikasi sampai pada tahap high-fidelity prototype. 

3) Pengujian aplikasi menggunakan ISO 9241-11: 2018 Ergonomics of Human-

System Interaction, Part 11: Usability. 

Adapun batasan aplikasi yang dirancang adalah sebagai berikut: 

1) Belum terdapatnya fitur pengembalian produk (retur) pada aplikasi. 

2) Belum terdapatnya fitur tracking pesanan secara langsung pada aplikasi. 

3) Verifikasi pembayaran pada aplikasi dilakukan melalui pengecekan manual. 

4) Belum terdapatnya fitur untuk mengirimkan gambar testimoni produk pada 

halaman rate dan review. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Maanfaat dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu 

dari sisi business owner, konsumen dan juga penulis. Manfaat penelitian dari sisi 

business owner adalah sebagai berikut:  

1) Perancangan yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pembangunan aplikasi e-commerce pada Fabric Store. 

2) Implementasi e-commerce pada  Fabric Store dapat membantu menunjang 

proses bisnis dan perluasan pangsa pasar. 
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3) Implementasi e-commerce dapat menjawab tuntutan terhadap perkembangan 

teknologi dan berpotensi terhadap peningkatan kredibilitas toko. 

Manfaat penelitian dari sisi konsumen adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan User Experience Design (UXD) dalam pembangunan aplikasi e-

commerce dapat meningkatkan kepuasan dan kemudaahan penggunaan bagi 

konsumen. 

2) Implementasi User Experience Design (UXD) pada aplikasi dapat 

meminimalisir jumlah kegiatan dan memangkas waktu yang dibutuhkan 

pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas. 

Adapun manfaat penelitian dari sisi penulis adalah sebagai berikut: 

1) Menerapkan dan memperdalam ilmu yang telah diperoleh selama duduk di 

bangku perkuliahan. 

2) Menambah ilmu, wawasan serta pengalaman dalam perancangan sebuah aplikasi 

sebagai bekal ketika berada di dunia kerja.  


