
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sudah menjadi sebuah 

kebutuhan bagi manusia, termasuk civitas akedemika perguruan tinggi tergerak 

maju untuk menggunakannya. Perkembangan teknologi informasi ini digunakan 

civitas akademika perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi kerja. Salah satu contoh pekerjaan akademik menggunakan sistem 

teknologi informasi adalah sistem akademik. Pada Universitas Islam Riau telah 

digunakan sistem teknologi informasi sistem akademik yang bernama Sistem 

Informasi Manajemen Akademik Universitas Islam Riau yang disingkat SIMAK 

UIR dengan alamat akademik.uir.ac.id:888 . 

SIMAK UIR merupakan sistem informasi yang berhubungan dengan 

kegiatan akademis yang ada di Universitas Isalam Riau. Didalam sistem ini terjadi 

proses pengolahan informasi data akademis yang dilakukan oleh Dosen, Prodi, 

BAAK Universitas dan Operator Fakultas.  

Sistem Informasi ini dikembangkan menggunakan Framework Code 

Igniter (CI). Sistem ini diwacanakan pada pertengahan tahun 2013 dan 

diimplementasikan pada pertengahan 2014 dan berjalan hingga kini merupakan 

suatu sistem berbasis online yang berguna untuk menunjang kegiatan akademik di 

Universitas Islam Riau.  

Dengan penggunaan SIMAK UIR ini memberi sebuah kemudahan dalam 

melakukan proses kegiatan akademik sehingga menjadi lebih cepat dan mudah. 

Berdasarkan inilah SIMAK UIR dipilih menjadi studi kasus dalam penelitian 

kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna akan tercapai apabila dalam analisa 

terhadap perancangan user interface memperhatikan aspek User Experience atau 

pengalaman pengguna.  

User Experience adalah berupa interaksi antar manusia dan komputer 

yang berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna yang berhubungan 

dengan kemudahan, kenyamanan, efisiensi, serta kemanfaatan dalam pengunaan 
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sistem tersebut. Dalam pembuatan SIMAK UIR haruslah memperhatikan aspek 

User Experience dikarenakan User Experience indikator penting dalam 

menetukan kepuasan pengguna. User Experience  juga merupakan salah satu 

aspek interaksi manusia dan Komputer yang melibatkan emosi pengguna serta 

aspek psikologi pengguna. Perubahan emosi pengguna ini bisa diminimalisir 

dengan memberikan kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Hal ini 

dapat dianalisa melalui penelitian dengan metode User Experience Heuristic 

terhadap SIMAK UIR. 

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas penulis tertarik melakukan 

peneilitian penerapan metode User Experience Heuristic  untuk analisis User 

Experience terhadap SIMAK UIR.  Dengan demikian penelitian ini diberi judul 

“Analisa User Experience Sistem Informasi Manajeman Akademik menggunakan 

metode User Experience Heuristic. ( Studi kasus Sistem Informasi Manajemen 

Akademik Universitas Islam Riau)”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, didapatkan 

perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Mengukur pengalaman pengguna dari sistem SIMAK UIR. 

2. Bagaimana Mendapatkan dan melihat apa saja aspek-aspek yang 

mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem 

SIMAK UIR dengan menggunakan metode User Experience Heuristcs. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian dilakukan 

pada sistem SIMAK UIR dengan kategori responden dalam penelitian ini adalah 

Dosen, Operator IT Fakultas, dan Admin prodi. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisia dan  melihat  

aspek-aspek yang mempengaruhi pengalaman pengguna SIMAK UIR dan 
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memberikan rekomendasi  terhadap  sistem  agar meningkatkan  kualitas user  

experience yang lebih baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan 

penelitian Tugas Akhir yang akan dibuat : 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

 batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan dari tugas 

 akhir yang dibuat. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang 

 berhubungan dengan tugas akhir ini. 

 BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

 penelitian, yaitu tahapan studi awal yang berupa studi literatur dan studi 

 permasalahan, identifikasi masalah, menentukan responden, melakukan 

 analisa terhadap metode dan data responden, pembahsan dan analisa dari 

 data yang dikumpulkan, kesimpulan dan saran. 

 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi proses analisa hasil pengujian jawaban responden mengenai 

 kelebihan dan kendala yang ada pada sistem secara rinci sehingga dapat 

 memberikan rekomendasi berupa user experience SIMAK UIR yang lebih 

 baik. 

 BAB VI PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang 

 dilakukan serta saran yang bisa membantu dalam pengembangan 

 penelitian selanjutnya. 


