
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era yang serba canggih seperti saat ini sistem informasi bukan lagi 

menjadi hal baru, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Baik disuatu 

perusahaan, pemerintahan bahkan di dunia pendidikan terutama pada perguruan 

tinggi sekalipun memerlukan suatu sistem informasi karena dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan lebih cepat dan baik sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) telah 

merancang sistem informasi yang diberi nama iRaise. Integrated Academic 

Information System (iRaise) adalah media sistem informasi untuk mengelola data 

akademik dan kemahasiswaan seperti transkrip nilai, kartu rencana studi, jadwal 

kuliah, dan semua yang berkaitan dengan akademik dan kemahasiswaan. Sistem 

ini tentu bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan baik dari sisi dosen, 

mahasiswa, maupun pegawai yang berinteraksi didalam sistem tersebut. 

Sistem informasi yang baik merupakan sistem yang dalam 

implementasinya telah selaras dengan tujuan bisnis dari perancangan sistem 

tersebut. Begitu pula dengan sistem iRaise. Selain aspek ini, pengembang sering 

melupakan faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam konstruksi sistem 

informasi yaitu UX (User Experience). User experience atau pengalaman 

pengguna merangkum semua aspek emosi pengguna, keyakinan, keinginan, 

persepsi, respon fisik, psikologi, perilaku, dan pencapaian yang terjadi sebelum, 

saat dan setelah digunakan (“ISO 9241-210: 2010,” 2009). 

Untuk saat ini sistem akademik iRaise memiliki 34368 user yang terdaftar 

didalamnya. Mulai dari dosen, mahasiswa hingga pegawai civitas akademik yang 

dapat mengakses sistem tersebut. Sistem ini merupakan sistem yang berperan 

strategis bagi UIN SUSKA RIAU. Meski telah resmi digunakan mulai tahun 

ajaran 2015/2016 namun sistem masih banyak dikeluhkan oleh pengguna. Peneliti 

sendiri telah melakukan pengamatan mulai tanggal 13 Juli 2016 hingga 25 
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Oktober 2016 di grup iRaise Helpdesk Facebook. Grup ini bertujuan untuk 

sharing informasi maupun media penyampaian keluhan dan masalah yang 

dirasakan oleh pengguna. Dari tiga bulan pengamatan tersebut terdapat 230 

pengaduan terhadap penggunaan sistem iRaise. Dengan tingginya angka 

pengaduan ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki beberapa kendala yang 

membuat pengguna masih bingung dalam menggunakannya dan perlu dilakukan 

suatu evaluasi.  

Beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan yaitu feedback dari sistem 

yang tidak benar dan tidak mudah dipahami. Ketika mahasiswa ingin mereset 

password pada akun iRaisenya dimenu “Lupa Password ?” seharusnya muncul 

pesan link password yang telah dikirim ke email pengguna. Namun yang muncul 

disistem berupa pesan error dan tidak ada menampilkan solusi untuk memberikan 

panduan tertentu. User harus datang kekantor Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data (PTIPD) untuk mengkonfirmasi kesalahan tersebut agar dapat 

mereset password. Permasalahan lain terkadang mahasiswa tidak bisa login dan 

tidak ada konfirmasi apapun dari sistem sehingga membuat user bingung. Untuk 

menjawab kebingungannya mereka mencari informasi ke grup iRaise Helpdesk 

Facebook. Jika belum ada tanggapan mereka mencari jawaban lainnya ke bagian 

C3 (Customer Care Center) yang ada di PTIPD. Jika setiap permasalahan yang 

muncul mahasiswa harus pergi ke PTIPD maka dampaknya akan terjadi antrian 

yang cukup panjang pada bagian layanan informasi tersebut. Mengingat untuk 

satu angkatan yang baru registrasi ke sistem iRaise bisa mencapai 1500 

mahasiswa dengan pengguna aktif mencapai ribuan. Bagaimana PTIPD 

memberikan informasi ke pengguna sebanyak ini sedangkan pada sistem tidak 

diberikan informasi apapun terhadap permasalahan yang ada. Dengan 

pengalaman-pengalaman yang dialami oleh user harus datang kepusat bantuan ini 

membuktikan bahwa dari sistem tidak memiliki solusi. Sistem seharusnya masih 

bisa memberikan panduan yang membimbing dan memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut. 

Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa 

informasi yang ada didalam sistem iRaise untuk event kesalahan tertentu tidak 
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informatif. Dengan melihat permasalahan ini tidak menutup kemungkinan untuk 

event permasalahan lainnya akan terjadi hal yang sama. Dengan memberikan 

langkah-langkah yang jelas dan mudah dimengerti akan memberikan pengalaman 

yang baik dan menyenangkan bagi pengguna. Selain kepada pengguna, dengan 

memberikan informasi yang dibutuhkan di sistem akan membantu mengurangi 

keluhan dan pengaduan pada bagian C3 tersebut. Maka dari itu perlunya 

penelitian ini untuk memberikan rekomendasi berdasarkan user experience atau 

pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode User 

Experience Heuristics untuk menganalisis pengalaman yang dirasakan pengguna 

terhadap sistem iRaise UIN SUSKA RIAU. Pada Penelitian ini sistem akan 

dianalisa dan dinilai berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Leena 

Arhippainen yaitu metode User Experience Heuristics, karena metode ini 

memiliki ruang lingkup yang luas dan memiliki 10 parameter yang dapat 

mengukur setiap aspek pengalaman pengguna dengan baik. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Roni Hidayat dari jurusan 

Teknik Informatika UIN SUSKA RIAU dengan judul Analisa User Experience 

Sistem surat menyurat menggunakan metode User Experience Heuristics (Studi 

Kasus: SIASY UIN SUSKA RIAU). Pada penelitian ini diberikan rekomendasi 

berupa tampilan dan saran untuk memperbaiki kualitas user experience dari 

sistem surat menyurat tersebut. 

Penelitian yang akan dilakukan pada tugas akhir penulis akan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roni Hidayat. Penelitian kali 

ini akan memiliki perbedaan dari sistem yang di analisa yaitu iRaise yang 

merupakan sistem manajemen akademik dengan pengguna yang lebih banyak dan 

faktor permasalahan yang timbul juga lebih banyak pula. Berbeda dengan sistem 

surat menyurat (SIASY) yang merupakan sistem untuk bagian pengelolaan surat 

menyurat mahasiswa saja.  

 



I-4 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat ditarik sebuah 

rumusan masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan tugas akhir ini, 

yaitu: 

a. Bagaimana mengukur pengalaman pengguna dari sistem iRaise UIN 

SUSKA RIAU dengan menggunakan metode User Experience Heuristics? 

b. Bagaimana menganalisa dan melihat aspek-aspek apa saja yang 

mempengaruhi pengalaman pengguna sistem iRaise UIN SUSKA RIAU 

dengan metode User Experience Heuristics? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, akan diberi beberapa batasan 

masalah, yaitu: 

a. Lingkup penelitian sistem hanya sebatas pada pengalaman yang dirasakan 

oleh pengguna saja dan tidak mencakup developer sistem iRaise. 

b. Sampel dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu mahasiswa, dosen dan 

admin jurusan pada 8 Fakultas dengan penentuan jumlah sampel 

menggunakan rumus Slovin. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat aspek-

aspek yang mempengaruhi pengalaman pengguna sistem iRaise dan memberikan 

rekomendasi terhadap sistem agar meningkatkan kualitas user experience yang 

lebih baik.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
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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, yaitu seperti sistem informasi 

akademik, user experience, user experience heuristics, keuntungan metode 

user experience heuristics, faktor-faktor user experience, teknik sampling, 

teknik analisis data, dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu mulai dari tahap pendahuluan, tahap perencanaan, tahap 

pengumpulan data, tahap pengolahan data dan tahap penulisan laporan.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi analisis permasalahan sistem, perancangan kuesioner, uji 

coba kuesioner, hasil kuesioner, analisa data kuesioner, ringkasan masalah 

user experience, penyusunan rekomendasi dan kesimpulan hasil analisa. 

BAB V PENUTUP  

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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