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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika dalam 

penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, membuat lahirnya perangkat 

lunak pada sistem komputer atau yang sering disebut software menjadi semakin 

banyak dan bervariasi. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat bantu, software harus 

memiliki kemampuan yang memudahkan pengguna untuk menyelesaikan 

tugasnya sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Usability testing dilakukan 

untuk mengukur bagaimana pengguna menggunakan sistem dan menemukan 

masalah-masalah selama penggunaan. Dengan kata lain, usability menjadi suatu 

proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengembangan produk dan 

sistem yang dilakukan itu dikatakan berhasil atau gagal. 

Di dalam sebuah software, tingkat kemampupakaian atau usability 

merupakan suatu hal yang penting. Jika sebuah software sulit digunakan, maka 

pengguna akan mencari software yang lebih mudah digunakan. Tingkat 

kemampupakaian dari suatu software dapat dinilai berdasarkan beberapa dimensi, 

seperti learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction (Nielsen, 

2003 dan ISO 9241). Learnability merupakan dimensi yang mengukur tingkat 
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kemudahan software untuk dipelajari dan dipahami. Efficiency merupakan 

dimensi yang mengukur kecepatan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. 

Memorability adalah dimensi yang menjelaskan tentang kemudahan dalam 

mengingat cara penggunaan software tanpa perlu dipelajari berkali-kali. Error 

merupakan dimensi yang menyangkut kesalahan yang disebabkan baik oleh 

pengguna atau software itu sendiri. Satisfaction adalah dimensi yang menjelaskan 

tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan software tersebut.  

Statistik merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat penting 

untuk pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Bukan hanya sekedar 

pengumpulan data, tetapi yang terutama adalah cara pengumpulan data, cara 

mengolahnya secara sistematis, cara menyimpulkan dan memberi arti kepada data 

tersebut. Software dapat membantu pengguna untuk mengolah data statistik dan 

melakukan analisis data sehingga pengguna dapat mengambil suatu keputusan 

yang tepat. Sebelum berkembangnya software, data diolah secara manual. 

Munculnya software statistik sangat menguntungkan bagi semua pihak, termasuk 

pelajar. Software statistik yang biasa dipakai adalah Minitab, SPSS (Statistical 

Product and Servicer Solution), Lisrel, dan lain sebagainya.  

Software Minitab merupakan program statistika yang digunakan baik di 

dunia kampus ataupun di dunia industri. Minitab sering digunakan dalam 

hubungannya dengan pengaplikasian Six Sigma, CMMI (Capability Maturity 

Model Integration), dan metode statistik klasik seperti analisis regresi, analisis 

faktor, analisis diskriminan, dan pengendalian kualitas statistik. Dalam 

pengendalian kualitas statistik terdapat peta kendali yang  merupakan suatu grafik 
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dengan batas kontrol atas dan bawah. Peta kendali digunakan untuk menampilkan 

apakah suatu proses berada dalam batas kontrol atau tidak.  

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kemampupakaian 

(usability) software Minitab pada pengaplikasian peta kendali p. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kemampupakaian (usability) software Minitab dalam menyelesaikan 

masalah pengendalian kualitas statistik yang diaplikasikan pada peta kendali p. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan 

tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Adapun batasan-batasan 

masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Aktif 

Teknik Industri Universitas Pelita Harapan angkatan 2008, 2009, dan 2010. 

2. Dimensi dan indikator usability yang digunakan berdasarkan Nielsen (2003) 

dan ISO 9241. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Pada tugas akhir ini di dalam penulisannya dibagi dalam sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika dalam 

penulisan laporan. 

II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan 

acuan teori mengenai penelitian ini. Selain itu, juga digunakan untuk 

melakukan perhitungan di bab pengolahan data. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap dalam melakukan penelitian di dalam 

penyusunan tugas akhir. Tahap-tahap tersebut dimulai dengan penelitian 

pendahuluan, lalu studi literatur, identifikasi masalah, penentuan tujuan 

penelitian, desain eksperimen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis 

dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. 

IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data yang akan diperlukan untuk diolah. Data yang akan 

diolah terbagi menjadi dua, yaitu data yang diambil pada saat pre-test dan data 

yang diambil pada saat post-test. Data yang diambil pada saat pre-test adalah 

data responden, data pengukuran usability untuk dimensi learnability, 
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efficiency, dan error. Sedangkan data yang diambil pada saat post-test adalah 

pengukuran usability untuk dimensi memorability dan satisfaction. 

V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis dari data yang telah diolah di bab sebelumnya. Data 

yang akan dianalisis adalah profil responden, dimensi-dimensi usability seperti 

learnability, efficiency, errors, memorability, dan satisfaction, serta hubungan 

antara dimensi-dimensi usability tersebut dengan profil responden. 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya.  

 

 


