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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Aplikasi mobile  saat ini telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang di 

seluruh dunia. Di Indonesia sendiri bisnis pengembangan dan penggunaan aplikasi 

mobile  semakin meningkat. Peningkatan penggunaan aplikasi mobile ini 

dikarenakan meningkatnya akses pengguna internet di Indonesia. Menurut survei 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 jumlah 

penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 10,56 juta jiwa sejak 

tahun 2016 dengan total 143,26 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia 

sebanyak 262 juta orang.  

 

Gambar 1.1 Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 

Sumber: (APJII, 2018) 
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Berdasarkan data dari Kominfo, Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

pengguna internet (peringkat ke-6) dan smartphone (peringkat ke-5) di dunia 

memiliki perilaku khas dalam menggunakan smartphone (Kominfo, 2014). Pada 

survey Nielsen yang berjudul “Nielsen on Device Meter” mengungkapkan bahwa 

penduduk Indonesia menggunakan smartphone selama 189 menit per hari atau 

lebih dari 3 jam (Rizal, 2014). 

Survei yang dilakukan comScore pada tahun 2017 lalu menunjukkan durasi 

waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia pada mobile web, desktop, dan 

aplikasi mobile (Nguyen, 2017). 

 

 

Gambar 1.2 Hasil Survei Waktu yang Masyarakat Indonesia 

Sumber: (Nguyen, 2017) 

Berdasarkan data survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Indonesia lebih sering menggunakan aplikasi mobile dibandingkan dengan mobile 

web dan desktop. Ada banyak alasan kenapa aplikasi mobile semakin popular dalam 
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hal penggunaan. Dari survey yang dilakukan oleh JAKPAT, sebanyak 67,35% 

responden mengatakan bahwa aplikasi mobilelebih mudah untuk digunakan. 

56,12% mengatakan lebih nyaman untuk digunakan dan 48,47% responden 

mengatakan bahwa aplikasi mobile  lebih cepat daripada mobile web (Arunarsirakul, 

2015). Alasan lainnya dapat dilihat di gambar 1.3 

 

Gambar 1.3 Hasil Survei Alasan Penggunaan Aplikasi Mobile 

Sumber: (Arunarsirakul, 2015) 

Setiap harinya, kita menggunakan berbagai macam aplikasi baik itu 

aplikasi mobile, mobile web, ataupun desktop untuk berbagai kebutuhan. 

Pemanfaatan aplikasi ini digunakan di berbagai bidang salah satunya adalah 

hiburan. Terdapat berbagai jenis aplikasi hiburan yang digunakan oleh 

masyarakat dan komik merupakan salah satunya. Komik kini tidak hanya 

hadir dalam bentuk cetak, tapi juga online. Salah satu platform pencetus komik 

online adalah Line Webtoon. Berdasarkan data  yang dirilis oleh Line Webtoon 

pada April 2015 (Khoiri & Setyanti, 2016), Indonesia menjadi pembaca 
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terbanyak komik online dibandingkan dengan negara lain, dengan 6 juta 

pengguna aktif. 

 

Gambar 1.4 Tampilan Home Dari Webtoon 

Sumber: (WEBTOON, 2018) 

 

Selain Line Webtoon, terdapat pula  komik asli Indonesia yaitu re:ON 

Comics. re:ON Comics adalah sebuah penerbitan komik termasuk pengembangan 

konten yang meliputi versi cetak dan online. Versi cetak berupa kompilasi komik 

berseri yang terbit secara berkala dan versi online adalah penerbitan komik periodik 

melalui web di mana semua orang dapat membaca dan mengikutinya secara gratis. 
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Versi online pada dasarnya menyajikan konten yang berbeda dengan versi cetak 

namun tetap dengan memperhatikan korelasi konten sehingga kedua versi ini justru 

akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.  

re:ON Comics sendiri sudah menerbitkan cukup banyak komik onlinenya 

namun masih dalam mobile web. Atas dasar itulah dilakukan perancangan aplikasi 

mobile untuk re:ON Comics. Rancangan aplikasi ini akan menampilkan komik-

komik yang diterbitkan secara online oleh re:ON Comics.  

           

Gambar 1.5 Tampilan Home Dari re:ON Comics 

Sumber: (PT Wahana Inspirasi Nusantara, 2018) 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang user interface yang sesuai untuk re:ON Comics? 

2. Bagaimana merancang aplikasi mobile re:ON Comics berbasis Android? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

        Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan hasil rancangan user interface untuk aplikasi re:ON Comics 

2. Untuk mendapatkan aplikasi  mobile  re:ON Comics yang berbasis Android. 

 

Manfaat dari penelitian adalah: 

1. Untuk menambah alternatif media baca re:ON Comics melalui aplikasi 

mobile. 

 

1.4  Batasan Masalah 

1. Aplikasi mobile  re:ON Comics dibuat berdasarkan platform Android. 

2. Koleksi komik yang diberikan oleh re:ON terbatas, sesuai dengan 

kebijakan re:ON. 

3. Komik yang ditampilkan dengan mode portrait dengan ukuran 360 x 500. 

4. Hasil yang diharapkan adalah purwarupa dan juga aplikasi mobile re:ON 

Comics yang sesuai dengan pedoman eight golden rules dan usability 

testin
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