
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Manajemen Akademik 

Sistem dapat diartikan sebuah kumpulan prosedur dan komponen lain 

yang berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan untuk 

mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto. 2003). Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwasanya sistem merupakan elemen-elemen yang saling bekerja 

sama.kumpulan elemen dapat disebut sistem apabila terjadi sebuah kerja sama dan 

saling ketergantungan. Setiap elemen bekerja sama demi suatu keluaran.  

Sistem informasi akademik dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan Akademik yang menginginkan layanan 

pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas 

pelayanan, daya saing dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Sistem Informasi 

Akademik sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata 

kuliah, data staf pengajar (dosen) serta administrasi fakultas/jurusan yang sifatnya 

masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan Software agar mampu 

mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. 

Sistem informasi Akademik melakukan kegiatan proses administrasi 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan administrasi akademik, melakukan proses 

pada transaksi belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswa, melakukan proses 

administrasi akademi baik yang menyangkut kelengkapan dokumen dan biaya 

yang muncul pada kegiatan registrasi ataupun kegiatan operasional harian 

administrasi akademik. Proses pengolahan data keuangan dilakukan setiap kali 

terjadi transaksi keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga pada proses 

ini Sistem Informasi Akademi dapat melakukan update untuk data mahasiswa. 

Beberapa bagian yang bersangkutan dengan modul keuangan dapat diintegrasikan 

dibawah Sistem Informasi Akademik, modul keuangan dapat berupa kegiatan 

transaksi akutansi ataupun kegiatan transaksi kepegawaian yang merupakan 

proses yang terjadi pada kegiatan di Universitas ataupun Akademik . 
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Pada universitas Islam Riau terdapat sistem imformasi akademik yang 

dinamakan Sistem Informasi Manajemen Akademik yang disingkat SIMAK UIR 

dengan alamat akademik.uir.ac.id:888. Pada SIMAK UIR ini digunakan beberapa 

tipe user yaitu : 

1. Operator IT Fakultas 

Operator IT Fakultas ialah User yang disediakan oleh developer untuk 

membantuk pengoperasian Panel Akademik ini. Dimana segala permasalahan 

umum dalam pengoperasian panel akademis ini akan ditangani oleh Operator IT 

Fakultas. Adapun fitur di dalam sistem yang bisa digunakan oleh user operator IT 

fakultas adalah : 

a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

b. Data Mahasiswa 

c. Data Mahasiswa Khusus Fakultas 

d. Data Mahasiswa SP Fakultas 

e. Data Mahasiswa Skripsi Fakultas 

f. Data Pengampu Dosen SP 

g. Data Dosen Pengampu Fakultas 

h. Data Master Update Kapasitas Kelas 

i. Data Master Resend Pasword Dosen Fakultas 

j. Data Master Update Nomor Dosen HP Dosen Fakultas 

k. Data Master Data Mata Kuliah Fakultas 

l. Data Master Data Mata Kuliah Pra Syarat 

m. Data Master Update ID Mata Kuliah Fakultas 

n. Data Pembayaran Status Pembayaran Mahasiswa Fakultas 

o. Data Pembayaran Transaksi Multi Fakultas 

p. Data KRS dan Nilai Reset KRS Mahasiswa 

q. Data KRS dan Nilai Data KRS Mahasiswa Fakultas 

r. Data KRS dan Nilai Data Nilai Fakultas 

s. Data KRS dan Nilai Validasi KRS 

t. Data KRS dan Nilai Nilai Konversi 

u. Data KRS dan Nilai Cetak Transkip 
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v. Informasi 

w. Perkuliahan Mata Kuliah Kurikulum 

x. Pengaturan Seting Aktif SIKAD 

 

2. Dosen  

Sistem ini, membantu Dosen dalam proses pendataan Nilai Mahasiswa. 

Dimana Dosen memasukan Data Nilai Mahasiswa dan mengkonfirmasi nilai yang 

sudah dimasukan umntuk dapat divalidasi oleh masing-masing Prodi.  

Adapun fitur yang dapat digunakan oleh user dosen adalah : 

a. Data Pengampu Mahasiswa 

b. Data KRS dan  Nilai Nilai Mahasiswa 

c. Data KRS dan Nilai Nilai Mahasiswa SP 

d. Informasi 

e. Pengaturan Ubah Password 

Kode User yang dipakai untuk user Dosen ialah 

Contoh : 

671desmi 

671 = kode prodi (sesuai SK pengangkatan dosen yang bersangkutan) 

Desmi  = (5 karakter pertama nama dosen yang bersangkutan) 

 

3. Prodi 

Didalam sistem ini, Prodi melakukan Validasi Nilai yang telah 

dimasukan oleh masing-masing Dosen pengampu mata kuliah. Adapun fitur yang 

bisa digunakan oleh user prodi adalah : 

a. Data Mahasiswa 

b. Data SK Pengampu 

c. Edit Data Pengampu 

d. Jumlah SKS Dosen 

e. Data Pengampu SP 

f. Data Pengampu Prodi 

g. Data Master Daftar Nama Dosen 
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h. Data Master Daftar Nama Dosen Prodi 

i. Data Master Matkul Persyaratan Prodi 

j. Data Pembayaran SP 

k. Status Pembayaran Mahasiswa 

l. Data KRS dan Nilai (Verifikasi Data Nilai SP) 

m. Data KRS dan Nilai Nilai Skrpsi / KP 

n. Data KRS dan Nilai Verifikasi Nilai  

o. Data KRS dan Nilai Nilai Prodi 

p. Data KRS dan Nilai Migrasi Nilai 

q. Data KRS dan Nilai Cetak Transkip 

r. Informasi Seputar IT Kampus 

s. Ubah Password 

Kode User yang dipakai untuk user Prodi ialah : 

Contoh :  

p911 

p   = standar login user prodi 

991 = kode untuk masing-masing 

2.2 User Experience (UX) 

Pada situs smashingmagazin.com Jacob Gube menyatakan bahwasanya 

User Experience adalah sebagaimana perasaan seseorang ketika dia berhadapan 

dengan sebuah sistem. Sistem bisa berupa website, aplikasi web, atau software 

dekstop, dan pada konteks jaman sekarang, umumnya ditunjukan dengan interaksi 

manusia – komputer. 

User Experience merupakan suatu konsep yang luas dan dimodulasikan 

dari sejumlah faktor yang berasal dari berbagai sumber, baik faktor subjektif, 

objektif, maupun konstektual. Faktor subjektif berhubungan dengan 

kecenderungan individual pengguna, faktor objektif berhubungan dengan kualitas 

fungsional yang dirasakan oleh pengguna, baik secara pragmatis, yang berfokus 

terhadap tercapainya tujuan operasional pengguna, seperti usability, maupun yang 

terkait dengan desain atribut secara luas, seperti estetika. Sementara faktor 
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konstektual dipengaruhi oleh situasi tempat dan waktu atau bagaimana experience 

atau pengalaman tersebut didapatkan (Norman, 2004). 

2.3 User Experience Heuristics 

Leena Arhippainen mengemukakan penelitian pada situs CIE (Center for 

Internet Excellence) riset dan inovasi unit di Universitas Oulu, Finlandia tahun 

2013, mengenai metode evaluasi  dengan judul “A Tutorial of Ten User 

Experience Heuristics”, terdapat 10 metode evaluasi User Experience yang setiap 

poinnya menjelaskan secara rinci mengenai cara evaluasinya, diantaranya:  

1. Ensure Usability (Memberikan Kegunaan yang Baik) 

Ensure Usability merupakan seberapa tinggi kegunaan suatu produk 

terhadap pengguna, hal ini mencakup seberapa cepat pengguna memahami cara 

menggunakan produk tersebut, seberapa efisien penggunaanya, dan berapa lama 

pengguna suka untuk menggunakanya. Ada lima kategori Usability menurut 

Jakob Nielsen yaitu : Learnability, Efficieency, Memorability, errorsdan 

satisfication. 

2. Provide Utility Matching With User’s Values (Kesesuaian dengan 

keinginan pengguna) 

Memberikan kegunaan, manfaat, dan kepuasan yang sesuai dengan 

keinginan pengguna. Pada dasarnya apabila pengguna merasakan manfaat yang 

seseusai diharapkan dalam pemakaian sebuah produk maka pengguna akan 

melupakan kekurangan Usability dari suatu produk.  

3. Surpass the user’s expectation (Melampaui Harapan Pengguna) 

Pengunaan suatu produk seringkali melihat dari sisi negatif yang 

dirasakan pengguna dalam menggunakan produk yang lain sebelumnya. Dalam 

hal ini produk haruslah bisa menarik perhatian pengguna dengan cara yang positif 

atau memberikan kesan yang baik berupa kemudahan, kesenangan, serta manfaat 

dalam penggunaanya.  

4. Respect the user ( Peduli Terhadap Latar Belakang Pengguna ) 

Mengetahui kelompok pengguna atau sasaran pengguna dalam 

pembuatan produk sangatlah perlu. Hal ini dikarenakan Setiap pengguna memiliki 
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perbedaan latar belakang yang mempengaruhi bagaimana penilaiannya terhadap 

produk. Dengan memahami latar belakang pengguna, produk dapat digunakan 

lebih baik berdasarkan kemampuan dan kenyamanan pengguna. 

5. Design the produk or service to fit the intended contexts ( Produk 

Mendukung Penggunaan Sesuai Situasi Pengguna ) 

Design produk yang dibuat haruslah mendukung pengguna 

menggunakanya dalam keadaan yang beragam, jadi produk harus lah disesuaikan 

penggunaanya pada sesuai dengan pengguna. Semua keadaan itu berpengaruh 

pada User Experience. Menurut Donald Norman penggagas istilah User 

Experience mendefinisikan UX pada 3 faktor, yaitu faktor subjektif, objektif, dan 

konstektual, yang mana pada faktor konstektual merupakan situasi tempat dan 

waktu atau bagaimana pengalaman itu didapatkan. 

6. Provide several ways to interact, leave choice for the user (Memberikan 

Cara Berinteraksi Kepada Pengguna) 

Pengguna memilki cara yang berbeda – beda dalam menggunakan suatu 

produk. Memberikan beberapa cara untuk berinteraksi, memberikan pilihan bagi 

pengguna. Seperti contoh pada suatu sistem berbasis web, ada menjadi masalah 

jika pengguna membuka web tersebut menggunakan gadget/Smartphone maka 

pada kasus ini sistem yang dibuat haruslah mendukung ditampilkan pada ukuran 

layar yang berbeda atau menggunakan Responsive Web Design.  

7. Respect the user’s privacy and security (Peduli Terhadap Privasi dan 

Keamaanan Pengguna) 

Pada saat ini pengguna suatu produk sangatlah memerhatikan kemanan 

yang diberikan produk tersebut terhadap pengguna. Hal ini dikarenakan 

kebanyakan suatu produk menyimpan data informasi pribadi dari pengguna. oleh 

karena itu, tingkat keamanan dan privasi pengguna produk penting untuk 

meningkatkan . 

8. Support the user activities – do not force (Mendukung Kegiatan 

Pengguna dan Tidak Memaksa) 

Suatu produk harus memudahkan pengguna pada saat aktifitas sehari-hari 

sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam menggunakan produk tersebut.  
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9. Go for a ferfect visual design  ( Desain Visual yang Baik) 

Ada dua makna yang dimiliki aspek tampilan pada User Experience. 

Pertama, desain tampilan dapat meningkatkan Usability dengan membuat desain 

tampilan yang mudah dipahami dan konsisten. Kedua, tampilan yang berestetika 

akan menarik pengguna sehingga pengguna senang menggunakan produk 

tersebut. Selain itu, pemilihan dalam desain visual, misalnya penggunaan warna 

dapat mempengaruhi User Experience pada sebuah nilai seperti kesehatan dan 

keindahan . 

10. Give a surprise gift (Memberikan Kejutan yang Melebihi Harapan 

Pengguna) 

Usability saja tidak cukup, pengguna membutuhkan fasilitas yang lebih 

yang membuatnya senang, melebihi harapan pengguna dengan cara menambah 

dan memperbaiki User Experience karena User Experience adalah bagaimana 

pengguna merasakan sebuah teknologi yang membuatnya nyaman 

menggunakannya. 

User Experience Heuristics adalah metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan menilai pengalaman pengguna sebuah sistem dengan latar belakang 

pengguna yang berbeda-beda, karena pada sepuluh kriteria yang ada pada metode 

ini memiliki aspek ruang lingkup yang luas dan mencakup segala aspek yang ada 

pada pengguna dengan latar belakang yang berbeda dan tidak hanya pada konsep 

usability (kebergunaan), saat satu kriteria tidak dapat mengukur pengalaman 

pengguna karena latar belakang pengguna itu sendiri, maka kriteria lain dapat 

menilai dan mengukur kepuasan pengguna itu sendiri. 

2.4 Human-Computer Interaction (HCI) 

Insap Santosa dalam bukunya “Interaksi Manusi Komputer Teori dan 

Praktek)” tahun 2004 menyebutkan tujuan utama disusunnya cara interaksi 

manusia dan komputer pada dasarnya adalah untuk memudahkan manusia dalam 

pengoperasikan komputer dengan mendapatkan umpan balik selama 

menggunakan komputer. Perancang antarmuka manusia dan komputer berharap 

agar penggunanya nyaman menggunakan sistemnya, tetapi untuk merancang 
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sistem yang nyaman bagi pengguna, pengguna harus memahami aspek psikologi 

yang dimiliki pengguna karena pengguna mempunyai ciri-ciri khusus dan 

kebiasaan berlainan dengan pengguna yang lain. Sehingga dalam mempelajari 

ilmu Interaksi Manusia dan Komputer, maka berkaitan dengan ilmu-ilmu lain 

yang juga harus dipahami.  

2.5 Responsive Web Design 

Responsive Web Design merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

membuat layout website menyesuaikan diri dengan tampilan device pengunjung, 

baik ukuran maupun orientasinya. Jadi tampilan yang berada di desktop komputer 

dengan tampilan yang diakses melalu Smartphone misalnya, itu akan berbeda 

tampilannya. Responsive Web Design Untuk mengetes tampilan yang 

menggunakan teknik Responsive tersebut tidak harus mengaksesnya melalui 

mobile device ataupun device lainnya, namun cukup dengan meminimize browser 

saja ke dalam ukuran mobile device yang diinginkan, kita sudah dapat melihat 

tampilan website kita pada layar mobile device.  

2.6 Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

Dalam melakukan penelitian sudah harus ditentukan dengan jelas 

pendekatan atau desain penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan 

agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari 

sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan 

lebih proporsional apabila pembaca mengetahui pendekatan atau desain yang 

diterapkan. Kedua pendekatan tersebut memang dapat dibedakan karena latar 

belakang yang mana pendekatan kuantitatif digunakan bila seseorang memulainya 

dengan teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya, sedangkan 

pendekatan kualitatif bila seseorang berusaha menafsirkan realitas dan berusaha 

membangun teori berdasarkan apa yang dialami (Mulyadi, 2011). Berikut akan 

dijelaskan perbedaan yang mendasar mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif 

dan dasar menggabungkannya. 
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2.6.1 Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif  merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila 

disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya. 

Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, positivistik, 

ilmiah/scientific dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode 

tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 

mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode 

positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut 

sebagai metode ilmiah (scientific) karena metode ini telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. 

Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat 

ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik. 

Selain itu metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang 

lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena 

sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan 

kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Setiap variable 

yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda–

beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. 

Dengan menggunakan simbol–simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara 

kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter. Tujuan utama dari 

metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. 

Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas 

tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi 
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tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau 

metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. Metode estimasi 

itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih 

terbatas lingkupnya yang juga sering disebut “sample” dalam penelitian 

kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari 

populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang 

dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi 

kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta 

menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul. 

2.6.2 Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya 

belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada 

filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian 

lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data 

hasil peneletian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang di 

temukan di lapangan.metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode 

penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu,pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang teleh di 

tetapkan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitianya di lakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. 

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode 

penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth 

analysis ), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi 

kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari 

masalah lainnya. 



 

 II-11 

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul 

berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata 

yang diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), 

foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lainyang dapat memperkaya 

data primer. 

Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun ketika peneliti 

memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadai bahwa manusia 

mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti 

sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama 

beberapa lama, tetap harus mewaspadai bahwa mereka juga bisa berfikir dan 

mempertimbangkan kepentingan pribadi. 

2.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012), teknik analisis data digunakan untuk 

mengolah hasil  penelitian  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Dalam  hal  

ini  data  primer berupa kuesioner yang di isi oleh responden. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  deskriptif  kuantitatif  

dengan menggunakan skala guttman. 

Untuk mengukur pengalaman tersebut maka peneliti menggunakan alat 

ukur skala guttman. Skala guttman merupakan skala yang digunakan untuk 

memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten. 

Pada penelitian ini menggunakan jawaban pertayaan yaitu Ya dan Tidak dengan 

nilai 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. 

Berikut tabel bobot nilai untuk kuesioner yang menggunakan skala 

guttman: 
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Tabel 2. 1 Tabel Skala Guttman  
Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diambil interval (jarak) dan 

interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan mencari interval skor persen 

(I) dengan rumus: 

Interval (I)   = Range (R) / Kategori (K) 

Range (R)   = Skor Tertinggi - Skor Terendah = 100- 0 = 100% 

Kategori (K)     = 2  (Cukup dan Kurang) 

Interval (I)   = 100 / 2 = 50% 

Kriteria penilaian  = 100 - 50 = 50%  

sehingga kriteria interpretasi skor berdasarkan interval sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Interprtasi Skor Berdasarkan Interval 
Skor Keterangan 

>= 50% Cukup 

<50% Rendah 

2.8 Penelitian Sebelumnya 

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait 
Judul 
penelitian 

Metode Penulis Tahun Hasil 

Analisa 
Usability 
Untuk 
Mengetahui 
User 
Experience 
Pada Aplikasi 
Berbasis Web 
 

Usability Fridh 
Zurriyadi 
Ridwan dkk 

2008 Penelitian dilakukan untuk 
mengetahui tingkat penggunaan 
(usability) pada aplikasi web 
menggunakan metode survei dan 
usability test pada pengguna. 

Evaluasi 
kualitas 
website 
pemerintah 
daerah dengan 

Webqual 
(Website 
Quality) 

Candra 
Irawan 

2012 
 

Penelitian ini memberikan 
rekomendasi bagaimana 
membangun website 
pemerintahan dengan kualitas 
yang baik yang berdasarkan pada 
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Judul 
penelitian 

Metode Penulis Tahun Hasil 

menggunakan 
webqual. 

kualitas informasi, kualitas 
interaksi pelayanan, dan 
kegunaan website. 

Evaluasi 
Desain Antar 
Muka 
(Interface) 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kemudahan 
pengguna 

Usability 
Heuristics 

Dino 
Caesaron, 
dkk  

2013 Jika dilihat secara umum desain 
antar muka, dan kemudahan 
penggunaan dari portal 
Universitas X cukup baik, tetapi 
ada beberapa hal yang perlu 
diperbaiki terutama dalam 
karakteristik kemudahan 
penggunaan. 

Pembuatan 
dan Evaluasi 
Kemudahan 
Turis dalam 
Menggunakan 
Aplikasi 
Baronda 
Ambon Travel 
Guide 

Usability 
Heuristic 

Giovanno 
Pattiasina, 
Beatriz 
Tanazale & 
Lady Joanne 
Tjahyana  

2014 Prototype aplikasi diunggah pada 
server uji coba kemudian 
dievaluasi oleh 42 turis yang 
terdiri dari turis dalam negeri dan 
mancanegara. Uji coba tersebut 
berbentuk online survey yang 
meminta para responden untuk 
mencoba aplikasi pada 
smartphone mereka kemudian 
melakukan evaluasi berdasarkan 
poin – poin pada survey tersebut. 
Hasil evaluasi ini digunakan 
untuk meningkatkan usability 
dari aplikasi. 

Mengukur 
Tingkat 
Usability Pada 
Sistem 
Informasi 
Akademik 

Usability Thomas 
Alva Edison 

2015 Hasil penelitian menunjukan 
bahwa masih banyak ditemukan 
permasalahan dari sisi usability 
pada Universitas XYZ antara 
Admin, Dosen dan Mahasiswa, 
dengan penggunaan sistem ini 
secara massal di lingkungan 
kampus, karena menurut Jacob 
Nielsen pengukuran tingkat 
usability terdiri dari lima faktor 
utama yaitu, learnability, 
efficiency, memorability, errors 
dan satisfaction 

“Analisis User 
Experience 
menggunakan 
metode User 
Experience 
Heuristic 
( SIASY UIN 
SUSKA 
RIAU)” 

User 
Experience 
Heuristic 

Roni Hidayat 2015 Penelitian ini meneliti tingkat 
user experience terhadap sebuah 
sistem administrasi surat 
menyurat pada Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan dan Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum yang 
mana sistem ini di sebut SIASY 
UIN SUSKA RIAU 


