
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Profil Perusahaan 

Profil perusahaan merupakan penjelasan secara rinci tentang perusahaan 

tersebut, di dalamnya terdapat sejarah singkat perusahaan, website 

bertuahpos.com, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan.  

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Citra Media Bertuah 

PT. Citra Media Bertuah merupakan perusahaan media online di Pekanbaru,  

Riau, Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012, didirikan oleh bapak 

Muhammad Junaidi. Perusahaan ini berlokasi dijalan Pepaya nomor 40 C, 

Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Bidang utama yang dikelola ialah 

media online yaitu website bertuahpos.com yang merupakan portal berita dan 

bisnis. Hadir untuk segmen pembaca di Indonesia terkhusus untuk wilayah Riau-

Sumatera dan sekitarnya. 

Pada website bertuahpos.com terdapat banyak informasi yang sangat 

bermanfaat diantaranya dari konten finance, marketing, market and shopping, 

travelling, retail and smes, property, gaya hidup, profil usaha kecil dan 

menengah, good shopper, konsultasi bisnis, starbiz, kolom bisnis, public service, 

otomotif, teknologi dan kondisi Riau terkini. 

Jumlah seluruh karyawan PT. Citra Media Bertuah berjumlah tujuh belas 

orang karyawan dengan berbagai macam jabatan, diantaranya Pemimpin 

Perusahaan, Sekretaris Editorial, Tim Redaksi, Pengembang Bisnis, Pendukung 

Teknologi Informasi dan Media Sosial, serta Agency of West Sumatera, untuk 

lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada Sub Judul 2.1.4. 

2.1.2 Website Bertuahpos.com 

Website bertuahpos.com hadir untuk segmen pembaca Indonesia terkhusus 

untuk wilayah Riau, Sumatera dan sekitarnya. Hampir 75% konten media ini 

bernafaskan dunia ekonomi bisnis sehingga dapat menjadi rujukan maupun 

referensi utama masyarakat Riau dan sekitarnya. Baik itu yang  berkaitan 

dengan finance, marketing, market and shoping, travelling, retail and smes, 
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property, lifestyle, profile usaha kecil dan menengah, good shopper, konsultasi 

bisnis, starbiz, kolom bisnis, public service, otomotif, teknologi dan beberapa fitur 

unik lainnya. Sedangkan 25% lagi berupa informasi penting tentang kondisi Riau 

terkini maupun nasional. 

Rata–rata kunjungan website  bertuahpos.com mencapai 40.000–50.000 

kunjungan setiap harinya dan harapan pihak perusahaan ingin terus meningkatkan 

traffic kunjungan tersebut. Berikut ini merupakan tampilan dari website 

bertuahpos.com, dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3 dan 

Gambar 2.4. 

2.1.3 Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi perusahaan PT. Citra Media Bertuah sebagai berikut: 

Visi 

“Menjadi perusahaan media online bertaraf internasional menuju kehidupan 

berkualitas”. 

Misi 

1. Sebagai referensi utama media online di Indonesia 

2. Saluran media digital yang kritis, edukatif dan bertanggung jawab 

3. Mengoptimalkan nilai perusahaan, konstribusi terhadap pemegang saham, dan 

tanggung jawab sosial. 

4. Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas, 

kreativitas, dan tata nilai positif. 

5. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

2.1.4 Struktur Organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sekretaris Editorial yaitu Maulia 

Oktavia, maka diperoleh data perusahaan salah satunya yaitu struktur organisasi. 

Adapun struktur organisasi PT. Citra Media Bertuah dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 
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Gambar 2.1 Tampilan Awal Website Bertuahpos.com Bagian Atas 

(Sumber: http://bertuahpos.com) 

 

Gambar 2.2 Tampilan Menu Pada Website Bertuahpos.com 

(Sumber: http://www.bertuahpos.com) 

http://www.bertuahpos.com/
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Gambar 2.3. Tampilan Awal Website Bertuahpos.com Bagian Bawah 

(Sumber: http://bertuahpos.com) 
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Gambar 2.4 Tampilan Isi Berita Website Bertuahpos.com 

(Sumber: http://bertuahpos.com) 
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi. 

Sumber: Data Perusahaan (2016).
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2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan 

Penjelasan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan yang ada pada 

struktur organisasi yang tertera pada Gambar 2.5 yaitu: 

1. Pemimpin Perusahaan (Editor-in-chief). 

Merupakan kepala utama publikasi, memiliki tanggung jawab akhir 

untuk semua operasi dan kebijakan. Memimpin semua departemen 

organisasi. Selain itu, pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab 

untuk mendelegasikan tugas kepada anggota staf serta menjaga dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka. 

2. Sekretaris Editorial. 

Divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap surat-menyurat 

dan edit berita yang akan dipublikasikan. 

3. Editor Eksekutif. 

Divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengeditan berita 

yang diperoleh dari tim redaksi untuk dipublikasi melalui website 

bertuahpos.com. 

4. Tim Redaksi. 

Divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pencari atau 

peliput berita pada setiap wilayah yang ada di provinsi Riau. 

5. Pengembang Bisnis. 

Divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan rutin 

pelatihan jurnalistik. 

6. Pendukung Teknologi Informasi dan Media Sosial. 

Divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap teknologi 

informasi yang terintegrasi dengan perusahaan, baik dari segi jaringan, 

media sosial, dan lain-lain. 

7. Agency Of  West Sumatera. 

Divisi ini adalah salah satu kontributor yang ada di provinsi Sumatera 

Barat. 
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2.2 Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 

Menurut Rizky (2007), interaksi manusia dan komputer dideskripsikan 

sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi 

dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang 

faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. 

2.2.1 Model Interaksi Manusia dan Komputer 

Model interaksi diantara pengguna melibatkan tiga komponen, yaitu: 

1. Pengguna  

Dalam hal ini adalah manusia baik seseorang atau sekelompok pengguna 

yang bekerja dalam sebuah tim atau organisasi yang saling berkaitan. 

Dalam konteks IMK pengguna adalah faktor utama yang perlu 

diperhatikan karena pengguna berada dalam tingkatan yang berbeda 

dalam hal pemahaman, pendidikan, tradisi serta sensor indera yang 

dimiliki masing-masing pengguna.  

2. Interaksi 

Interaksi dimaksudkan dalam IMK adalah komunikasi apapun yang 

terjadi antara manusia dan komputer, yang mana tujuannya membantu 

pengguna untuk mencapai tujuan dalam menjalankan tugas pada suatu 

lingkup aktivitas tertentu. 

3. Sistem  

Diartikan sebagai perangkat keras ataupun perangkat lunak dari berbagai 

macam jenis yang nantinya akan berinteraksi dengan manusia. Komputer 

atau sistem akan dipandang sebagai sebuah alat yang akan berinteraksi 

terhadap manusia sebagai pengguna. Sehingga lebih ditekankan pada 

fungsi dari bagian-bagian komputer secara umum dalam kaitannya dalam 

IMK. 

Menurut Yatini (2007) peranan utama interaksi manusia dan komputer 

adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mempunyai daya guna (usability) 

dan efektif. 
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           Gambar 2.6 Model Interaksi Manusia dan Komputer. 

(Sumber: Rizky, 2007). 

2.2.2 Disiplin Ilmu Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Disiplin Ilmu Interaksi Manusia dan Komputer (IMK). 

(Sumber: http://docplayer.info). 

Model interaksi antara manusia dengan sistem melibatkan tiga komponen, 

yaitu pengguna, interaksi dan sistem itu sendiri, seperti yang terlihat pada Gambar 

2.7. Kunci utama IMK adalah kebergunaan (usability), yang berarti bahwa suatu 

sistem harus mudah digunakan, memberi keamanan kepada pengguna, mudah 

dipelajari, dan sebagainya. 

Sistem Pengguna Interaksi 
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Ada empat bagian proses UCD dalam disiplin ilmu IMK yaitu use and 

context, human, computer, dan development process. 

1. Use and Context 

a. Social Organization and Work: IMK dalam kegunaannya bagi 

manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks kerja. 

b. Application Areas: Berkaitan dengan karakteristik dalam area aplikasi. 

c. Human-Machine Fit and Adaptation: Kesesuaian antara manusia 

dengan mesin yang dibangun. 

2. Human 

a. Human Information Processing: Karakteristik manusia yang 

memproses informasi. 

b. Language, Communication and Interaction: Bahasa sebagai media 

bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. 

c. Ergonomics: Berkaitan dengan karakteristik antropometri dan 

fisiologis dan kaitannya dengan kenyamanan kerja. 

3. Computer 

a. Input and Output Devices: Konstruksi teknis pada peralatan yang 

digunakan sebagai media interaksi manusia dan komputer. 

b. Dialogue Techniques: Software dasar dan teknik-teknik dalam 

berinteraksi dengan manusia terdiri dari input dan output dialog, cara 

berinteraksi, dan masalah-masalah dalam dialog. 

c. Dialogue Genre: Gaya atau metode  yang digunakan antara lain 

penggunaan metafora, metode yang relevan dengan media lain, aspek 

estetika. 

d. Computer Graphics: Konsep-konsep  dasar dari tampilan komputer 

meliputi aspek geometris dalam dua dimensi ataupun tiga dimensi, 

transformasi linear, tampilan warna. 

e. Dialogue Architecture: Arsitektur software dan standar  untuk 

antarmuka dengan pengguna. 
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4. Development 

a. Design Approaches: Proses desain dan topik-topik yang relevan dari 

disiplin ilmu yang lain. 

b. Implementation Techniques and Tools: Cara-cara dan peralatan 

implementasi. 

c. Evaluation Techniques: Metode-metode spesifik untuk evaluasi. 

2.3 User Centered Design (UCD) 

User Centered Design (UCD) merupakan paradigma baru dalam 

pengembangan sistem berbasis web (Rahayu, 2010). Konsep dari UCD adalah 

pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, dan tujuan atau sifat-

sifat, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman 

pengguna. Sasaran UCD adalah lebih dari sekedar membuat produk yang berguna. 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD adalah: 

1. Fokus Pada Pengguna  

Pada saat perancangan akan berhubungan langsung dengan calon 

pengguna atau pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam 

workshop perancangan. Tujuannya untuk memahami kognisi, karakter, 

dan sikap pengguna. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data, 

analisis dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna 

tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis, dan organisasi. 

2. Perancangan Terintegrasi  

Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, 

dukungan teknis serta prosedur instalasi dan konfigurasi.  

3. Pengujian Pengguna  

Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang 

berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi 

tentang kelakuan pengguna dan evaluasi umpan balik yang cermat.  

4. Perancangan Interaktif 

Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan 

diuji. Berdasarkan hasil percobaan kelakuan dari fungsi, antarmuka, 

sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya. 
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2.3.1 Kelebihan UCD 

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Susan Dray berjudul “The 

Importance Of Designing Usable Systems” yang dipublikasikan pada Januari 1995 

edisi interactions dijelaskan bahwa UCD memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

1. Mengurangi kemugkinan terjadinya error. 

2. Mengurangi biaya tambahan. 

3. Mengurangi biaya pelatihan, dan mengurangi pelatihan ulang. 

4. Meminimalisir kerugian produktifitas ketika sistem diperkenalkan dan 

pemulihan yang lebih cepat. 

5. Lebih fokus pada proses penyelesaian tugas dari pada peralatan 

teknologi. 

6. Omset yang lebih rendah dengan moral yang lebih baik. 

7. Mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang untuk menemukan 

kebutuhan pengguna. 

8. Tingginya penyebaran keterampilan diseluruh aplikasi yang akan 

mengurangi kebutuhan pelatihan. 

9. Pemanfaatan fungsi sistem secara lengkap. 

10. Kualitas pelayanan yang lebih baik. 

11. Kepuasan pelanggan yang lebih baik. 

12. Meningkatkan kegunaan. 

13. Penerimaan yang lebih baik dari pengguna. 

14. Mendeteksi masalah lebih cepat. 

15. Mengurangi dokumentasi. 

16. Meningkatkan produktifitas. 

17. Meningkatkan naluri keberhasilan untuk perancang. 

2.3.2 Prinsip Merancang User Interface 

Konsep UCD adalah tujuan atau sifat-sifat, konteks, penguna, sifat konteks 

dan lingkungan produk semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Selanjutnya 

ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan didukung sistem (Silalahi, 

2011). 
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Prinsip–prinsip dalam merancang user interface adalah sebagai berikut:  

1. User Familiarity (Mudah Dikenali) yaitu menggunakan istilah yang 

lazim digunakan dan dikenali oleh pengguna secara umum, misalnya 

untuk sistem perkantoran mengggunakan istilah letters, documents, 

folders bukan directories, file, identifiers.  

2. Consistency (Konsisten) yaitu konsisten dalam operasi dan istilah yang 

digunakan di seluruh sistem sehingga tidak membingungkan.  

3. Minimal Surprise (Mengurangi Kejutan) yaitu operasi yang terjadi dapat 

diprediksi oleh pengguna sesuai dengan perintah yang ada atau tidak 

membuat pengguna terkejut.  

4. Recoverability (Pemulihan) recoverability ada dua macam yaitu 

confirmation of destructive action (konfirmasi terhadap aksi yang 

merusak) atau ketersediaan fasilitas pembatalan (undo).  

5. User Guidance (Bantuan) yaitu adanya cara penggunaan sistem sehingga 

pengguan lebih mudah dalam menjalankan sistem. 

2.3.3 Aturan Dalam UCD 

Karat (1998) telah mendefinisikan hak pengguna untuk mentransformasi 

budaya yang terdapat dalam perancangan, pengembangan, dan pembuatan sistem 

teknologi informasi, dan untuk memastikan bahwa produk hasilnya akan tepat 

seperti harapan pelanggan, sebagai berikut: 

1. Perspective 

Pengguna selalu benar. Jika terdapat masalah dalam penggunaan sistem, 

maka masalah ada pada sistem dan bukan pengguna. 

2. Instalation 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat memasang atau uninstall 

perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa ada 

konsekuensi negatif. 

3. Compliance 

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja 

persis seperti yang dijanjikan. 
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4. Instruction 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara 

mudah (buku petunjuk, bantuan secara online atau kontekstual, pesan 

kesalahan), untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. 

5. Control 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu 

membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang 

diberikan. 

6. Feedback 

Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk mendapatkan 

informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat tentang tugas yang 

dilakukan dengan kemajuan yang dicapai. 

7. Linkages 

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas 

tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh 

hasil terbaik. 

8. Restriction 

Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan 

sistem. 

9. Assistance 

Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan 

penyediaan teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang 

membantu jika diperlukan. 

10. Usability 

Pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi, dan bukan 

sebaliknya. Sistem harus dapat digunakan secara alami dan intuitif. 

2.3.4 Aktivitas Metode UCD 

Metode yang digunakan dalam UCD adalah dengan melakukan aktivitas 

sebagai berikut (Silalahi, 2011):  
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1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada pengguna. Kuesioner menjadi efisien apabila 

sudah dapat mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari pengguna, dengan hasil yang diperoleh 

dari kuesioner, maka akan dapat mengetahui kebutuhan pengguna. 

2. Interview 

Interview dilakukan untuk berinteraksi dengan pengguna dengan maksud 

untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang akan 

dibangun. Hal ini dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang akan diteliti. Interview dapat dilakukan 

secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka maupun menggunakan alat komunikasi. 

3. Task Modelling 

Proses menganalisis dan menggambarkan bagaimana pengguna 

melaksanakan tugas-tugasnya pada sistem, apa saja yang dapat dilakukan 

dan hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh pengguna. Memeriksa 

tugas-tugas pengguna untuk mengetahui dengan baik apa yang 

dibutuhkan pengguna dari interface dan bagaimana pengguna akan 

menggunakannya. 

4. Prototype 

Prototype adalah suatu proses untuk membangun solusi perancangan 

yang kongkrit berawal dari pengguna dan kebutuhan pengguna. Mewakili 

model produk yang akan dibangun, mensimulasikan struktur, 

fungsionalitas, atau operasi sistem. Dimungkinkan untuk 

mengimplementasikan sembarang fungsionalitas yang real. Dapat berupa 

low-fidelity atau high-fidelity. Memberi gambaran tentang keseluruhan 

produk atau bagian-bagiannya. 
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2.4 Populasi dan Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda 

alam yang lainnya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Polulasi pada penelitian ini berjumlah 5.300 populasi, angka tersebut 

diperoleh dari hasil observasi traffic pengunjung website bertuahpos.com selama 

satu mingu dimulai dari tanggal 15-03-2017 sampai tanggal 21-03-2017 pada 

website alexa.com (Lampiran B). 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik yang digunakan diantaranya dua teknik yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling (Sugiyono, 2013). Pada dua teknik tersebut di dalamnya 

terdapat pula berbagai macam teknik, teknik tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Teknik Sampling (Sugiyono, 2013) 

Teknik Sampling 

Probability Sampling Nonprobability Sampling 

1. Simple Random 

Sampling. 

2. Proportionate 

Stratified Random 

Sampling. 

3. Disproportionate 

Stratified Random 

Sampling. 

4. Area (Cluster) 

Sampling. 

1. Sampling Sistematis. 

2. Sampling Kuota. 

3. Sampling Incidental. 

4. Purposive Sampling. 

5. Sampling Jenuh. 

6. Snowball Sampling. 
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Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknikn Nonprobability 

Sampling yang meliputi Sampling Kuota. Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan 

sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, apabila data 

yang terkumpul tidak sesuai dengan sampel yang ditentukan, maka penelitian 

dianggap belum selesai (Sugiyono, 2013). 

 Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah sebanyak tiga puluh sampel, 

angka tersebut merujuk dari penelitian Irwansyah (2015), alasan merujuk pada 

penelitian tersebut karena memiliki kesamaan pada studi kasus yaitu sama-sama 

website berita yang memiliki jumlah populasi sangat banyak. Selain itu alasan lain 

menggunakan sampel tiga puluh orang karena jumlah ideal dalam eksperimen dari 

sisi pengguna pada situs minimal tiga puluh orang partisipan (Leroy, 2011 dikutip 

dari Irwansyah, 2015). 

2.5 Website 

Website adalah kumpulan dari sebuah file yang terhubung ke internet 

(Farida dan Ferdiana, 2015). Website berisi dokumen-dokumen multimedia (teks, 

gambar, suara, animasi, video) yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol) dan untuk mengaksesnya mengunakan perangkat 

lunak yang disebut browser. Beberapa jenis browser yang populer saat ini 

diantaranya Internet Explorer yang diproduksi oleh Microsoft, Mozilla Firefox, 

Opera dan Safari yang diproduksi oleh Apple. Browser adalah aplikasi yang 

mampu menjalankan dokumen-dokumen website dengan cara diterjemahkan. 

Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat di dalam aplikasi browser 

yang biasa disebut web engine. Ketika sebuah komputer telah terhubung ke 

internet, maka akan ditampilkan sebuah informasi yang akan dicari oleh 

pengguna. 

Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya adalah (Sovia dan Febio, 2011): 
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1. Website Dinamis 

Merupakan sebuah website yang menyediakan konten yang selalu 

berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita, seperti, 

www.republika.co.id, www.google.com. 

2. Website Statis 

Merupakan website yang kontennya sangat jarang diubah. Misalnya 

website profil organisasi, seperti, www.yptk.ac.id. 

Berdasarkan tujuannya, website dibagi atas (Sovia dan Febio, 2011): 

1. Personal Website: Website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Corporate Website: Website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

3. Portal Website: Website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari 

layanan berita, Electronic Mail (E-Mail), dan jasa-jasa lainnya. 

4. Forum Website: Sebuah website yang bertujuan sebagai media diskusi. 

2.6 Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat 

analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. SPSS versi pertama dirilis 

pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nie, seorang lulusan Fakultas Ilmu 

Politik dari Stanford University. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengolahan data 

menggunakan software SPSS dan telah berhasil digunakan, diantanya adalah dua 

penelitian berikut, pertama penelitian Pamungkas (2014) dengan judul Penerapan 

User Centered Design (UCD) Dalam Perancangan User Interface Website Berita 

Melalui Pendekatan Soft System Methodology (SSM), dan yang kedua adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Ratri (2016) Metode User Centered 

Design Untuk Pembangunan Sistem Informasi Umat Gereja Paroki Maria 

Assumpta Babarsari Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mengunakan software SPSS dapat mempermudah dan mempercepat dalam 

pengolah data yang akan dilakukan. 

Semula SPSS hanya digunakan untuk ilmu sosial saja, tapi perkembangan 

berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu sehingga kepanjangannya 

berubah menjadi Statistical Product and Service Solution (SPSS). SPSS 

http://www.republika.co.id/
http://www.google.com/
http://www.yptk.ac.id/
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digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, 

peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis 

statistika, manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, dan pembuatan data 

turunan) dan dokumentasi data (kamus metadata turut dimasukkan bersama data) 

juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS.  

Statistik yang termasuk software dasar SPSS:  

1. Statistik Deskriptif: Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, Penelusuran, 

Statistik Deskripsi Rasio. 

2. Statistik Bivariat: Rata-Rata, t-test, ANOVA, Korelasi (bivariat, parsial, 

jarak), Non-Parametric Tests. 

3. Prediksi Hasil Numerik: Regresi Linear. 

4. Prediksi Untuk Mengidentifikasi Kelompok: Analisis Faktor, Analisis 

Cluster (Two-step, K-means, Hierarkis), Diskriminan.  

SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara 

langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data 

mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris 

(cases) dan kolom (variables). Case berisi informasi untuk satu unit analisis, 

sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing 

kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan 

prosedur base system menghasilkan pivot tables, dimana kita bisa memperbaiki 

tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, 

maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Beberapa 

kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena 

SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini:  

1. Data Editor 

Merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang 

sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk 

mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data.  

2. Viewer 

Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, 

menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, 
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serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-

aplikasi yang lain.  

3. Multidimensional Pivot Tables 

Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot 

tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhdap tabel dengan 

pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah 

melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel 

sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu.  

4. High-Resolution Graphics 

Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan 

pie charts, bar charts, histogram, scatterplots, graphics tiga dimensi, dan 

yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan 

tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya.  

5. Akses Basis Data 

Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah 

database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya.  

6. Transformasi Data 

Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap 

untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, 

mengkombinasikan kategori, add, aggregat, merge, split, dan beberapa 

perintah transpose files, serta yang lainnya.  

7. Distribusi Elektronik 

Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan 

sebuah tombol pengiriman data (e-mail) atau melakukan export tabel dan 

grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet 

dan intranet.  

8. Online Help 

SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap 

membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang 

diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, 
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kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-

contoh kasus dalam pengoperasian program ini. 

9. Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara 

Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan 

tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum 

versi 11.5 dimana file data yang sangat besar dibuat temporary file. 

10. Interface dengan Database Relasional 

Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan 

untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional.  

11. Analisis Distribusi 

Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for Server atau untuk 

aplikasi multiuser. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti 

akan menganalisis file-file data yang sangat besar dapat langsung me-

remote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus 

memindahkan ke komputer pengguna.  

12. Multiple Sesi 

SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari 

satu file data pada waktu yang bersamaan.  

13. Mapping 

Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe baik secara 

konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, 

pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. 

2.7 Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang dikembangkan oleh Resis Likert pada tahun 

1932, skala ini banyak digunakan dalam penelitian karena sederhana dan mudah 

mengembangkannya (Wirawan, 2012). Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian, dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 
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instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2015). 

Berikut ini adalah lima skala dalam skala Likert, dapat dilihat pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Empat skala dalam skala Likert. 

Angka Kata Sifat 

4 Sangat Setuju 

3 Setuju 

2 Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 

Sumber: Wirawan (2012). 

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait UCD yang menggunakan skala 

Likert dalam pengukuran kuesioner adalah penelitian Hayati (2014) dengan judul 

Analisis Website Pemerintah Provinsi Riau Dengan Metode User Centered 

Design (UCD), dan Rahayu (2010) dengan judul Analisa Website Tribun 

Pekanbaru Menggunakan UCD. Pada penelitian ini telah berhasil menggunakan 

skala Likert sebagai skala pengukuran pada kuesioner yang digunakan pada 

penelitian tersebut. 

2.8 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Munawar (2005) UML adalah salah satu alat bantu yang sangat 

handal didunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan 

karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi 

pengembang sistem untuk membuat cetak biru dalam bentuk baku. 

UML menyediakan beberapa beberapa diagram visual yang menunjukkan 

berbagai aspek dalam sistem, ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML 

seperti (Sholiq, 2006): 

1. Use Case Diagram 

2. Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

4. Colaboration Diagram 

5. Class Diagram 

6. Statechart Diagram 

7. Component Diagram 
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8. Deployment Diagram 

Dari berbagai diagram di atas, pada penelitian ini hanya menggunakan tiga 

diagram yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 

Penjelasan dari tiga diagram tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut: 

2.8.1 Use Case Diagram 

Use case diagram menyajikan interaksi use case dan aktor. Aktor dapat 

berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang 

sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. 

Elemen-elemen diagram use case, diantaranya sebagai berikut:  

1. Aktor  

Aktor adalah pemakai sistem, dapat berupa manusia atau sistem 

terotomatisasi, seperti Gambar 2.9. 

 

 

 

Gambar 2.9 Aktor Dalam Use Case. 

2. Use Case 

Use case adalah cara spesifik penggunaan sistem oleh aktor. Use case 

menspesifikasikan perilaku sistem atau bagian sistem. Merupakan 

deskripsi sekumpulan sekuen aksi termasuk varian–varian yang 

dilakukan sistem untuk memproduksi hasil atau nilai ke aktor, seperti 

Gambar 2.10. 

 

 

 

Gambar 2.10 Bentuk Dari Use Case. 

3. Relasi (Hubungan antar Use Case) 

Relasi merupakan generalisasi antar use case  yang berupa:  

a. Include, merupakan bagian dari use case yang lain. 
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b. Extend, memiliki fungsi memperluas perilaku use case. Seperti 

Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Relasi Antar Use Case. 

2.8.2 Activity Diagram 

Menurut Sholiq (2006) activity diagram menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem. Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran 

kejadian (flow of events) dalam use case. Diagram ini merupakan teknik untuk 

mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak 

kasus. Diagram ini sama seperti flowchart perbedaannya, terletak pada diagram 

ini dapat mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa (Munawar, 

2005). Berikut adalah elemen-elemen yang ada pada activity diagram, yaitu:  

1. Partition  

Partition merupakan suatu objek atau pelaku yang berinteraksi dengan 

sistem atau sistem tersebut, seperti pada Gambar 2.12. 

 

User 

 

 

Gambar 2.12 Partition. 

2. Activity 

Activity merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pengguna 

dengan sistem, seperti pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Activity. 

3. Initial dan Final 

Initial atau start merupakan awalan flow dari suatu use case yang 

menghubungkan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya dan 

diakhiri dengan simbol final sebagai akhir dari suatu aktivitas, seperti 

pada Gambar 2.14. 

 

 

 

            Activity Initial     Activity Final 

Gambar 2.14 Initial dan Final Activity Diagram. 

2.8.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan pesan yang 

diletakkan diantara objek–objek di dalam use case. Komponen utama diagram 

sekuensial terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama 

message. Message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progress vertical (Munawar, 2005). Berikut penjelasan 

tentang komponen sequence diagram: 

1. Objek (Participant) 

Objek diletakkan pada bagian atas diagram dengan urutan dari kiri ke 

kanan. Setiap participant terhubung dengan garis titik–titik yang disebut 

lifeline. Sepanjang lifeline ada kotak yang disebut activation. Activation 

mewakili sebuah eksekusi operasi dari participant, seperti pada Gambar 

2.15. 

 

 

Activity 
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Gambar 2.15 Objek Atau Participant Serta Lifeline. 

2. Message 

Sebuah message bergerak dari satu participant ke participant yang lain 

dan dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Sebuah participant dapat 

mengirim message ke dirinya sendiri, seperti pada Gambar 2.16. 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Message. 

3. Recrusive 

Recrusive merupakan sebuah operasi kepada dirinya sendiri dan menjadi 

arus utama banyak bahas pemrograman, seperti pada Gambar 2.17. 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Recrusive. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Metode UCD telah banyak digunakan dalam penelitian diberbagai studi 

kasus dan permasalahan, berikut hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel 2.2: 

 

 

 

 

Object 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu. 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

1. Karina Auliasari 

dan Mira Orisa 

(2015) 

Pengembangan 

Aplikasi Baby Care 

Menggunakan Metode 

User Centered Design 

Penggunaan metode UCD 

memudahkan peneliti 

sebagai developer untuk 

menganalisis demigrafi 

pengguna hingga 

menentukan content dari 

aplikasi. Hal ini dikarenakan 

metode user centered design 

memiliki produk prototype 

yang sederhana dan mudah 

dipahami seperti personal, 

skenario dan arsitektur 

informasi. 

2. Putra Paskalis  

dkk (2015) 

Implementasi User 

Centered Design Untuk 

Merancang Antarmuka 

Sistem Informasi 

Eksekutif Pada PT. Pos 

Indonesia 

Peran UCD dalam 

membangun sistem informasi 

eksekutif dapat ditinjau dari 

beberapa aspek antara lain, 

kualitas informasi, kepuasan 

pengguna, dampak individual 

dan dampak organisasional 

yang berperan dalam 

penyajian informasi sesuai 

dengan kebutuhan masing-

masing pengguna. 

3. 
Jelita Ardhiyani 

dan Adam 

Analisis User Interface 

Media Pembelajaran- 

Rancangan antarmuka 

pengguna (user interface) 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

4. Mukharil 

Bachtiar (2014) 

Pengenalan Kosa Kata 

Untuk Anak Tunarungu 

untuk media pembelajaran 

mengenai pengenalan 

kosakata dapat menerapkan 

filosofi komunikasi total 

sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi anak 

tunarungu. 

5. Rahmi Hayati  

(2014) 

Analisis Website 

Pemerintah Provinsi 

Riau Dengan Metode 

User Centered Design 

(UCD). 

Dalam UCD pengguna selaku 

pihak yang paling banyak 

melakukan interaksi dengan 

sistem akan menjadi faktor 

utama dalam penilaian 

website. Hal ini akan 

memperjelas apa saja yang 

menjadi keinginan atau 

ketidakpuasan pengguna 

terhadap website sehingga 

penilaian diharapkan akan 

menjadi lebih efektif. 

6. Syafri Afrudi 

(2013) 

Penerapan Konsep 

Interaksi Manusia Dan 

Komputer Pada Sistem 

Informasi Akademik 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Musi 

Rawas 

Rancangan antarmuka sistem 

informasi akademik fakultas 

ekonomi universitas musi 

rawas berdasarkan prinsip 

UCD yang direkomendasikan 

sudah cukup baik dan layak 

untuk diterapkan. 

7. 
Shinta Rahayu 

(2010) 

Analisa Website Tribun 

Pekanbaru 

Pada UCD semua variabel 

sudah memnuhi aturan UCD 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

  Menggunakan User 

Centered Design 

yaitu perspektif, pemenuhan, 

instruksi, umpan balik, 

keterkaitan, assistance, dan 

usability. Ini semua dilihat 

dari statistik deskriptif 

frekuensi tiap variabel. 

8. Armadyah 

Amborowati 

(2008) 

Rancangan Sistem 

Pameran Online 

Menggunakan Metode 

UCD 

Hasil penelitian 

menunjukkan dengan 

menggunakan metode UCD 

untuk perancangan sistem, 

sistem yang dihasilkan lebih 

memberikan kepuasan bagi 

pengguna dan meningkatkan 

kemanfaatan sistem tersebut. 

9. Wijang 

Widhiarso, dkk 

(2007) 

Metode UCD (User 

Centered Design) 

Untuk Rancangan Kios 

Informasi 

Menggunakan metode UCD 

untuk perancangan aplikasi 

kios informasi rumah sakit, 

sistem yang dihasilkan lebih 

memberikan kepuasan bagi 

pengguna dan meningkatkan 

kemanfaatan dari aplikasi 

kios informasi itu sendiri 

karena sejak awal pengguna 

telah terlibat. 

 


