
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan sehari-hari 

semakin terasa manfaatnya salah satunya dari segi penyebaran informasi. 

Penyebaran informasi tidak hanya melalui media offline, media online turut 

memberikan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada para pencari 

informasi contohnya seperti website (Sutedjo dkk, 2012). Penggunaan website 

sebagai media untuk membaca berita, mencari pekerjaan, berbelanja online dan 

merencanakan perjalanan, merupakan beberapa aktivitas yang umumnya banyak 

dilakukan oleh masyarakat (Prayoga dan Sensuse, 2010). Seiring perkembangan 

informasi yang semakin cepat pada era globalisasi ini mengakibatkan banyak 

kemajuan diberbagai aspek kehidupan manusia, terutama aspek bisnis (Kustiani, 

2010). Sehingga mendorong suatu lembaga untuk memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai penunjang dalam melaksanakan fungsinya, salah satunya ialah 

PT. Citra Media Bertuah. 

PT. Citra Media Bertuah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang media dan komunikasi. Didirikan pada tahun 2012, beralamat dijalan 

Pepaya nomor 40 C, Jadirejo, Sukajadi, kota Pekanbaru, Riau. Untuk 

memanfaatkan teknologi sebagai peluang bisnis, perusahaan ini membangun 

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

dan bisnis, website ini memiliki dua jenis tampilan yaitu berbasis web dan 

berbasis desktop. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa hampir 75% konten 

website bertuahpos.com berisi dunia ekonomi bisnis, baik itu yang  berkaitan 

dengan finance, marketing, market and shoping, travelling, retail and SMEs, 

property, lifestyle, profile Usaha Kecil Menengah (UKM), good shopper, 

konsultasi bisnis, starbiz, kolom bisnis, public service, otomotif, teknologi dan 

beberapa fitur unik lainnya. Sedangkan 25% lagi berupa informasi yang bersifat 

umum tentang kondisi Riau terkini maupun nasional. Website bertuahpos.com 

hadir untuk pembaca di Indonesia khususnya wilayah Riau-Sumatera dan 

sekitarnya (Lampiran A). 
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Sejak pertama kali dibangun website bertuahpos.com pada tahun 2012 

belum pernah dilakukan evaluasi terhadap website menggunakan metode atau 

standar tertentu, hanya saja evaluasi yang dilakukan saat ini berdasarkan saran 

dari pengguna dan tim website. Maulia Oktavia sebagai Sekretaris Editorial 

mengatakan bahwa terdapat kritik dari pengguna seperti kesulitan dalam 

menemukan konten contohnya konten kuliner, kemudian tim website 

bertuahpos.com melakukan meeting untuk mempertimbangkan masukan dari 

pengguna, selanjutnya dilakukan perbaikan seperti mengubah posisi konten pada 

website (Lampiran A).  

Kondisi seperti ini dikarenakan perusahaan tidak menerapkan evaluasi 

menggunakan metode atau standar tertentu sehingga tidak dapat mengetahui 

kondisi website saat ini dengan maksimal. Tanpa evaluasi sesuai standar maka 

tidak akan diketahui bagaimana kondisi website tersebut dalam pelaksanaannya 

sejak awal dibangun (Sari, 2010). Menurut Oztekin, et al (2013) evaluasi yang 

paling relevan untuk sebuah sistem yakni dengan mengidentifikasi faktor 

usability. Evaluasi dari aspek usability dapat meningkatkan usability website  

(Islam dan Tjusi, 2011), kemudian Nurhayati dan Handayani (2010) menjelaskan 

bahwa pengguna sangat memperhatikan tingkat usability pada sebuah website. 

Usability adalah syarat mutlak pada sebuah website, jika sebuah website tidak 

usable maka pengunjung akan meninggalkan website tersebut (Nielsen, 2012). 

Usability dapat membedakan pengguna menjadi suka terhadap sebuah website 

atau menjadi frustasi (Ridwan, 2007). Website dengan usability tinggi akan 

membuat website tersebut menjadi populer (Aelani dan Falahah, 2012). Hal 

tersebut yang mendasari penelitian ini melakukan evaluasi dari segi usability 

menggunakan evaluasi Heuristic.  

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait evaluasi yang 

menggunakan metode Heuristic sudah pernah dilakukan diberbagai studi kasus 

dan permasalahan yang berbeda-beda, dua diantaranya adalah Winarni, dkk 

(2016) dan Caesaron (2015). Penelitian Winarni, dkk (2016) dengan judul 

tinjauan aspek Heuristic untuk mengevaluasi tampilan antarmuka website 

pemerintahan, dan penelitian Caesaron (2015) dengan judul evaluasi Heuristic 
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desain antarmuka (interface) portal mahasiswa. Hasil evaluasi dari kedua 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi menggunakan metode Heuristic 

bersifat pragmatis, mudah dilakukan, dan dapat digunakan sebagai panduan dalam 

pengembangan website dengan usability. Untuk melihat penelitian terdahulu yang 

lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Evaluasi  Heuristic merupakan teknik pengujian berdasarkan aspek desain 

user interface terhadap usability sistem yang memungkinkan untuk memecahkan 

masalah dan membuat keputusan dengan cepat dan efisien (Nimah, 2011). 

Evaluasi Heuristic ini pertama kali diperkenalkan oleh Nielsen dan Molich pada 

tahun 1990, tujuan utama dari evaluasi Heuristic adalah untuk mengidentifikasi 

masalah terkait dengan usability website (Purnamasari, 2012). Metode ini 

diklasifikasikan sebagai teknik evaluasi analitik kualitatif (Dix, 2004). Prinsip 

yang terdapat pada metode ini adalah sebanyak sepuluh prinsip, yaitu visibility of 

system status, match between system and real world, user control and freedom, 

consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, 

flexibility and efficiency of use,  aesthetic and minimalist design, help user 

recognize, diagnose, and recover from errors, dan help and document (Nielsen, 

1995). Menurut Ridwan (2007) bahwa tidak semua prinsip evaluasi Heuristic 

yang dapat dipenuhi oleh software bersangkutan seperti halnya penelitian 

terdahulu Winarni, dkk (2016) yang hanya menggunakan tujuh dari sepuluh 

prinsip Heuristic. Pada setiap prinsip Heuristic tidak memiliki pedoman yang 

menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi suatu objek, sehingga evaluator dapat 

menafsirkannya dengan cara yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda 

(Jaspers, 2009).   

Evaluasi Heuristic memiliki kekuatan diantaranya, pertama sangat baik 

digunakan sebagai teknik evaluasi karena lebih mudah untuk menemukan masalah 

usability yang muncul (Jeffries, et al 1991), kedua metode ini lebih relatif murah 

dan besar manfaatnya (Nielsen, 1995), ketiga adalah evaluator yang digunakan  

dalam evaluasi Heuristic yaitu ahli dibidang usability (Ssemugabi dan Villiers, 

2010) sehinggga data yang diperoleh akan lebih akurat, dan yang keempat adalah 
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metode ini banyak digunakan dalam mengukur tingkat kenyamanan pengguna 

(Savitri dan Ispani, 2015).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengangkat topik 

evaluasi usability pada website bertuahpos.com dengan menggunakan metode 

Heuristic. Dari evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi tim 

pengembang website dalam melakukan perbaikan usability sehingga diharapkan 

website bertuahpos.com memiliki tingkat usability yang tinggi dan mencapai 

kepuasan pengguna.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat adalah 

bagaimana mengevaluasi website bertuahpos.com dari segi usability dengan 

menggunakan metode Heuristic. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitan ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas 

dan dapat terfokus pada bidang kajiannya, maka batasan masalahnya sebagai 

berikut:  

1. Evaluasi dilakukan pada website bertuahpos.com dari faktor usability. 

2. Pada penelitian ini yang menjadi evaluator adalah evaluator ahli dibidang 

usability. 

3. Penelitian ini menggunakan lima evaluator dan guideline evaluator 

dibuat berdasarkan sepuluh prinsip Heuristic, namun ada dua prinsip 

yang tidak digunakan yaitu Error Prevention dan Help and Document. 

4. Penelitian ini hanya sampai pada tahap evaluasi,  tidak sampai usulan 

prototype. 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengevaluasi website bertuahpos.com dari segi usability 

menggunakan evaluasi Heuristic. 

2. Untuk membuat rekomendasi solusi dari daftar permasalahan usability. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Dapat mengetahui keadaan website bertuahpos.com pada saat ini dari 

segi usability. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT. Citra Media 

Bertuah untuk perbaikan website ke depannya. 

3. Metode Heuristic dapat menemukan 75% masalah usability dengan lima 

evaluator (Nielsen, 1992). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini akan diuraikan 

menjadi lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku-

buku dan studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan tugas akhir yang dibuat. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan pembahasan tentang 

pengolahan hasil penilaian evaluator terhadap website serta membuat 

rekomendasi solusi dari daftar permasalahan usability. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari penelitian tugas akhir serta saran–saran yang 

diperlukan untuk pengembangan evaluasi selanjutnya. 


