
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Citra Media Bertuah 

PT. Citra Media Bertuah adalah sebuah perusahaan media dan komunikasi 

(Citra Media Bertuah) di Pekanbaru, Riau-Indonesia yang didirikan oleh Bapak 

Muhammad Junaidi pada tahun 2012. Perusahaan ini beralamat dijalan Pepaya 

nomor 40 C, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau.  

Karyawan PT. Citra Media Bertuah berjumlah tujuh belas karyawan dengan 

berbagai posisi jabatan, diantaranya Pemimpin Perusahaan, Sekretaris Editorial, 

Tim Redaksi, Pengembang Bisnis, Pendukung Teknologi Informasi dan Media 

Sosial, serta Agency of West Sumatera, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

Perusahaan ini mengelola sebuah media online yaitu bertuahpos.com. 

Konten-konten pada media ini diantaranya 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. Harapan dan tujuan 

perusahaan adalah menjadi referensi utama ekonomi bisnis masyarakat Indonesia 

terutama Riau dengan terus cara terus meningkatkan traffic kunjungan website 

bertuahpos.com.  

2.1.1 Website Bertuahpos.com 

Website bertuahpos.com adalah sebuah media online yaitu portal berita dan 

bisnis yang di kelola PT. Citra Media Bertuah. Hadir untuk pembaca Indonesia 

khusus untuk wilayah Riau, Sumatera dan sekitarnya sehingga dapat menjadi 

rujukan maupun referensi utama masyarakat Riau dan sekitarnya.  

Hampir 75% konten media ini berisi dunia ekonomi bisnis. Konten website 

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, 
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otomotif, teknologi dan beberapa fitur unik lainnya. Sedangkan 25% lagi berupa 

informasi penting tentang kondisi Riau terkini maupun nasional. Harapan dan 

tujuan perusahaan adalah menjadi referensi utama ekonomi bisnis masyarakat 

Indonesia terutama Riau. 

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

pengunjung setiap harinya (Lampiran A). Target traffic pengunjung website ini  

ialah minimal 100.000 pengunjung setiap harinya dengan dominasi pembaca 

terbesar dari masyarakat Riau. Berikut ini merupakan tampilan dari website 

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

Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Salah Satu Konten Website Bertuahpos.com 

(Sumber: http:// bertuahpos.com) 

Pada Gambar 2.1 merupakan salah satu tampilan konten website 

bertuahpos.com bagian atas. Dari beragam konten tersebut, contoh yang 

digunakan adalah konten business.  
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Gambar 2.2 Tampilan Utama Website Bertuahpos.com Bagian Atas 

(Sumber: http://bertuahpos.com) 

Pada Gambar 2.2 merupakan tampilan utama website bertuahpos.com 

bagian atas. Pada tampilan ini terdapat berbagai macam informasi diantaranya 

berbagai konten, breaking news, headline, berita pilihan, politik hukum, berita 

terkini, resensi pilihan, berita foto, teknologi, toko bisnis, lowongan kerja, 

http://bertuahpos.com/
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popular, galeri foto, inspirasi-story, advertorial, kolom bisnis, otomotif, berita 

video, dan menu footer. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Utama Website Bertuahpos.com Bagian Bawah 

(Sumber: http://bertuahpos.com) 

http://bertuahpos.com/
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Gambar 2.4 Tampilan Salah Satu Berita Bertuahpos.com  

(Sumber: http://bertuahpos.com) 

http://bertuahpos.com/
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Pada Gambar 2.4 merupakan salah satu tampilan berita yang terdapat pada 

website bertuahpos.com. Berita ini dapat dibagikan ke media lain seperti media 

sosial dengan menggunakan fitur share.  

2.1.2 Visi dan Misi 

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). 

2.1.3 Struktur Organisasi 

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Editorial website bertuahpos.com 

yaitu Maulia Oktavia diperoleh data perusahaan salah satunya yaitu susunan 

struktur organisasi (Lampiran A). Adapun struktur organisasi PT. Citra Media 

Bertuah dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

  



 
 

Pimpinan Perusahaan dan 
Editor  In Chief

Muhammad Junaidi

Sekretaris Editorial

Maulia Oktavia

Editor Eksekutif

- M. Joni Paslah

Tim Redaksi

- Riki Ariyanto

- Melba Ferry Fadly

- Yogi Syuhada

- Hari Jummaulana

- M. Iqbal

- Melba Ferry Fadly

- Aldilla Putri Hamama

- Nova Mairanti

- Eli Suwanti

Pengembang Bisnis

- Rr Dian Sari Anjanie

- Peryoly Tekwana

- Reni Angga

Pendukung Teknologi 
Informasi dan Media 

Sosial

- Maryo Sanjaya Adiputra

Agency Of  West 
Sumatra

- Katik Rang Kayo

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi 

Sumber: Data Perusahaan (2016)
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2.1.4 Tugas dan Wewenang Jabatan 

Rincian tugas dari masing-masing jabatan 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 mengedit 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 berada 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. 

Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007) definisi interaksi manusia dan 

komputer adalah suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, 

evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan 

manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu 

sendiri. 

Menurut Rizky (2007) peranan utama interaksi manusia dan komputer 

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

dan efektif. 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. Menurut Sudarmawan dan Ariyus 

(2007), manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan-keluaran 

(input-output). 

b. Informasi disimpan di dalam ingatan (memory). 

c. Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. 

2. Interaksi 

Interaksi dimaksudkan dalam IMK adalah komunikasi apapun yang 

terjadi antara manusia dan komputer unntuk membantu pengguna 

mencapai tujuan dalam menjalankan tugas pada suatu lingkup aktivitas 

tertentu. Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007), interaksi membantu 
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manusia, apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem 

interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap 

sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh 

antarmuka pengguna (user interface). 

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 pada 

IMK. Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007), sistem komputer terdiri 

dari prosesor, memori, input-output. Fungsi dasar yang dibentuk oleh 

sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan 

dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori. 

Central Processing Unit (CPU) akan melakukan tugas ini dengan cara 

mengeksekusi  program.   

Tiga komponen tersebut saling berkaitan karena suatu sistem harus mudah 

digunakan dan memberikan kemudahan kepada para pengguna. Pengguna adalah 

bagian dari sistem yang memungkinkan berinteraksi dengan komputer, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Interaksi Manusia dan Komputer. 

(Sumber: Rizky, 2007) 

2.3 Evaluasi dan Tujuan Utama Evaluasi 

Pada awal tahun 1930-an Ralph Winfred Tyler yang kemudian disebut 

sebagai bapak evaluasi. Menciptakan istilah Educational Evaluation (Evaluasi 

Interaksi Sistem Pengguna 
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Pendidikan). Ilmu evaluasi memang pertama kali berkembang sebagai bagian dari 

ilmu pendidikan. Setelah diterapkan dalam bidang pendidikan dan berhasil 

mengembangkan pendidikan, bidang lainnya kemudian mengadopsi ilmu 

evaluasi. Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya 

dengan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan 

untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012).  

Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007) evaluasi adalah suatu tes atas 

tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam 

laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. 

Menurut Sari (2010) evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan 

program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh 

program tersebut. Karena dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat di 

dalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. 

Menurut Qomari (2008) prinsip dasar evaluasi adalah suatu proses penilaian 

terhadap sesuatu yang diawali dengan kegiatan pengumpulan data yang sistematis. 

Tujuan akhir evaluasi adalah penyediaan informasi bagi pembuatan suatu 

keputusan tertentu. Keputusan tertentu tersebut dapat berkaitan dengan seseorang 

atau sekelompok orang, program, kebijakan, dan sebagainya.  

Adapun tujuan utama evaluasi menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Melihat seberapa jauh sistem berfungsi.  

Desain sistem memungkinkan pengguna melakukan tugas dengan lebih 

mudah. Hal ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai pada 

sistem, tetapi juga membuat untuk dicapai oleh pengguna. Pengguna 

dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencakup 

kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan pengguna terhadap 

sistem tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja 

dari pengguna pada sistem, untuk melihat keefektifan sistem dalam 

mendukung tugas. 
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2. Melihat efek interface bagi pengguna. 

Mencakup aspek dari kemudahan sistem yang dipelajari, daya guna dan 

perilaku pengguna. Penting juga untuk mengidentifikasi area desain yang 

berlebih dari pengguna dengan menggunakan sejumlah informasi. 

3. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. 

Ketika penggunaan suatu konteks memberikan hasil yang tidak 

diinginkan, atau terjadi kekacauan diantara pengguna. Ini tentunya 

berhubungan dengan daya guna dan fungsionalitas dari desain 

(bergantung pada sebab masalah). Tujuan ini merupakan aspek negatif 

dari desain.  

 Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan 

pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu, yang diawali 

dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis (Sari, 2010). 

2.4 Evaluasi Heuristic 

Evaluasi Heuristic adalah metode rekayasa usability untuk menemukan 

masalah usability dalam desain antarmuka pengguna. Evaluasi Heuristic 

melibatkan satu set kecil evaluator memeriksa antarmuka dan menilai kepatuhan 

dengan prinsip-prinsip usability yang diakui (Nielsen, 1995). 

Secara umum evaluasi Heuristic sulit bagi seorang individu untuk dilakukan 

karena satu orang tidak akan dapat menemukan semua masalah usability dalam 

sebuah antarmuka. Namun demikian, pengalaman dari banyak proyek yang 

berbeda telah menunjukkan bahwa orang yang berbeda menemukan masalah 

usability yang berbeda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas metode 

signifikan dengan melibatkan beberapa evaluator. Nielsen merekomendasikan 

menggunakan tiga orang sampai lima orang evaluator karena salah satu tidak 

mendapatkan banyak informasi tambahan dengan menggunakan angka yang lebih 

besar (Nielsen, 1995). 

Evaluasi Heuristic dilakukan dengan meminta setiap evaluator individu 

memeriksa antarmuka saja. Setelah semua evaluasi selesai evaluator 

diperbolehkan untuk berkomunikasi atas temuan mereka yang telah dikumpulkan. 

Hasil evaluasi dapat direkam baik sebagai laporan tertulis dari masing-masing 
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evaluator. Evaluasi Heuristic tidak menyediakan cara sistematis untuk 

menghasilkan perbaikan masalah usability atau cara untuk menilai kualitas 

kemungkinan dari setiap pendesainan ulang. Namun, evaluasi Heuristic 

menjelaskan setiap masalah usability diamati dengan mengacu pada prinsip-

prinsip usability. Manfaat dari evaluasi Heuristic terutama karena ditemukannya 

masalah usability (Nielsen, 1995). 

Output dari menggunakan metode evaluasi Heuristic adalah daftar 

permasalahan usability dalam antarmuka dengan referensi untuk prinsip-prinsip 

usability yang dilanggar pada setiap kasus dalam pendapat evaluator. Hal ini tidak 

cukup untuk evaluator hanya mengatakan bahwa mereka tidak menyukai sesuatu, 

mereka harus menjelaskan mengapa mereka tidak suka dengan mengacu pada 

Heuristic atau hasil usability lainnya. Evaluator harus mencoba untuk spesifik 

mungkin dan harus membuat daftar setiap masalah usability secara terpisah 

(Nielsen, 1995). 

Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007), evaluasi Heuristic  diusulkan oleh 

Nielsen dan Molich. Heuristic adalah guideline, prinsip umum dan peraturan, 

pengalaman yang bisa membantu suatu keputusan atau kritik atas suatu keputusan 

yang telah diambil, beberapa penilaian bebas terhadap suatu desain agar kritik 

dapat memajukan potensi daya guna. Penilaian terhadap suatu daya guna dari 

suatu sistem memiliki peringkat 75% dibandingkan tampilan sistem. Ada 10 

prinsip Heuristic (Nielsen, 1995) diantaranya: 

1. Visibility of System Status. 

2. Match Between System and The Real World. 

3. Use Control and Freedom. 

4. Consistency and Standards. 

5. Error Prevention. 

6. Recognation Rather than Recall. 

7. Flexibility and Efficient of Use. 

8.   Aesthetic and Minimalist Design. 

9. Help Users Recognize, Dialogue, and Recovers From Errors. 

10. Help and Documentation. 
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2.4.1 Prinsip Evaluasi Heuristic 

Menurut Nielsen (1995) terdapat sepuluh prinsip-prinsip evaluasi Heuristic. 

Berikut ini penjelasan dari sepuluh prinsip tersebut: 

1. Visibility of System Status. 

Sistem harus selalu menginformasikan pada pengguna apa yang sedang 

terjadi, melalui pesan yang baik dan waktu yang sesuai. 

2. Match Between System and The Real World. 

Sistem harus berbicara sesuai dengan bahasa penggunanya, 

menggunakan kata, kalimat, dan konsep yang biasa digunakan oleh 

pengguna. Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007) prinsip ini 

diartikan seperti berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya 

menggunakan bahasa yang dipahami oleh pengguna. Perintah-perintah 

yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman mestinya tidak 

digunakan sama sekali. Selain itu frasa-frasa yang digunakan harus 

mudah dipahami kebanyakan pengguna, bukan hanya oleh sebagian 

orang saja. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas juga 

harus dihindari karena bisa disalah-tafsirkan sehingga membuat 

pengguna keliru.  

3. Use Control and Freedom. 

Pengguna harus dapat secara bebas memilih dan melakukan pekerjaan 

(sesuai kebutuhan). Pengguna harus dapat mengambil keputusannya 

sendiri (dengan informasi yang jelas) berkaitan dengan pekerjaan yang 

sedang atau akan dilakukan. Sistem harus memiliki kemampuan untuk 

undo dan redo. 

4. Consistency and Standards. 

Pengguna tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai perbedaan 

pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi dan aksi. Semua 

harus sudah mengikuti standar yang ada. Menurut Sudarmawan dan 

Ariyus (2007) prinsip ini diartikan konsistensi dalam rekayasa bentuk 

user interface tidak hanya pada tampilan semata tetapi juga mencakup 

fungsi-fungsi dan pemahaman logika pada sistem yang dibangun. 
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5. Error Prevention. 

Merancang sistem yang mencegah terjadinya kesalahan lebih baik    

daripada merancang pesan kesalahan yang baik. Menurut Sudarmawan 

dan Ariyus (2007) mengartikan sebagai mencegah kesalahan. Rekayasa 

interface yang baik seharusnya mampu membuat pengguna 

menghindari kesalahan. Sebagai contoh, interaksi melalui menu lebih 

dapat menghindarkan pengguna melakukan kesalahan dibanding 

interaksi yang menggunakan perintah baris. 

6. Recognation Rather than Recall. 

Berkaitan dengan beban kerja (memori) pengguna sistem. Minimalkan 

beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan 

yang terlihat. Pengguna sebaiknya tidak perlu untuk mengingat ketika 

hendak menjalankan suatu sistem.  

7. Flexibility and Efficient of Use. 

Bagaimana membuat sebuah sistem yang mengakomodasi pengguna 

yang sudah ahli dan pengguna yang masih pemula. Berikan alternatif 

untuk pengguna yang “berbeda” dari pengguna biasa (secara fisik, 

budaya, bahasa, dan lain-lain). 

8. Aesthetic and Minimalist Design. 

Sistem menghasilkan informasi yang relevan karena informasi yang 

tidak relevan mengurangi visibilitas dan usability dari sistem. Menurut 

Irwan dkk (2015) mengartikan sebagai desain yang menarik perhatian 

dan tidak jenuh digunakan. 

9. Help Users Recognize, Dialogue, and Recovers From Errors. 

Instruksi dan informasi pada sistem harus mudah diakses dan jelas 

terlihat pada saat dibutuhkan. 

10. Help and Documentation. 

Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang 

baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait 

dengan sistem. Menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007) bantuan dan 

dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan 
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sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, 

dan membolehkan pengguna untuk mengendalikan sistem dengan lebih 

baik. Sistem user interface menyediakan bantuan walaupun tidak harus 

disediakan. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu dari 

sebagian kecil sistem yang tidak mempunyai kemudahan tersebut. 

Bantuan dan dokumentasi pada suatu sistem lebih baik dibandingkan 

user manual. Bantuan dari sistem membantu user untuk mempelajari 

sistem dengan lebih cepat dan mudah. User juga jarang membaca 

manual. Contoh dari bantuan (help) pada program matlab, jika user 

mengetikkan suatu sintaks yang salah maka akan diberi peringatan 

dengan tanda warna merah. Hal ini sangat membantu user karena dapat 

segera memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.  

2.4.2 Kelebihan Evaluasi Heuristic 

Evaluasi Heuristic memiliki beberapa kelebihan berdasarkan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya: 

1. Masalah usability besar atau kecil dapat terdeteksi dengan evaluasi 

Heuristic (Nielsen, 1992).  

2. Kekuatan dari evaluasi Heuristic adalah kecepatan dan keterjangkauan 

(Jeffries, et al 1991). 

3. Evaluasi Heuristic sangat bernilai dalam keadaan dimana waktu dan 

sumber daya yang terbatas (Jaspers, 2009). 

4. Metode Heuristic cocok untuk semua jenis situs web dan karakteristik 

situs (Jong dan Geest, 2000). 

2.4.3 Teknik Sampling 

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 berbagai macam teknik pula, teknik tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.7.  
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Gambar 2.7 Teknik Sampling  

(Sumber: Sugiyono, 2013) 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling non probability sampling yang 

meliputi purposive sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan 

melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya 

adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013).  

Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan untuk metode 

Heuristic merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul effectiveness of 

heuristic evaluation in usability evaluation of e-learning application in higher 

education (Ssemugabi dan Viliers, 2010), pada penelitian tersebut evaluator yang 

digunakan adalah evaluator yang ahli di bidang usability dengan beberapa kriteria 

dan terbukti berhasil dilakukan. Oleh karena itu, satu dari beberapa kriteria 

evaluator ahli tersebut yang menjadi rujukan pada penelitian ini yaitu dosen, 

kemudian kriteria lainnya yaitu developer software. 

2.4.4 Evaluator  

Menurut Nielsen (2000) hasil pengujian pada evaluasi usability sebuah 

website idealnya tidak lebih dari lima orang evaluator, serta diperkuat juga oleh 

Jaspers (2009) mengatakan bahwa lima orang evaluator tersebut adalah yang ahli 

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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dibidang usability. Alasan menggunakan 1 sampai 5 orang evaluator sebagai 

berikut: 

1. Ketika kita menguji dengan pengguna kedua, kita akan menemukan 

bahwa pengguna kedua ini melakukan beberapa hal yang sama seperti 

pengguna pertama, sehingga ada beberapa tumpang tindih terhadap 

penilaian evaluator pertama dengan evaluator kedua. Pengguna kedua 

menambahkan beberapa jumlah temuan baru, tapi tidak sebanyak yang 

pengguna pertama lakukan. 

2. Pengguna ketiga akan melakukan banyak hal yang sudah dilakukan oleh 

pengguna pengguna pertama atau dengan pengguna kedua dan bahkan 

beberapa hal yang telah ditemukan dua kali. Tentu saja pengguna ketiga 

akan menghasilkan data baru dalam jumlah kecil, bahkan tidak sebanyak 

yang pertama dan pengguna kedua lakukan. 

3. Ketika kita menambahkan lebih banyak pengguna, kita akan terus 

melihat hal yang sama lagi dan lagi. 

Nielsen mengatakan dalam artikelnya pada tahun 1995, bahwa untuk 

mencapai kinerja yang jauh lebih baik dengan menggabungkan evaluasi dari 

beberapa evaluator. Seperti tertera pada Gambar 2.8 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Jumlah Evaluator 

(Sumber: https://www.nngroup.com/ 2000) 

Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa dengan lima orang evaluator 

mampu mengidentifikasi 75% masalah usability (Nielsen, 1992), akan tetapi 

apabila menggunakan lima belas orang evaluator maka dapat mengidentifikasi 

100% masalah usability. Pada penelitian ini menggunakan lima orang evaluator 
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sesuai rekomendasi dari Nielsen, alasannya karena salah satu tidak mendapatkan 

banyak informasi tambahan dengan menggunakan angka diatas lima evaluator 

Nielsen (1995). Kemudian Nielsen juga mengatakan bahwa hasil terbaik datang 

dari pengujian pengguna tidak lebih dari lima orang ahli (Nielsen, 2000). 

2.5 Usability 

Dikutip dari Astuti (2016), definisi usability menurut International Standard 

Organization (ISO) adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh 

pengguna tertentu untuk memperoleh tujuan tertentu dengan efektifitas, efisiensi, 

dan kepuasan dalam konteks penggunaan (ISO 9241-11-1998).  

Dikutip dari Aelani dan Falahah (2012), Nielsen mendefinisikan usability 

melalui lima komponen kualitas yaitu:  

1. Learnability adalah mengukur semudah apa user dapat mempelajari cara 

penggunaan produk tersebut untuk pertama kali. 

2. Efficiency adalah mengukur secepat apa user dapat melakukan tugasnya. 

3. Memorability adalah sejauh mana user dapat mengingat langkah-langkah 

atau proses yang dilakukan dalam mencapai tujuannya.  

4. Error adalah sebanyak apa user melakukan error dan sejauh mana akibat 

error tersebut, serta apakah mudah bagi user untuk mengatasi error 

tersebut. 

5. Satisfaction adalah bagaimana perasaan user ketika menggunakan produk 

atau tanggapan terhadap desain produk secara keseluruhan. 

Inti utama usability adalah menjawab pertanyaan, apakah produk tersebut 

sesuai dengan kebutuhan user (Aelani dan Falahah, 2012). Menurut Federici dan 

Borsci (2010) model pengukuran usability yaitu mengintegrasikan semua aspek 

pada interaksi antara manusia dan komputer, meliputi aspek: 

1. Evaluasi Sistem: Mengevaluasi aspek objektif antarmuka (accessability 

dan usability). 

2. Evaluasi Interaksi Pengguna: Merupakan evaluasi subjektif atas aspek 

antarmuka sistem. 

3. Evaluasi Kepuasan Pengguna: Dilakukan untuk mengukur aspek 

subjektif kepuasan interaksi oleh pengguna. 
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Evaluasi usability dilakukan dengan mengukur kualitas komunikasi 

(interaksi) antara produk teknologi (sistem) dan pengguna teknologi tersebut. 

2.6 Website dan Jenis-Jenis Website 

Menurut Zuhri (2013) website adalah sebuah penyebaran informasi melalui 

internet. Website merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. 

Melalui website, setiap pemakai internet bisa mengakses informasi-informasi pada 

situs website yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa gambar, 

suara, film, animasi, dan lain-lain.  

Website adalah kumpulan dari sebuah file yang terhubung ke internet 

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

(teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang 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.  

Adapun jenis-jenis website berdasarkan sifatnya menurut Sovia dan Febio 

(2011), sebagai berikut: 

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. 

http://www.republika.co.id/
http://www.google.com/
http://www.yptk.ac.id/
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3. Portal Website: Website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari 

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

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

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

1. Amir 

Ali, dkk 

2016 Evaluasi 

Heuristic pada 

web based 

learning untuk 

meningkatkan 

aspek usability  

sistem 

Hasil penelitian diperoleh nilai 

peningkatan efektivitas usability 

rata-rata di atas 10% untuk 

penilaian waktu penyelesaikan 

tugas baik untuk responden tutor 

dan responden siswa. 

2. Bella 

Aulia 

Mustika-

ningtyas, 

dkk 

2016 Analisis 

usability pada 

website 

Universitas 

Brawijaya 

dengan 

Heuristic 

Evaluation 

Pada evaluasi usability Heuristic 

Evaluation terdapat 

permasalahan sebanyak 53 

masalah usability yang 

ditemukan oleh para evaluator 

(expert). Pada uji preferensi user 

dengan menggunakan PSSUQ 

didapatkan 3 butir pernyataan 

yang menunjukkan nilai cukup 

pada respon user dan 16 butir 

pernyataan lainnya 

menunjukkan nilai yang baik. 

3. Mega 

Inayati 

Rif‟ah, 

dkk 

2016 Evaluasi 

usabilitas pada 

Aplikasi 

Program  

Kategori masalah usabilitas 

(Heuristic) yang sering ditemui 

pada aplikasi program simulasi 

warna batik adalah masalah  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

   
Simulasi Warna 

Batik 

mengenai match with user's task  

(kesesuaian antara ketersediaan 

    pada sistem dengan cara umum 

yang digunakan sesuai dengan  

persepsi pengguna), dengan 

proporsi 48% dari total masalah 

yang ditemukan pada aplikasi 

tersebut. Berdasarkan analisis 

jumlah evaluator dihubungkan 

dengan proporsi masalah 

usabilitas yang dapat ditemukan 

pada penelitian ini dibandingkan 

dengan model milik Nielsen 

(1992) keduanya memiliki 

kecenderungan yang sama, 

yakni proporsi Heuristic 

semakin besar seiring bertambah 

banyaknya jumlah evaluator 

yang dilibatkan.  

4. Putu 

Krisnay-

ani, dkk 

2016 Analisa usability 

pada website 

UNDIKSHA 

dengan metode 

Heuristic 

Evaluation 

Hasil penelitian menunjukkan 

tingkat usability website 

UNDIKSHA pada responden 

dosen sebesar 63% yang 

termasuk dalam kategori tinggi 

dan pada responden mahasiswa 

sebesar 50% yang masuk dalam 

kategori sedang. Dari hasil 

analisa kuesioner diperoleh hasil 

bahwa layout website  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

    UNDIKSHA sudah mampu 

memenuhi kriteria usability 

sebuah website. 

5.  Ricky 

Firmans

yah 

2016 Evaluasi 

heuristik pada 

desain interface 

aplikasi My 

Indihome 

Evaluasi heuristik dengan 

menggunakan 10 aturan Nielsen 

secara umum dapat dijadikan 

panduan untuk perbaikan dalam 

pengembangan aplikasi 

berikutnya, evaluasi heuristik 

merupakan cara sederhana yang 

dapat dilakukan dengan cepat 

dan mudah untuk menilai daya 

guna dari antarmuka suatu 

sistem, dan beberapa hal yang 

perlu dikaji kembali telah 

diberikan sesuai rekomendasi. 

6. Wira 

Dimuk-

sa, dkk 

2016 Usability 

evaluation pada 

website 

STKIP PGRI 

Pacitan 

Hasil dari usability 

evaluation pada website STKIP 

PGRI Pacitan dalam 

kategori kurang, karena total 

rata-rata dari hasil uji 0,5. 

Skor terendah ada pada 

satisfaction dan efficiency yang 

berarti website STKIP PGRI 

Pacitan belum memberikan 

kepuasan kepada sebagian besar 

pengunjung serta 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

    

kurang efisiennya waktu yang 

digunakan oleh pengunjung 

ketika membuka website 

tersebut. 

7. Yekti 

Utari 

Winarni, 

dkk 

2016 Tinjauan aspek 

Heuristic untuk 

mengevaluasi 

tampilan 

antarmuka 

website 

pemerintahan 

Evaluasi Heuristic bersifat 

pragmatis, mudah dilakukan dan 

mendapatkan hasil yang cepat 

untuk mengevaluasi fitur sebuah 

website. Secara umum desain 

fitur pada website pemerintahan 

x sudah cukup baik, meskipun 

ada beberapa hal yang perlu 

ditingkatkan agar kemudahan 

penggunaaan (usability) menjadi 

lebih baik lagi. 

8.  Dino 

Caesaron 

2015 Evaluasi 

Heuristic desain 

antarmuka 

(interface) 

portal 

mahasiswa 

Secara umum desain antarmuka 

pada portal mahasiswa sudah 

cukup baik berdasarkan evaluasi 

Heuristic. Tetapi ada beberapa 

hal yang perlu ditingkatkan agar 

karakteristik usability 

berdasarkan evaluasi Heuristic 

menjadi lebih baik lagi. 

9. Suci, 

Indrawa-

ti Irwan, 

dkk 

 

2015 Analisis 

usabilitas 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

(SIM)  

Perlunya segera dilakukan 

perbaikan SIM penerimaan 

koleksi deposit di PERPUSNAS 

agar dapat memenuhi komponen 

usabilitas yaitu mudah dipelajari 

(learnability), efisiensi   
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

   

penerimaan 

koleksi deposit 

di PERPUSNAS 

berdasarkan 

pendekatan 

evaluasi 

Heuristic 

(efficiency), mudah diingat (easy 

to remember), pencegah 

kesalahan (error prevention), 

memuaskan (satisfying) sesuai 

rekomendasi.  

10. Peti 

Savitri 

dan 

Muham-

mad 

Ispani 

2015 Review desain 

interface 

aplikasi 

SOPPOS 

menggunakan 

evaluasi 

Heuristic 

Evaluasi Heuristic bersifat 

pragmatis, mudah dilakukan dan 

mendapatkan hasil yang cepat. 

Meskipun metode ini tidak 

menghasilkan solusi yang pasti, 

namun merupakan metode yang 

cukup mudah untuk memulai 

evaluasi terhadap desain sistem 

Secara umum desain antarmuka 

pada aplikasi SOPPPOS sudah 

cukup baik berdasarkan evaluasi 

Heuristic. Tetapi ada beberapa 

hal yang perlu ditingkatkan agar 

kemudahan penggunaan menjadi 

lebih baik lagi. 

11. Saifulloh 

dan 

Noordin 

Asnawi 

  

2015 Evaluasi desain 

antarmuka 

dengan 

pendekatan 

kemudahan 

penggunaan 

 

Secara umum desain antar muka 

(interface) pada Mobile App 

Sport Galaxy Center sudah baik 

berdasarkan evaluasi Heuristic. 

Tetapi ada beberapa yang perlu 

ditingkatkan agar kemudahan 

penggunaan (usability) menjadi  



 
 

31 
 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

    

lebih baik lagi. Karakteristik 

kemudahan penggunaan 

(usability) berdasarkan evaluasi 

Heuristic ada beberapa poin 

yang perlu dikaji kembali seperti 

consistency dan help user 

recognize. 

12. Emi 

Iryanti 

2014 Evaluasi user 

interface video 

interaktif 

manusia purba 

dengan 

menggunakan 

metode heuristik 

Hasil evaluasi respon evaluator 

terhadap aplikasi berdasarkan 

kriteria usability interface dan 

terhadap perancangan konten 

menyatakan “memuaskan”, 

artinya bahwa produk tersebut, 

dapat dijadikan sebagai sarana 

aplikasi interaktif. Ditemukan 8 

permasalahan terkait usability 

interface dan desain konten 

terhadap aplikasi yang 

didasarkan pada metode 

heuristik yang dikembangkan 

oleh Jacob Nielsen. Perancangan 

produk ini perlu di kembangkan 

dan diperbaiki sesuai dengan 

prioritas masalah (severity 

rating) yang ditemukan oleh 

para evaluator, dan tidak 

menutup kemungkinan untuk 

ditambahkan teknologi lain 

untuk aplikasi tersebut. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

13. Giovan-

no 

Pattiasi-

na, dkk 

2014 Pembuatan dan 

evaluasi 

kemudahan turis  

dalam 

menggunakan 

aplikasi Baronda 

Ambon Travel 

Guide 

Baronda Ambon yang telah 

dievaluasi dengan menggunakan 

prinsip  Heuristic usability  

menunjukkan adanya 

kekurangan dalam beberapa hal 

akan tetapi hasil penelitian 

terhadap 42 responden 

menunjukkan bahwa kelemahan 

yang dimiliki oleh Baronda 

Ambon tidak mengurangi 

performa Baronda Ambon yang 

dikategorikan dalam predikat 

baik menurut skala Likert. 

14. Tintin 

Chandra 

2013 Evaluasi User 

Interface Desain 

Sistem 

Informasi 

Perpustakaan 

Pada Perguruan 

Husni Thamrin 

Medan 

Hasil yang dapat disimpulkan 

dari evaluasi ini diantaranya 

informasi yang ditampilkan 

diawal ketika sistem dijalankan 

sudah memadai dengan 

menyediakan link pada tulisan 

sehingga user cukup mengklik 

saja dan langsung muncul form 

sesuai dengan link yang 

dipilihnya. Sistem perpustakaan 

membuat pengelola 

perpustakaan menjadi lebih 

mudah dalam pengawasan, 

penggunaan sistem dan 

tampilan user interface yang 

ramah. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

15. Esty 

Purnam-

asari dkk 

2012 Evaluasi website 

JobsDB mobile 

dengan metode 

usability 

Heuristic 

Evaluasi Heuristic bersifat 

pragmatis, mudah dilakukan, 

dan mendapatkan hasil yang 

cepat. Meskipun metode ini 

tidak menghasilkan solusi yang 

pasti, namun merupakan metode 

yang cukup mudah untuk 

memulai evaluasi terhadap 

desain sistem. 

16. Iftitahu 

Nimah, 

dkk 

2011 Evaluasi 

Heuristic 

aplikasi open 

source 

groupware 

sebagai solusi 

praktis e-

goverment 

Empat aplikasi yang diuji telah 

memenuhi standar Heuristic 

aplikasi groupware yang baik 

sesuai sepuluh prinsip Nielsen 

dengan nilai ambang batas dua 

kecuali aplikasi Zarafa pada 

prinsip „help and 

documentation‟. Secara 

keseluruhan Feng Office  

merupakan software dengan 

tingkat Heuristic di atas aplikasi 

groupware lainnya yaitu Zarafa, 

Zimbra, dan e-groupware 

kecuali pada aspek „match with 

the real world‟ dan „help and 

documentation‟ yang berada di 

bawah nilai Heuristic aplikasi e-

groupware. 

17.  Samuel 

Ssemug-  

2010 Effectiveness of 

heuristic  

Evaluasi Heuristic adalah 

metode kegunaan yang sangat  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

 

abi M R 

(Ruth) 

de 

Villiers 

 evaluation in 

usability 

evaluation of 

elearning 

applications in 

higher 

education 

yang paling banyak digunakan, 

efektif, hemat biaya, dan mudah 

dilakukan. Evaluasi Heuristic 

ditemukan efektif dalam hal 

jumlah dan sifat masalah yang 

diidentifikasi dalam target 

aplikasi oleh tim yang saling 

melengkapi. 

18.  Monique 

W.M. 

Jaspers 

2009 A comparison of 

usability 

methods for 

testing 

interactive 

health 

technologies: 

Methodological 

aspects 

and empirical 

evidence 

Tiga metode evaluasi tiga 

kegunaan diterapkan 

diantaranya: Evaluasi Heuristic 

adalah metode evaluasi 

kegunaan relatif efisien dengan 

rasio manfaat-biaya tinggi, 

Cognitive Walkthrough adalah 

pendekatan dengan fokus kuat 

pada learnability dari aplikasi 

komputer. Think Aloud adalah 

metode yang langsung untuk 

memperoleh wawasan yang 

mendalam dalam masalah yang 

ditemukan pengguna dalam 

interaksi dengan sistem, namun 

data analisis luas dan 

membutuhkan tingkat keahlian 

yang tinggi baik dalam 

ergonomi kognitif dan dalam 

domain sistem aplikasi 

komputer. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama  Tahun Judul Hasil 

19. Anggra-

eni 

Ridwan 

2007 Pengukuran 

usability 

aplikasi 

menggunakan 

evaluasi 

Heuristic 

Hasil pengamatan terhadap user 

dan uji statistik, di peroleh 

bahwa dari 10 kriteria Heuristic 

yang ada, software dapat 

memenuhi 5,7 kriteria Heuristic. 

Nilai ini belum dapat diterima, 

sebab nilai minimum adalah 6,0. 

Evaluasi Heuristic tidak dapat 

memberikan solusi yang pasti, 

namun dapat menyediakan jalan 

keluar untuk melakukan 

perbaikan. 

 


