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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah di lakukan terhadap website Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau menggunakan metode 

Heurustic Evaluation, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Evaluasi tingkat keberhasilan website dari segi usability menggunakan 

metode Heuristic Evaluation berhasil menemukan beberapa variabel dari 

metode Heuristic Evaluation yang mendapatkan persentase terendah dan 

harus segera di lakukan perbaikan secara cepat agar berhasilnya tingkat 

usability pada website Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Dari hasil perhitungan masalah usability tersebut, persentase terendah 

adalah pada variabel H2 P4 64%, variabel H3 P5 49%, variabel H4 P7 63%,  

variabel H4 P8 50%, variabel H5 P9 56%, variabel H5 P10 59%, variabel 

H6 P11 42%, variabel H7 P12 57%, variabel H8 P13 47%, variabel H9 P15  

47%, variabel H9 P16 47%, variabel H10 P17 53%, variabel H10 P18 59%. 

Hal ini sebaiknya di lakukan perbaikan secara cepat terhadap website sesuai 

dengan solusi yang direkomendasikan. 

2. Berdasarkan pada 10 prinsip Heuristic Evaluation yang mempengaruhi 

keberhasilan penerapan website pada tingkat usability yaitu di dapatkan 

hasil rekomendasi sebagai solusi ialah agar tampilan website menggunakan 

simbol atau gambar sebaiknya lebih diperhatikan kembali dan disesuaikan 

dengan fungsi dari fitur tersebut, kemudian pihak penggelola website lebih 

baik membuatkan fitur tersendiri untuk informasi pilihan bahasa yang bisa 

menampung pengguna luar negeri, selanjutnya pihak pengelola harus 

memperbaiki design tampilan pada website yang menggambarkan ciri khas 

dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan itu sendiri, dan sebaiknya 

pihak pengelola harus memperbaiki website dari segi kemudahan dipelajari, 

kecepatan mengakses, kemudahan diingat, tingkat kesalahan rendah dan 

kepuasan pengguna.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan website dari 

segi usability yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

pihak pengelola website Universitas Riau sebagai acuan untuk kebijakan 

organisasi dalam meningkatkan kualitas website sesuai dengan keinginan 

penggunanya, saran yang diberikana dalah: 

1. Bagi instansi, sebaiknya segera memperbaiki website dengan solusi yang 

sudah  direkomendasikan. 

2. Bagi pengembang sistem, perlu memperhatikan faktor kemudahan untuk di 

pelajari, kecepatan akses, kemudahan di ingat, kepuasan pengguna dan 

kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 


