
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Kepentingan akan informasi ada di setiap kebutuhan manusia yang pada 

saat sekarang ini tidak sulit untuk menerima informasi baik secara offline maupun 

online. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat populer bagi kalangan 

pengguna informasi. Dalam penyebaran teknologi informasi tidak hanya melalui 

media offline namun media online turut memberikan kontribusi dalam 

menyampaikan informasi kepada pencari informasi seperti media website.  

Website merupakan sekumpulan halaman informasi yang di sediakan 

melalui jalur internet sehingga bisa di akses di seluruh dunia selama terkoneksi 

dengan jaringan internet (krisnayani, 2016). Website merupakan sebuah 

komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara dan animasi serta beragam 

bentuknya sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk di kunjungi. 

Pembuatan website dapat di sesuaikan dengan tujuan sebuah organisasi atau 

lembaga itu sendiri, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam men-design 

sebuah website yang baik ialah dengan memperhatikan kaidah dan prinsip design 

web yang baik dan benar. Sehingga informasi yang di sampaikan akan 

mendapatkan respon yang baik dan yang lebih penting memberikan rasa nyaman 

terutama bagi para pengguna website tersebut (Husni, 2011).  Agar website dapat 

di gunakan secara user friendly maka perlu adanya penilaian mengenai usability. 

Usability sebagai suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan 

aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah 

dan cepat. Menurut  Nielsen, (2003) kebergunaan merupakan atribut kualitas yang 

menunjukkan seberapa mudah suatu antarmuka di gunakan, terdapat komponen-

komponen yang dapat dijadikan patokan dalam mengukur  usability, yakni: 

learnability, efficiency, memorability, eror, dan satisfaction. Faktor-faktor 

penyebab pentingnya website memiliki aspek usability, di antaranya merupakan 

kebiasaan atau perilaku pengguna yang mengakses website, banyak pengguna 

yang tidak dapat menerima design website yang kurang menarik atau dengan kata 
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lain pengguna sangat ingin segera mengerti dengan seketika (instan), atas apa 

yang di sajikan dalam suatu website. Pentingnya peran usability ialah untuk 

mengukur suatu produk antarmuka (interface). Oleh karena itu evaluasi usability 

sangat di perlukan untuk mengetahui apakah sudah mampu memenuhi kriteria 

usability yang di hadapi oleh para pengguna. Website sering di gunakan sebagai 

media informasi mupun promosi oleh perusahaan, lembaga pemerintahan, 

kalangan swasta maupun lembaga-lembaga pendidikan. Dengan adanya website 

lembaga-lembaga pendidikan dapat memberikan informasi pada masyarakat 

maupun para siswa dan mahasiswa. Hal ini tidak lepas juga dengan perguruan 

tinggi Universitas Riau pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.  

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) merupakan 

salah satu fakultas yang ada di Universitas Riau, dari hasil wawancara pada 

bagian akademis yaitu Bapak Harta Dinata, S.Kom bahwa Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 5 jurusan diantaranya Kimia, Fisika, 

Matematika, Biologi, Ilmu Komputer dan memiliki jumlah mahasiswa aktif 6529 

orang dari periode 2014-2017 dan 215 dosen yang ada. Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam memiliki website yang beralamat di 

http://www.fmipa.unri.ac.id yang berfungsi  sebagai sarana informasi bagi 

mahasiswa, dosen dan staf yang membutuhkan informasi mengenai akademis baik 

berupa pengumuman, karya ilmiah dan informasi-informasi umum.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Zulkifli, S.Kom selaku 

pengelola website FMIPA Universitas Riau menyatakan bahwa website yang 

selama ini digunakan belum pernah dilakukan evaluasi, website yang ada saat ini 

adalah hasil update website versi sebelumnya yang telah di upgrade pada tahun 

2012, website berdiri sejak Universitas Riau didirikan yaitu pada tahun 25 

September 1962. 

 Kemudian permasalahan yang ada pada website tidak pernah dilakukan 

evaluasi sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari website tersebut. Dalam 

penerapanya masih terdapat permasalahan pada komponen usability 

(kegunaan/kemudahan) pada website FMIPA ini yaitu:  

http://www.fmipa.unri.ac.id/
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Kemudahan untuk di pelajari pada website, adanya menu atau konten yang 

belum sesuai sebagaimana mestinya hanya memberikan fungsi tombol tanpa 

adanya nama dari menu tersebut. Kemudahan untuk di ingat, pada menu 

banyaknya tampilan dropdown  yang membuat lama saat melakukan pencarian 

yang di inginkan pengguna. Tingkat kecepatan, tampilan dan kombinasi warna 

website tersebut tidak sesuai  dengan ciri khas FMIPA, Warna yang di sajikan 

dominan putih membuat pengguna jenuh saat mengoperasikan website tersebut 

dan belum adanya menu untuk pencarian berita mengenai latar belakang FMIPA. 

Design Visual yang baik menurut Suyanto (2007) yaitu sekurang-kurangnya 

memiliki komposisi warna yang baik dan konsisten serta secara keseluruhan 

membentuk suatu pola yang harmonis. Tingkat kesalahan, pada menu dari sistem 

website, belum memungkinkan untuk terjadi interaksi, tidak ada pembatalan saat 

operasi sedang berlangsung, belum adanya sistem undo dan redo, membuat 

pengguna merasa kesulitan apabila melakukan kesalahan dan belum adanya menu 

help, hal ini membuat pengguna harus mencoba-coba menu lain sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian informasi. Tingkat 

kepuasan, pada tampilan gambar background header memiliki  ukuran yang tidak 

sesuai yakni terlalu besar. Warna bakground yang tidak selaras dengan ciri khas 

Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam dan ada menu yang tidak 

konsisten yakni belum sesuai dengan isi menu tersebut. Hal ini harus menjadi 

perhatian pihak perancangan design webiste karena dapat membuat pengguna 

merasa bosan. Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka dapat dilakukan 

evaluasi pada website dengan menggunakan metode Heuristic Evaluation. 

Heuristic Evaluation merupakan sistem evaluasi untuk software komputer 

berbasis pengguna. Sistem ini melibatkan evaluator untuk memberikan masukan 

yang kemudian di kategorikan dalam prinsip-prinsip heuristik. Pendekatan yang di 

ciptakan Nielsen di tahun 1990, ialah cara mengevaluasi yang cukup terpercaya 

dalam dunia terkini di media saat ini. Heuristic Evaluation merupakan panduan, 

prinsip umum, atau aturan yang dapat menuntun keputusan perancangan atau di 

gunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil (krisnayani, 

2016). Heuristic Evaluation sangat baik di gunakan sebagai teknik evaluasi 
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design, karena lebih mudah untuk menemukan atau menentukan masalah usability 

yang muncul. Metode Heuristic Evaluation menggunakan 10 prinsip dalam 

mengevaluasi pada tingkat usability yang di jadikan  acuan untuk menuntun 

keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang 

sudah diambil oleh pengguna. 

Pada penelitian lain yang menggunakan usability dan heuristic evaluation 

mendapatkan hasil penelitian yaitu  hasil perhitungan penggunaan aplikasi 

kepuasan web based learning menggunakan skala likert di peroleh nilai skornya 

= 88 termasuk kategori mudah berdasarkan tabel kriteria interpretasi skor 

berdasarkan intervalnya. Serta nilai peningkatan efektivitas usability peroleh rata- 

rata di atas 10% untuk penilaian waktu penyelesaian tugas/task untuk responden 

tutor dan responden mahasiswa. Serta uji instrumen   penelitian  berupa 

kuisioner dengan 20 pertanyaan menggunakan  cronbach alfa didapatkan nilai 

0,790 untuk 29 responden. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid dan 

reliable jika nilai yang didapatkan nilainya > 0,367 untuk signifikansi 5% dan 

nilainya > 0,470 untuk signifikansi 1% Sehingga instrumen penelitian ini dapat 

dikatakan valid dan reliable berdasarkan tabel distribusi nilai r tabel (Amir, 

2016). 

Pada penelitian lain yang juga membahas tentang usability dan Heuristic 

Evaluation menghasilkan penelitian pada tingkat usability website UNDIKSHA 

pada responden dosen sebesar 63%  termasuk dalam kategori tinggi dan pada 

responden mahasiswa sebesar 50% termasuk dalam kategori sedang. 

Rekomendasi berdasarkan hasil kuisioner yang memiliki persentase rendah, yaitu 

perbaikan layout lebih difokuskan pada perlu adanya perubahan warna tampilan 

untuk membedakan antara link yang sudah pernah diakses dan belum pernah 

diakses, tersedianya bantuan saat terjadi error, penyajian submenu dan ikon-ikon 

yang konsisten, adanya menu bantuan untuk mempermudah pengguna dalam 

mencari solusi jika terdapat kesalahan dalam mengakses website (krisnayani, 

2016). 

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan diatas, perlu dilakukan 

evaluasi untuk melihat sejauh mana kualitas website telah berfungsi dengan baik 
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sesuai kepuasan pengguna, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Komponen Usability Pada Website  FMIPA UR Dengan Menggunakan 

Pendekatan Metode  Heuristic Evaluation”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah untuk 

penelitian ini adalah “Bagaimana Mengevaluasi Komponen Usability pada 

Website FMIPA UR dengan Menggunakan Pendekatan Metode Heuristic 

Evaluation?” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Evaluasi di lakukan pada Website  FMIPA Universitas Riau dari faktor 

usability. 

2. Komponen usability yaitu: lernability, efficiency, memorability, erorr, 

satisfaction. 

3. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin dan 

Simple Random Sampling untuk menentukan pengambilan anggota 

sampel. 

4. Instrumen penelitian menggunakan penggukuran skala likert dengan 5 

pilihan jawaban. 

5. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan IMB SPSS Statistics 23. 

6. Metode analisis data menggunakan teknik Usability Testing. 

7. Penelitian dilakukan dengan mengambil responden dari mahasiswa aktif 

yang pernah menggunakan website Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Adapun Tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan evaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan website dari segi 

usability menggunakan metode Heuristic Evaluation. 

2. Untuk mengetahui 10 prinsip yang secara signifikan mempengaruhi 

keberhasilan penerapan website dilihat dari tingkat usability. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Lembaga 

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu manajemen dalam 

pengambilan  keputusan mengenai penerapan website (http://www.fmipa.

unri.ac.id) agar lebih baik lagi. 

2. Bagi Web Designer 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan pada 

design, maupun kinerja dari web tersebut. 

3. Bagi User 

Dapat di gunakan secara baik dan pengguna merasa puas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan lebih terarah sesuai dengan fokus 

yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan, adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian evaluasi dan bagian-bagiannya, pengertian website, 

dan membahas metode Heuristik Evaluation. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang objek dan jenis penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisa data, dan alat analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil analisis data yang didapat dari 

objek penelitian beserta penjelasan yang diperlukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

http://www.fmipa.unri.ac.id/
http://www.fmipa.unri.ac.id/
http://www.fmipa.unri.ac.id/

