
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

1. Putu Krisnayani, 

Ketut Resika Ar

thana, Gede 

Mahendra 

Darmawiguna, 

2016. 

Analisa Usability 

pada 

Webseite UNDIKSA

  

Dengan Menggunaka

n Metode Heuristic 

Evaluation 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat

 usability website UNDIKSHA 

pada responden dosen sebesar 63%  

termasuk dalam kategori tinggi dan 

pada responden mahasiswa sebesar 

50% termasuk dalam kategori 

sedang. Hasil analisa kuisioner 

yang didapat hasil bahwa layout 

website UNDIKSHA sudah mampu 

memenuhi kriteria usability sebuah 

website. 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 keterangan 

pada link, perbedaan font antara 

judul dengan deskripsi kalimat, 

dokumentasi yang lengkap, adanya 

menu Bantuan untuk 

mempermudah pengguna dalam 

mencari solusi jika terdapat 

kesalahan dalam mengakses 

webssite. 
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2. Amir Ali, Edwin

 Pramana, Suhat

atiTjandra, 2016 

Evaluasi Heuristik 

pada Web 

Based Learning  

untuk Meningkatkan 

Aspek Usability 

Sistem 

Pada Penelitian ini di dapatkan 

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. Dan nilai peningkatan 

efektivitas usability di peroleh rata- 

rata di atas 10% untuk penilaian 

waktu penyelesaian tugas/task 

untuk responden tutor dan 

responden mahasiswa. 
3. Sri Lestari, 2014 Analisis Usability Web 

(Studi Kasus Website 

UMKM Binaan 

BPPKU Kadin Kota 

Bandung) 

Dari hasil pengukuran usability 

aplikasi web UMKM binaan BPPKU 

Kadin Kota Bandung menggunakan 

paket kuesioner PSSUQ menunjukkan 

bahwa secara umum dapat diterima 

dengan baik oleh user, baik terhadap 

aplikasi yang dibuat, kegunaan aplikasi

  

yang dapat membantu mempromosikan 

produk UMKM maupun kualitas 

antarmuka-nya. Perlu ada perbaikan 

berkaitan dengan kualitas informasi 

pada catalog produknya. Serta 

penelitian pengkuran usability dapat 

pula digunakan untuk memberikan 

masukan pada prioritas pengembangan 

aplikasi di masa mendatang. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

4. Sigit Hadi 

Prayoga dan 

Dana Indra 

Sensuse, 2010 

Analisis Usability 

Pada Aplikasi 

Berbasis Web 

dengan Mengadopsi   

Model Kepuasan Pen

gguna (User Satisfact

ion) 

Berdasarkan hasil analisis, dapat di

kemukakan menjadi beberapa 

point. Pertama kemudahan 

menggunakan aplikasi (Ease of 

Use) tidak memiliki pengaruh 

positif secara 

langsung terhadap kepuasan (User 

Satisfaction) pengunjung website 

Aplikasi. Kedua, tampilan 

Informasi secara khusus untuk 

setiap pengunjung website 

(Customization) tidak memiliki 

pengaruh positif secara 

langsung terhadap kepuasan (User 

Satisfaction) pengunjung website 

Aplikasi. Ketiga, kecepatan akses 

data dan pemrosesan pada aplikasi 

(Download Delay) tidak memiliki 

pengaruh positif secara langsung 

terhadap kepuasan (User 

Satisfaction) pengunjung website 

Aplikasi. Keempat,sajian informasi 

terkait tarif produk dan layanan 

perusahaan (Content) memiliki 

pengaruh positif secara langsung 

terhadap kepuasan (User 

Satisfaction) pengunjung website 

Aplikasi dan pengaruh tersebut 

signifikan. Kelima, secara umum 

melalui analisis aspek usability 

dalam kerangka rencana 

pengembangan selanjutnya, 

Aplikasi masih perlu ditingkatkan 

dengan fokus pada Content (isi 

materi) yang lebih spesifik, lengkap 

dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan terkait produk dan 

layanan perusahaan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

5. Wimmie 

Handiwidjojo
 

dan Lussy 

Ernawati, 2016
 

 

Pengukuran tingkat 

kebergunaan 

(Usability) sistem 

informasi keuangan 

studi kasus : duta 

wacana internal 

transaction 

(DUWIT) 

Pengukuran tingkat kebergunaan 

sistem DUWIT sudah cukup user 

friendly. Dari lima kriteria terdapat 

tiga kriteria nielson, learnability, 

effeciency, satisfaction,  

mengindikasikan bahwa sistem 

mudah di pelajari, efisien dalam 

operasinya, dan pengguna cukup 

puas dalam menggunakan sistem. 

6. Wahyu Hidayat, 

A Yani Runius, 

Usman Ependi, 

2014 

Penerapan Metode 

Usability Testing 

Pada Evaluasi Situs 

Web Pemerintahan 

Kota Prabumulih 

Dalam penelitian ini di peroleh 

hasil dari usability testing : 

Learnability, sebesar 100% 

pertanyaan mampu di jawab. 

Efficiency,  66,66% pertanyaan 

mampu di jawab. Memorability,  

sebesar 58,33% pertanyaan  mampu 

di jawab. Erorr,  sebesar 100% 

pertanyaan mampu di jawab. 

Satisfaction, sebesar 53,33 

pertanyaan mampu di jawab. Jadi 

hasil Keseluruhan jawaban 

responden sebesar 63,99% 

pertanyaan mampu di jawab. Dapat 

di simpulkan bahwa  website 

Pemerintah Kota  Prabumulih 

adalah cukup baik.   

7. Benjamin 

Brown, Panos 

Balatsoukas, 

Richard 

Williams, 

Matthew 

Sperrin, dan Iain 

Buchan, 2016 

 

Rekomendasi desain 

antarmuka audit 

komputerisasi klinis 

dan umpan balik: 

bukti kegunaan 

(Usability) Hybrid 

dari sistem penelitian 

yang dipimpin 

 

Berdasarkan rekomendasi desain 

antarmuka audit komputerisasi 

klinis dan umpan balik terdapat 

beberapa pengembangan untuk 

desain sistem eA & F yang berpusat 

pada pengguna yang membahas 

komponen antarmuka utama, 

rekomendasi ini memberikan 

beberapa cara untuk mengatasi 

kesenjangan dalam literatur 

mengenai desain yang optimal pada 

sistem klinis eA & F. 
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   2.1    Pofil Instansi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA adalah Salah 

satu fakultas yang ada di Universitas Riau yang beralamat di Kampus Bina Widya 

KM 12.5 Simpang Baru Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 5 jurusan yaitu: Kimia, Fisika, Matematika, 

Biologi, Ilmu Komputer. 

2.2.1 Visi 

Visi FMIPA Universitas Riau adalah menjadi fakultas terkemuka dalam 

pengembangan pendidikan IPTEK bidang MIPA di wilayah indonesia barat 

termasuk yang terbaik di indonesia dan di kenal di luar negeri.  

2.2.2 Misi 

Misi FMIPA Universitas Riau adalah menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan profesional dalam bidang MIPA, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2.2.3 Tampilan Kondisi Website Saat ini 

Tampilan website Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

terdapat enam menu informasi di antaranya menu home, profil fakultas,program 

pendidikan, staff dosen, akademis, karya ilmiah calon guru besar. Dalam 

penerapanya masih terdapat permasalahan pada komponen usability 

(kegunaan/kemudahan) berikut 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. Dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Tampilan Website FMIPA Universitas Riau 

(Sumber: Website FMIPA Universitas Riau,2017) 

Pada menu profil fakultas memberikan informasi mengenai visi misi, 

pimpinan fakultas dan akeditasi fakultas. Pada menu program pendidikan 

memberikan informasi mengenai informasi diploma III, sarjana, megister, doktor. 

Pada menu staff dosen memberikan informasi mengenai jurusan serta menu 

akademis memberikan informasi mengenai syarat pengurusan ijazah, syarat 

transkip sementara, syarat yudisium, syarat pengurusan transkip nilai, syarat-

syarat legalisir, syarat transkip sementara, syarat adm.  Pada menu karya ilmiah 

calon guru besar memberikan informasi  karya ilmiah calon guru besar.  

Berikut adalah Kemudahan untuk di ingat, salah satu tampilan menu pada 

website FMIPA yang terdiri dari dropdown dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Tampilan menu karya ilmiah calon guru besar 

(Sumber: Website FMIPA Universitas Riau,2017) 

 Berikut adalah tampilan untuk kepuasan pengguna, menu staff dosen yang 

memberikan informasi mengenai jurusan, menu yang tidak konsisten yakni belum 

sesuai dengan isi menu tersebut, warna yang di sajikan pada tampilan website 

dominan putih dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Tampilan menu staff pada website FMIPA 

(Sumber: Website FMIPA Universitas Riau,2017) 
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Berikut adalah  tampilan pada gambar background header yang memiliki  

ukuran yang tidak sesuai yakni terlalu besar. Pada tingkat kesalahan belum 

memungkinkan untuk terjadi interaksi, tidak ada pembatalan saat operasi sedang 

berlangsung, belum adanya sistem undo dan redo, dan belum adanya menu help 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tampilan background header pada website FMIPA 

(Sumber: Website FMIPA Universitas Riau,2017) 
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2.2.4 Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Gambar 2.5: 

DEKAN

Wakil Dekan

Bidang Akademik

Wakil Dekan

Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan, Kerja 

Sama dan Alumni

SENAT FAKULTAS

Jurusan Kimia

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Jurusan Matematika

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Jurusan Fisika

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Jurusan Biologi

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

KJFD Fisika Teori/

Kemagnetan

Ketua

Prodi S1 Kimia

Koordinator

Prodi S2 Kimia

Koordinator

KJFD Non Hayati

Ketua

Prodi D3 Manajemen 

Informatika

Koordinator

Prodi S1 Matematika

Koordinator

Prodi S1 Sistem Informasi

Koordinator

Prodi S2 Matematika

Koordinator

Prodi S1 Fisika

Koordinator

Prodi S2 Fisika

Koordinator

Prodi S1 Biologi

Koordinator

KJFD Biodiversitas

Ketua

KJFD Struktur dan 

Bioproses

Ketua

KJFD Struktur dan 

Bioproses

Ketua

Kabag Tata Usaha

Kasubag

Akademik

Kasubag

Kemahasiswaan

dan Alumni

Kasubag

Keuangan dan

Kepegawaian

Kasubag

Umum dan

Sarana Akademik

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU

Staf

Akademik

Staf

Kemahasiswaan

dan Alumni

Staf

Keuangan dan

Kepegawaian

Staf

Umum dan

Sarana Akademik

KJFD Fisika Material

Ketua

KJFD Fisika Kebumian 

dan Energi

Ketua

KJFD Instrumentasi dan 

Fotonik

Ketua

KJFD Kimia Hayati

Ketua

KJFD Matematika Murni

Ketua

KJFD Matematika 

Komputasi

Ketua

KJFD Matematika 

Manajemen

Ketua

KJFD Statistika

Ketua

KJFD Sistem Informasi 

Geografis

Ketua

KJFD Sistem Informasi 

Bisnis

Ketua

Lab Mikrobiologi 

Pengelola

Lab Botani

Pengelola

Lab Genetika dan 

Ekologi

Pengelola

Cabang Perpustakaan UR 

di FMIPA

Kepala Cabang

KJFD   : Kelompok Jabatan Fungsional Dosen

Lab Matematika 

Komputasi

Pengelola

Lab Sistem 

Komputer

Pengelola

Lab Sistem 

Terdistribusi

Pengelola

Lab EDP (Electronic 

Data Processing)

Pengelola

Lab Fisika Dasar dan 

Elektronika Dasar

Pengelola

Lab Fisika Komputasi, 

Modern dan

Konversi Energi

Pengelola

Lab Biokimia dan 

Organik

Pengelola

Lab Analitik dan Kimia 

Dasar

Pengelola

Lab Kimia Fisik dan 

Kimia Anorganik

Pengelola

Lab Multimedia

Pengelola

Gambar 2.5 Struktur Organisasi



16 

 

2.3    Pengertian Website 

Menurut Kadir (2005) web merupakan salah satu sumber daya internet yang 

berkembang pesat. Website disebut juga site, situs, situs web atau portal. 

Merupakan kumpulan halaman web yang berhubungan antara satu dengan 

lainnya, halaman pertama sebuah website adalah home page, sedangkan halaman 

demi halamannya secara mandiri disebut web page, dengan kata lain website 

adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet diseluruh 

dunia.  

Website adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna 

Internet. Pengguna Internet semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga 

membuat potensi pasar semakin berkembang terus (Abbas, 2013). 

2.3.1 Kriteria Desain Web yang Efektif 

Berdasarkan kajian, ada tiga kriteria utama yang harus di perhatikan di 

dalam desain sebuah website: 

1. Site Desain 

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan system 

menu yang dipergunakan. 

2. Site Functionality 

Menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website. 

3. Customer Value 

Menyangkut berbagai aspek manfaat yang dapat secara langsung dirasakan 

oleh para pelanggan yang mengakses website terkait. 

Menurut (krisnayani, 2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisa 

Usability Pada Website UNDIKSHA Dengan Menggunakan Metode Heuristic 

Evaluation“. Website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (webpage) 

yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di 

WWW di internet. Website juga bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

1 rangkaian bangunan yang saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan (hyperlink).  
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Bersifat statis apabila isi informasi tetap, jarang berubah dan informasinya 

searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website 

selalu berubah-ubah. Situs website yang memiliki fungsi informasi pada 

umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs 

tersebut adalah menyampaikan isinya. 

2.3.2 Kualitas Informasi Website  

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. 

Mengembangkan enam item pertanyaan untuk mengukur kepentingan persepsi 

dan kebergunaan informasi dari informasi yang disajikan dan laporan-laporan 

yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Indikator yang diukur meliputi 

(DeLoen, 1992):   

 1)  Kelengkapan (completeness).  

 2)  Ketepatan (precission). 

 3)  Akurasi (accuracy). 

 4)  Keandalan (reliability).  

 5)  Kekinian (currency). 

 6)  Bentuk Keluaran (format of output).  

Pengukuran-pengukuran kualitas informasi diatas merupakan hasil 

penelitian Delone dan McLean dan sudah terbukti keakuratannya dalam 

melakukan pengukuran terhadap sistem informasi yang di bangun.  

Sistem Informasi  adalah suatu sistem yang terdapat dalam sebuah 

organisasi yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data yang dimasukkan 

untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan (Nugroho, 2008). 

2.3.3 Kriteria Website yang Baik 

Setiap sesuatu yang diciptakan mempunyai kriteria, dalam hal ini juga 

website mempunyai kriteria. Website yang baik tidak hanya terbatas pada masalah 

desain dan seni, tetapi juga harus menganut methodology, standar-standar baku 

pemrograman yang telah ada. Hal ini penting karena begitu banyak hal yang dapat 
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mempengaruhi mutu dari sebuah website. Adapun kriteria-kriteria website yang 

baik menurut Suyanto (2007), dapat dilihat dari: 

1. Usability 

Usability merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan 

aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah 

dan cepat. Untuk mencapai tingkat usability yang ideal, sebuah website harus 

memenuhi lima syarat berikut: 

a. Mudah untuk dipelajari.  

b. Efisien dalam penggunaan.  

c. Mudah untuk diingat.  

d. Tingkat kesalahan rendah.  

e. Kepuasan pengguna. 

 

2. Sistem Navigasi 

Aspek navigasi berkaitan dengan cara atau mekanisme perpindahan dari 

satu situs ke situs yang lain (menu system) di dalam sebuah sistem website. 

Navigasi dapat ditampilkan dalam berbagai media seperti teks, image atau 

animasi. Syarat navigasi yang baik yaitu: 

a. Mudah dipelajari. 

b. Konsisten. 

c. Memungkinkan feedback. 

d. Muncul dalam konteks. 

e. Memberikan alternatif lain. 

f. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan. 

g. Menyediakan pesan visual yang jelas. 

h. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami. 

i. Mendukung tujuan dan prilaku user. 

 

3. Desain Visual (Graphic Design). 

Desain yang baik sekurang-kurangnya memiliki komposisi warna yang baik 

dan konsisten, layout grafik yang konsisten, teks yang mudah dibaca, penggunaan 

grafik yang memperkuat isi teks, penggunaan animasi pada tempat yang tepat, isi 
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animasi yang memperkuat isi teks, dan secara keseluruhan membentuk suatu pola 

yang harmonis. 

4. Isi (Contents) 

Konten atau isi adalah roh utama sebuah website, karena itu haruslah 

menarik, relevan, dan sesuai untuk target audien situs yang dituju. Situs web 

sebaiknya memiliki arsip dari konten data-data lama. Untuk objektivitas dan 

ketepatan informasi yang terdapat pada konten, lebih baik bila konten tersebut 

merupakan hasil kompilasi data dan diperkuat dengan pendapat pihak-pihak 

berwenang. Miliki data-data atau penjelasan pendukung. Sertakan juga daftar 

referensi dari sumber yang berwenang. Bila konten berbentuk multimedia, 

usahakan berhubungan dengan isi situs web. Streamming bersama isi situs web. 

Sinkronkan antara audio dan visual. Jika perlu aksesnya dikelompokkan pada 

halaman tertentu dan diberikan informasi mengenai besar file dan total waktu 

pemutarannya.  

5. Kompatibilitas (Compatibility) 

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya 

(browser), harus memberikan alternatif bagi browser yang tidak dapat melihat 

situs tersebut.  

6. Loading Time 

Bila sebuah situs web dapat tampil lebih cepat, kemungkinan besar user 

akan kembali mengunjungi situs tersebut, apalagi bila ditunjang dengan konten 

dan tampilan yang menarik.  

7. Functionality 

Fungsionalitas ini menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang 

tersedia di situs web. Seberapa baik sebuah situs web bekerja dari aspek 

teknologinya, hal ini bisa melibatkan programmer dengan script-nya, misalnya 

HTML, (DHTML), PHP, ASP,COLDFUSION, CGI, dan SSI. 

8. Accesibility 

Halaman web harus dapat digunakan oleh setiap orang, tanpa memandang 

usia dan keadaan fisiknya. Hambatan infrastruktur juga harus diperhatikan, seperti 

akses internet yang lambat, spesifikasi komputer, penggunaan browser, dan lain-
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lain, yang dapat mempengaruhi akses seseorang, termasuk berbagai teknologi 

baru seperti PDA dan ponsel. Web juga harus dapat diakses melalui teknologi 

tersebut. 

9. Interactivity 

Interaktivitas adalah hal-hal yang melibatkan pengguna situs web sebagai 

user experience dengan situs web itu sendiri. Dasar dari interaktivitas adalah 

hyperlinks dan mekanisme feed back. Hyperlinks digunakan untuk membawa 

pengunjung ke sumber berita, topik lebih lanjut, topik terkait, atau lainnya. Seperti 

link yang berbunyi More info about this, glossar, related links. Untuk mekanisme 

feedback, contohnya seperti kritik, komentar, pertanyaan, polling atau survey. 

Keuntungan dari adanya mekanisme feedback adalah user dapat memberitahu 

pengelola bila ada kesalahan pada situs seperti missinglink, dead link, atau 

kesalahan lainnya. User juga dapat memberikan kritik dan saran demi kemajuan 

situs. 

2.3.4 Fungsi Website 

Menurut Maslan (2014), secara umum web mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Komunikasi  

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs 

web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemograman web (server side) maka 

dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web mail, 

form contact, chatting form, dan yang lainnya. 

2. Fungsi Informasi  

Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan 

pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah 

menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang dapat di 

download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen 

bergerak seperti shockwave dan java diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti 

dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profile company, 

library, reference dan lain-lain. 
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3. Fungsi Entertainment  

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment atau hiburan. Bila situs 

web kita berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar dan 

elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap 

harus mempertimbangkan kecepatan download-nya. Beberapa fasilitas yang 

memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, music online, dan 

sebagainya. 

4. Fungsi Transaksi  

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis baik barang, jasa atau 

lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu 

kredit, transfer atau dengan membayar secara langsung. 

2.4 Pengertian Analisis Sistem 

Menurut (Husni, 2011) Analisis sistem merupakan sebuah penguraian suatu 

sistem informasi ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 

Analis sistem (system analyst) adalah orang yang menganalisis sistem 

(mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menetukan kebutuhan-kebutuhan 

pemakai sistem) untuk mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan. Sebutan 

lain untuk analis sistem ini adalah analis informasi (information analyst), analis 

bisnis (business analyst), perancang sistem (system designer), konsultan sistem 

(system consultant) dan ahli teknik sistem (system engineer). 

2.5 Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan 

kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan 

programnya. Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai 

kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang 

telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan 

untuk perbaikan suatu program (Sari, 2010). 
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2.5.2  Standar Evaluasi 

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat 

dilihat dari tiga aspek utama, yaitu (Sari, 2010): 

1. Utility (manfaat)  

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk 

pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. 

2. Accuracy (akurat) 

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. 

3. Feasibility (layak) 

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara 

layak. 

2.6 Pengertian Usability 

Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat 

digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila 

kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau diminimalkan serta 

memberikan manfaat dan kepuasan bagi pengguna. Ketika sebuah produk atau 

jasa benar-benar dapat dipergunakan dengan baik, pengguna dapat melakukan apa 

yang dia inginkan dengan cara yang diharapkan serta mampu untuk 

melakukannya tanpa halangan, keraguan, atau pertanyaan. (Krisnayati, 2016) 

Suatu perangkat lunak yang tidak memenuhi prinsip usability Nielsen tidak 

akan mudah untuk dipelajari, sehingga pengguna awam akan susah untuk 

memulai penggunaan perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak tersebut juga 

tidak akan efisien dalam penggunaan, sehingga pengguna menghabiskan lebih 

banyak waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perintah-perintah pada 

perangkat lunak yang tidak memebuhi prinsip usability Nielsen juga tidak akan 

mudah diingat oleh pengguna, dan rawan akan kesalahan, baik yang dilakukan 

secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh pengguna. Bila semua faktor-faktor 

diatas ditambahkan, maka pengguna tidak akan puas dengan perangkat lunak 

tersebut. 
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Menurut Jakob Nielsen, Secara umum cara mengukur dan menilai usability 

sebuah situs bersifat relative dan  bergantung pada bagaimana pengguna dapat me

nyelesaikan sekumpulan task, terdapat komponen-komponen yang dapat dijadikan 

patokan dalam mengukur  usability, yakni:  

a. Learnability, mudah untuk di pelajari. Dengan meletakkan isi yang paling 

penting pada bagian atas halaman agar pengunjung dalam menemukannya 

dengan cepat. 

b. Efficiency, tingkat kecepatan pengguna. Dengan menyediakan link seperlunya 

saja agar mengunjung dapat mencapai informasi yang di perlukan dengan 

cepat dan mudah. 

c.  Memorability, mudah untuk di ingat. Dengan tidak banyak melakukan 

perubahan yang mencolok pada situs, khususnya pada navigasi. 

d. Eror, tingkat kesahalan rendah. Dengan menghindari link yang tidak berfungsi 

(brokenlink) atau halaman masih dalam proses pembuatan (under 

construction). 

e.  Satisfaction, kepuasan pengguna. Hal ini wajib di perhatikan karena 

berhubunngan dengan kelangsungan situs web. Oleh karena itu sebuah 

website seharusnya mudah di gunakan oleh user.  

Faktor-faktor penyebab pentingnya website memiliki aspek usability, di 

antaranya adalah kebiasaan atau perilaku pengguna yang mengakses website, 

banyak pengguna yang tidak dapat menerima design website yang kurang menarik 

atau dengan kata lain pengguna sangat ingin segera mengerti dengan seketika 

(instan), atas apa yang di sajikan dalam suatu website. Pentingnya peran usability 

adalah untuk mengukur suatu produk antarmuka (interface). 

2.6.1 Usability Testing (Uji Ketergunaan) 

Dalam jurnal (Hidayat dkk, 2014) uji ketergunaan adalah mengukur  

efisiensi,  kemudahan  dipelajari, dan    kemampuan   untuk    mengingat 

bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan atau kesalahan, uji ketergunaan ini  

merupakan attribut  untuk  menilai seberapa  mudah  interface  website digunakan. 

Langkah-langkah dalam melakukan uji ketergunaan adalah: 
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1. Memilih Objek, langkah ini adalah proses penentuan objek yang  akan 

diteliti. 

2. Memilih  responden  untuk  pengisian kuisioner  berdasarkan sampel yang 

sudah di tentukan. 

3. Mempresentasikan tugas kepada responden, langkah ini adalah memberikan 

penjelasan kepada responden bahwa yang di uji bukan responden tetapi 

objek penelitian. 

4. Memberikan tugas kepada responden, yaitu memberikan tugas–tugas dalam 

kuisioner untuk di jawab oleh responden. 

5. Pengisian kuisioner dari responden, responden memberikan jawaban untuk 

kuisioner yang diberikan sesuai dengan yang di alami oleh responden. 

6. Analisa jawaban dari responden terhadap website dari segi jawaban 

responden. 

7.  Dari evaluasi yang dilakukan  akan mendapatkan informasi yang  lengkap 

mengenai kelebihan dan kekurangan website. 

8. Dari   hasil evaluasi memberikan rekomendasi. 

 

2.7    Heuristic Evaluation 

Heuristic Evaluation adalah sistem evaluasi untuk software komputer 

berbasis pengguna. Sistem ini melibatkan evaluator untuk memberikan masukan 

yang kemudian dikategorikan dalam prinsip-prinsip heuristik. Pendekatan yang 

diciptakan Nielsen di tahun 1990, adalah cara mengevaluasi yang cukup 

terpercaya dalam dunia saat ini. Evaluasi Heuristik adalah panduan, prinsip 

umum, atau aturan yang dapat menuntun keputusan rancangan atau digunakan 

untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil (krisnayani, 2016). 

Heuristic Evaluation diusulkan oleh Nielsen dan Molich, Pada pendekatan 

ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristic diidentifikasi dan perancangan 

dilaksanakan misalnya dimana kriteria dilanggar. Tujuan dari evaluasi heuristik 

adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan 

evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat 

kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkat. Jika ada kesalahan terdeteksi maka 
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perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah ini sebelum tingkat 

implementasi. Evaluasi Heuristik sangat baik digunakan sebagai teknik evaluasi 

desain, karena lebih mudah untuk menemukan atau menentukan masalah usability 

yang muncul. 

Usability evaluation adalah proses yang melibatkan pengguna sehingga 

dapat mempelajari dan menggunakan produk guna tercapainya aspek-aspek 

kenyamanan pengguna seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna 

terhadap sistem secara keseluruhan, (krisnayani, 2016) terdapat 10 prinsip umum 

Jakop Nielsen untuk desain interaksi, yaitu: 

1. Visibility Of System Status, tampilan informasi dari status sitem. Sistem 

harus selalu memberi tahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi, 

melalui umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar. 

2. Match between system and the real world, Cocok antara sistem dan dunia 

nyata. Sistem harus berbicara bahasa pengguna, dengan kata-kata, ungkapan 

dan konsep yang akrab bagi pengguna, bukan istilah yang berorientasi pada 

sistem. Ikuti konvensi dunia nyata, membuat informasi muncul dalam 

urutan alami dan logis. 

3. User control and freedom, Kontrol pengguna dan kebebasan. Pengguna 

sering memilih fungsi sistem karena kesalahan dan memerlukan "pintu 

keluar darurat" yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan keadaan 

yang tidak diinginkan tanpa harus melalui dialog yang diperluas. (Dukungan 

undo dan redo). 

4. Consistency and standards, Konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu 

bertanya-tanya apakah kata-kata, situasi, atau tindakan yang berbeda berarti 

hal yang sama. 

5. Error prevention, Kesalahan pencegahan. Bahkan lebih baik daripada pesan 

kesalahan yang baik adalah desain yang hati-hati sehingga mencegah 

terjadinya masalah. Entah menghilangkan kondisi rawan kesalahan atau 

memeriksa mereka dan memberi pengguna opsi konfirmasi sebelum mereka 

melakukan tindakan tersebut. 
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6. Help users recognize, diagnose, and recover from errors, Bantu pengguna 

mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Pesan kesalahan 

harus dinyatakan dalam bahasa sederhana (tanpa kode), justru menunjukkan 

masalahnya, dan secara konstruktif menyarankan sebuah solusi. 

7. Recognition rather than recall, Pengakuan bukan recall. Minimalkan beban 

memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan terlihat. 

Pengguna seharusnya tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian 

dialog yang lain. Petunjuk penggunaan sistem harus terlihat atau mudah 

dicerna kapanpun sesuai. 

8. Flexibility and efficiency of use, Fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. 

Akselerator - yang tidak terlihat oleh pengguna pemula - mungkin sering 

mempercepat interaksi bagi pengguna ahli sehingga sistem dapat memenuhi 

pengguna berpengalaman dan  izinkan pengguna menyesuaikan tindakan 

yang sering dilakukan. 

9. Aesthetic and minimalist design, Desain estetika dan minimalis. Dialog 

seharusnya tidak berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. 

Setiap unit tambahan informasi dalam sebuah dialog bersaing dengan unit 

informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatif mereka. 

10. Help and documentation, Bantuan dan dokumentasi. Meskipun lebih baik 

jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin perlu memberikan 

bantuan dan dokumentasi. Setiap informasi semacam itu harus mudah 

dicari, terfokus pada tugas pengguna, daftar langkah konkret yang harus 

dilakukan, dan jangan terlalu besar. 

 

Pada jurnal (Amir, 2016) dalam proses evaluasi heuristik di jabarkan dalam 

bentuk gambar, berikut adalah Gambar 2.4. 
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Gambar 2.6 Proses Evaluasi Heuristik 

(Sumber: Amir,2016) 

 

2.8 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikuntoro (2010), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Maksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan 

penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Beberapa teknik terdapat dua 

kelompok teknik sampling yaitu: 
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1. Probability Sampling 

 Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Kemungkinan kita perlu mengambil sampel acak sederhana. 

Pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan 

apabila anggota populasi dianggap homogen. Tenik sampling ini seperti pada 

gambar berikut: 

1) Proportinate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai 

anggota/karakteristik yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

Sebagai contoh suatu organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar 

belakang pendidikan yang berbeda yaitu: SLTP, SLTA, S1, dan S2 dengan 

jumlah setiap kelas pendidikan juga berbeda. Jumlah anggota populasi 

untuk setiap strata pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah sampel 

yang harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang ada yang diambil 

secara proporsional. 

2) Disproportionate Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan 

mempunyai personil sebagai berikut: 3 orang S3, 5 orang S2, 100 orang S1, 

800 orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Dalam penarikan sampel maka 

personil yang berijazah S2 dan S3 semuanya diambil sebagai sampel, karena 

kedua kelompok tersebut jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. 
 

b.    Cluster Sampling  

Teknik sampling daerah (cluster sampling) digunakan untuk 

menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, 

misalnya penduduk suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan 



29 
 

penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya 

berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Teknik cluster sampling 

dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

1) Menentukan sampel daerah. 

2) Menetunkan orang-orang yang ada pada daerah. 

 

2. Non-probability Sampling 

Non-probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang 

memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Sampling Sistematis 

Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara 

penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi 

nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang, 

anggota populasi diberi nomor urut dari no 1 sampai nomor 200. Selanjutnya 

pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil, atau genap 

saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti bilangan 5 dan lainnya. 

a) Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Sebagai contoh akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan II 

pada suatu instansi, dan penelitian terhadap pegawai golongan II pada suatu 

instansi, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel 

ditetapkan 100 orang sementara penelitian sebanyak 5 orang, maka setiap 

anggota peneliti dapat memilih sampel seara bebas dengan karakteristik 

yang telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang. 

b) Sampling Aksidental 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada waktu 

menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber data. 
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c) Puposive Sampling 

Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan 

untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang 

disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam 

bidang kepegawaian saja. 

d) Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh 

ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

e) Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

dilakukan dalam jumlah kecil, kemudian sampel yang terpilih pertama 

disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya jumlah sampel akan 

bertambah banyak seperti bola salju yang bergelinding makin lama makin 

besar. 

f) Sampling Seadanya 

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi berdasarkan 

seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan 

apapun mengenai derajat kerepresentatipannya. Dalam pembuatan 

kesimpulan masih sangat kasar dan bersifat sementara. 

g) Sampling Purposif  

Sampling purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan, terjadi 

apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling puposif akan baik hasilnya 

di tangan seorang ahli yang mengenal populasi. Cara penarikan sampel ini 

sangat ocok digunakan untuk studi kasus. 

 

Untuk dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subjek penelitian 

yang harus diambil, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi 
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unit analisis dari penelitian. Unit analisis atau satuan subyek yang dianalisis 

sangat tergantung pada siapa yang diteliti. 

Besarnya jumlah sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel, jumlah 

sampel yang mewakili 100 persen populasi adalah sama dengan jumlah populasi. 

Makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi maka peluang kesalahan 

dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil 

jumlah sampel penelitian maka diduga akan semakin besar kemungkinan 

kesalahan dalam melakukan generalisasi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel 

adalah sebagai berikut: 

a) Unit analisis. 

b) Pendekatan atau model penelitian. 

c) Banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi. 

d) Keterbatasan penelitian. 

2.8.1 Teknik Pengukuran  

Menurut Kurnia (2016), dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang 

paling populer adalah: 

1. Likert’s Summated Rating (LSR) 

LSR adalah skala atau pengukuran sikap responden. Jawaban pertanyaan 

dinyatakan dalam pilihan yang mengakomodasi jawaban antara Sangat Setuju 

dengan Sangat Tidak Setuju. Banyak pilihan biasanya tiga, empat, lima, tuju, 

sembilam dan sebelas. Terlalu sedikit pilihan jawaban menyebabkan pengukuran 

menjadi sangat kasar dan terlalu banyak pilihan jawaban menyebabkan responden 

sulit membedakan pilihan. Banyak pilihan ganjil juga menimbulkan masalah, 

responden yang malas atau enggan akan menjawab pilihan yang di tengah (= 

jawaban netral). Disini peneliti menggunakan skala likert Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) (Suryani dan Hendryadi, 

2015). 
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2. Semantic Differential (SD) 

Responden menyatakan pilihan di antara dua kutub kata sifat atau frasa. 

Dapat dibentuk dalam suatu garis nilai yang kontinyu, dan dapat diukur dalam 

satuan jarak atau dalam bentuk pilihan seperti LSR. Misal: Tampilan website 

(responden memilih kotak 10 sampai dengan nol, misalnya tujuh) 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Prinsip sifat positif diberikan nilai paling besar dan sifat negatif diberi paling kecil 

tetap dipertahankan, demikian juga prinsip menggabungkan positif-negatif dan 

negatif-positif secara bergantian. 

2.8.2 Menentukan Jumlah Sampel  

Untuk dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subyek penelitian 

yang harus diambil, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi 

unit analisis dari penelitian. Unit analisis atau satuan subyek yang dianalisis 

sangat tergantung pada siapa yang diteliti. Besarnya jumlah sampel sering 

dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang mewakili 100 persen 

populasi adalah sama dengan jumlah populasi.  

Makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi maka peluang 

kesalahan dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil, dan sebaliknya 

makin kecil jumlah sampel penelitian maka diduga akan semakin besar 

kemungkinan kesalahan dalam melakukan generalisasi. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel adalah sebagai berikut: 

1. Unit analisis. 

2. Pendekatan atau model penelitian. 

3. Banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi. 

4. Keterbatasan penelitian. 

 

Pada penentuan responden penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif di 

Fakultas Matematika dan Imu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Jumlah 

Mahasiswa Aktif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 
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6.529 orang. Teknik menentukan sampel menggunakan metode Slovin dengan 

batas toleransi kesalahan 0,1 atau 10% berdasarkan rumus 2.1:  

21 Ne

N
n




       

 

Keterangan : n adalah Sampel, N adalah Populasi, e adalah Taraf Kesalahan 

(10%), N = Jumlah Populasi dan E = 10% = 0,1 

2.8.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Juliansyah (2011), uji validitas atau kebenaran adalah suatu indeks 

yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, 

validitas ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuisioner 

yang disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-

tiap butir pernyataan dengan skor total kuesioner tersebut. Kriteria dalam 

pengujian hipotesis validitas dalam penelitian adalah: 

1. Kuesioner dikatakan valid apabila R hitung > R tabel. 

2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila R hitung ≤ R tabel. 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan 

mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat 

pengukur itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Butir 

pernyataan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Jika skala 

dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 

 

 

 

 

(2.1) 
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Tabel 2.2 Nilai Cronbach Alpha 

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas 

0.0 s.d 0.20 

> 0.21 s.d 0.40 

> 0.40 s.d 0.60 

> 0.60 s.d 0.80 

> 0.80 s.d 1.00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

 (Sumber : Prasetyo,  2017) 

 


