
BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Universitas Islam Riau
Universitas Islam Riau adalah perguruan tinggi terlama di Provinsi Riau

yang sudah ada pada tanggal 4 September dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan
Islam (YLPI) Riau. Awalnya Universitas Islam Riau hanya terdiri dari satu fakultas
dengan dua jurusan yaitu Fakultas Agama dan Jurusan Hukum dan Tarbiyah dengan
Dekan Pertama H.A. Kadir Abbas, SH.

Universitas Islam Riau awalnya hanya memiliki satu lokasi kampus yang
terletak di Jl. Prof. Mohd. Yamin, SH. Pekanbaru dan seiring berjalannya wak-
tu pembangunan kampus terus berkembang. Pada tahun 1983 dilaksanakan pem-
bangunan pertama untuk gedung Fakultas Pertanian yang terletak di Km.11 Per-
hentian Marpoyan seluas 65 Ha. Kemudian pada tahun 1990/1991 pembangunan
terus berlanjut dan semua fakultas di lingkungan UIR resmi menempati kampus
baru yang telah memperoleh hak guna bangunan atas nama Yayasan Pendidikan
Islam (UIR, 2018). Berikut ini merupakan visi misi Universitas Islam Riau.

Visi: “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Terkemuka dan Unggul Pada
Tahun 2020 di Asia Tenggara”.

Misi:
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas.
2. Melaksanakan Penelitian yang Kreatif dan Inovatif untuk Memperkaya

Khasanah Ilmu Pengetahuan dan Menciptakan Inovasi Baru.
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Tanggung jawab

Sosial Kemasyarakatan.
4. Melaksanakan Dakwah Islamiah dan Mengintergasian KeIslaman dan Ilmu

Pengetahuan.
5. Melaksanakan Manajemen Universitas yang Bersih dan Transparan.
6. Menjalin Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Perguruan Tinggi,

Industri, Masyarakat dan Pemerintah, Baik Lokal, Nasional maupun Inter-
nasional.
Tujuan:

1. Menciptakan lulusan yang memiliki nilai saing, memiliki karakter yang
baik, memiliki sikap yang baik, beretika dan berakhlak baik dan memiliki
kemampuan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah,
nasional dan internasional.

2. Menciptakan hal-hal baru untuk menjadi landasan dalam meyelenggarakan



perndidikan dan pengembangan, menyebarkan ilmu pengetahuan, Teknolo-
gi dan Seni (IPTEKS), untuk mensuport pembangunan daerah, nasional
maupun internasional.

3. Menciptakan kegiatan pengabdian masyarakat agar dapat mendorong ke-
mampuan SDM dan SDA dalam meningkatkan masyarakat yang sejahtera
dan baik dalam lingkungan, terutama dalam mengembangkan pembangunan
wilayah desa.

4. Menciptakan masyarakat yang berpegangan sesuai dengan nilai-nilai ke-
Islaman.

5. Terciptanya pengelolaan UIR yang terencana dengan baik, efektif, efisien,
dan akuntabel.

6. Menambah kualitas diselenggarakannya pendidikan, penelitian, pengabdian
masyarakat dan Dakwah Islami serta memperkuat nilai saing UIR di Asia
Tenggara.

2.2 Sistem Akademik (Sikad) UIR
Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran A) Sistem akademik UIR diba-

ngun pada tahun 2014 oleh Biro Sistem Informasi Dan Komputasi (Simfokom) UIR
tanpa ada pihak ketiga yang membantu. Sikad merupakan suatu sistem informasi
yang sangat penting untuk mendukung segala jenis aktivitas akademik UIR, bebe-
rapa aktivitas diantaranya adalah pengisian KRS, melihat KHS, informasi jadwal
kuliah, dan informasi pembayaran uang kuliah. Sikad juga merupakan sebuah sis-
tem informasi yang menjadi jantungnya universitas. Kemudian Sikad merupakan
sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator pelaporan kepada Kementrian
Perguruan Tinggi. Sikad juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran segala proses
yang mendukung proses perkuliahan. Secara umum pengguna Sikad ada dua, yaitu
mahasiswa dan admin. Pengguna yang sering dan lebih banyak berinteraksi lang-
sung dengan Sikad adalah mahasiswa. Untuk hak akses pengguna mahasiswa,
Sikad berfungsi untuk pengisian KRS, mencetak KHS, mencetak transkip nilai dan
melihat riwayat pembayaran uang kuliah.

Tampilan Login dari Sikad UIR dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Tampilan halaman login Sikad

Pada Gambar 2.1 tampilan halaman login Sikad yang merupakan pintu ma-
suk kedalam Sikad. Para pengguna Sikad dapat masuk dengan menginputkan user
id dan password kedalam kolom yang telah disediakan.

Tampilan Halaman Beranda dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Tampilan halaman beranda

Pada Gambar 2.2 tampilan halaman beranda yang merupakan halaman
utama dari Sikad dimana dihalaman tersebut kita dapat memilih halaman mana yang
hendak kita tuju.

2.3 Usability
Pengertian usability menurut International Standart Organization (ISO)

adalah bagaimana sebuah karya dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mendap-
atkan suatu tujuan dengan efektif, efisien, dan merasa puas dalam menggunakannya
(ISO 9241-11-1998) (Astuti, Kusuma, dan Ardiansyah, 2016).

Nielsen mendefisinikan usability melalui lima komponen kualitas Aelani
dan Falahah (2012) yaitu:

1. Learnability adalah mengetahui bagaimana pengguna dapat mempelajari
cara menggunakan suatu produk untuk penggunaan pertama.
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2. Efficiency adalah mengetahui secepat apa pengguna dapat menyelesaikan
kebutuhannya.

3. Memorability adalah bagaimana pengguna untuk mengingat tahapan-
tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan tuganya.

4. Error adalah sebesar apa user melakukan error dan seberapa besar aki-
bat error tersebut, serta bisakah dengan mudah user dapat mengatasi error
tersebut.

5. Satisfaction adalah bagaimana tanggapan user ketika menggunakan produk
secara menyeluruh.
Fokus utama usability adalah memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah

suatu produk tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (Aelani dan Fala-
hah, 2012). Menurut Federici dan Borsci (2010) model pengukuran usability yaitu
menghubungkan semua aspek pada interaksi antara manusia dan komputer, meliputi
hal-hal berikut:

1. Evaluasi Sistem: mengevaluasi dari sisi objektif antarmuka (accessability
dan usability).

2. Evaluasi interaksi pengguna: adalah evaluasi secara subjektif dari segi aspek
antarmuka sistem.

3. Evaluasi kepuasan pengguna: dilakukan untuk mengetahui sisi subjektif
kepuasan interaksi oleh pengguna.
Evaluasi usability dilakukan dengan cara mengukur kualitas interaksi antara

suatu produk teknologi (sistem) dengan orang yang menggunakan teknologi terse-
but.

2.4 Evaluasi dan Tujuan Evaluasi
Menurut Sudarman (2007) evaluasi adalah sutu alat untuk menguji tingkat

kegunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di la-
pangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Menurut Qomari (2008) e-
valusi memiliki prinsip dasar yaitu sebuah penilaian pada sesuatu dengan tahap
mengumpulkan data. Tujuan evalusi adalah menyediakan informasi untuk mengam-
bil sebuah keputusan. Keputusan itu bisa berhubungan dengan individu atau bebe-
rapa kelompok, sebuah sistem, dan lain-lain.

Sudarman (2007) mengemukakan tujuan utama dari evaluasi, yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana sistem berfungsi
Desain sistem dapat memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas.
Selain membuat fungsionalitas yang sesuai pada sistem tetapi juga dapat
membuat pengguna dapat mencapai tujuannya. Pengguna bisa membuat ak-
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si untuk menyelesaikan tugas, juga menyesuaikan keinginan pengguna ter-
hadap sistem tersebut. Pada tahap ini evalusi melihat pengukuran kinerja
dari pengguna pada sistem, dan melihat efektifitas sistem dalam menyele-
saikan tugas.

2. Mengetahui efek antarmuka bagi pengguna
Meliputi aspek kemudahan mempelajari sistem, kegunaan dan reaksi peng-
guna. Pentingnya mengidentifikasi bagian desain yang berlebih dari peng-
guna dengan memakai beberapa informasi.

3. Menilai masalah yang dapat terjadi pada sistem
Saat menggunakan suatu sistem dan memberikan output yang tidak diharap-
kan, dan terdapat masalah antar pengguna. Hal tersebut berkaitan pada
kegunaan dan fungsi dari desainnya.

2.5 System Usability Scale (SUS)
SUS adalah sebuah metode untuk menguji user yang menyediakan alat ukur

“quick and dirty” dan dapat diandalkan (Brooke, 2013). SUS dikembangkan oleh
Jhon Brooke sejak 1986. Hingga saat ini, SUS banyak digunakan untuk mengukur
usability dan menunjukkan beberapa keunggulan (Aprilia dkk., 2015), antara lain:

1. SUS dapat digunakan dengan mudah, karena hasilnya berupa skor 0-100.
2. SUS sangat mudah digunakan, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit.
3. SUS tersedia secara gratis, tidak membutuhkan biaya tambahan.
4. SUS terbukti valid dan reliable.

SUS berupa kuisioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan Brooke (1996).
Berikut ini merupakan daftar pertanyaan dari metode SUS:

1. I think that I would like to use this system frequently
(Saya rasa saya akan sering menggunakan sistem ini)

2. I found the system unnecessarily complex.
(Saya temukan sistem ini tidak harus dibuat serumit ini)

3. I thought the system was easy to use
(Saya rasa sistem ini mudah digunakan)

4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use
this system.
(Saya rasa saya akan membutuhkan bantuan dari teknisi untuk menggu-
nakan sistem)

5. I found the various functions in this system were well integrated
(Saya temukan beberapa fungsi disitem ini sudah terintegrasi dengan baik)

6. I thought there was too much inconsistency in this system
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(Saya rasa disitem ini ada banyak ketidaksesuaian)
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly

(Saya fikir kedepannya banyak orang akan mudah mempelajari sistem ini
dengan cepat)

8. I found the system very cumbersome to use
(Saya temukan sistem ini sangat sulit untuk digunakan)

9. I felt very confident using the system
(Saya sangat yakin untuk menggunakan sistem ini)

10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system
(Saya butuh belajar banyak hal sebelum saya memulai menggunakan sistem
ini).

Pada metode SUS terdapat cara untuk menghitung Skor SUS. Menurut Jeff
(2011) untuk melakukan perhitungan nilai SUS dengan cara memberikan bobot un-
tuk setiap item akan berkisar dari 0 sampai 4. Perhitungan bobot untuk item mem-
punyai aturan sebagai berikut:

1. Untuk item nomor 1,3,5,7 dan 9 nilai yang didapat adalah posisi skala di-
kurangi 1.

2. Untuk item 2,4,6,8,10 nilai yang didapat adalah 5 dikurangi posisi skala.
3. Kemudian jumlahkan nilai yang didapat dari proses 1 dan proses 2

kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai keseluruhan skor SUS.

Untuk lebih jelasnya dari penjelasan diatas perhitungan Skor SUS dapat di-
lihat pada Persamaan 2.1.

SkorSUS = ((R1−1)+(5−R2)+(R3−1)+(5–R4)+(R5−1)+ (2.1)

(5 – R6) + (R7 – 1) + (5 – R8) + (R9 – 1) + (5 – R10)) * 2,5.

Skor SUS memiliki rentang nilai 0-100, Skor SUS harus memiliki nilai
melebihi 70 Brooke (2013) agar masuk kedalam kategori sistem yang mempunyai
kualitas yang sangat baik. Nilai adjective skor SUS menurut Brooke (2013) dapat
dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3. Nilai ajective skor SUS menurut Brook
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Dari Gambar 2.3 terdapat empat kategori yaitu Not Acceptable yaitu dengan
rentang nilai 0-50 yang berarti sistem tidak dapat diterima, Marginal Low dengan
rentang nilai 51-62 yang berarti sistem sudah dapat diterima, Marginal High de-
ngan rentang nilai 63-70 yang berarti tingkat penerimaan sistem cukup tinggi, dan
Acceptable dengan rentang nilai 70-100 yang berarti sistem dapat diterima dengan
sangat baik (Brooke, 2013).

2.6 Teknik Sampling
Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk

menentukan sampel yang digunakan. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan
untuk menentukan sampel diantaranya yaitu probability sampling dan nonproba-
bility sampling (Sugiyono, 2015). Pada dua teknik tersebut didalamnya terdapat
berbagai macam teknik pula, teknik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Teknik sampling

Penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling yang meliputi Sim-
ple Random Sampling. Probability Sampling adalah teknik mengambil sampel yang
memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anggota populasi untuk menjadi
anggota sampel. Sedangkan Simple Random Sampling adalah teknik mengambil
sampel sederhana dengan mengambil sampel dilakukan secara acak tanpa memper-
hatikan tingkatan dalam populasi (Sugiyono, 2015).

Agar bisa menentukan secara tepat banyaknya subyek penelitian yang akan
diperoleh, peneliti hendaknya mengetahui apa yang menjadi subyek dari analisis
penelitian. Subyek analisis sangat berkaitan dengan siapa yang diteliti. Banyaknya
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jumlah sampel sering disebut dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang mewakili
100 persen populasi adalah sama dengan jumlah populasi.

Semakin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi maka peluang ke-
salahan dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil, dan sebaliknya makin
kecil jumlah sampel penelitian maka diduga akan semakin besar kemungkinan ke-
salahan dalam melakukan generalisasi.

Pada penentuan responden penelitian ini adalah mahasiswa aktif tahun
2018/2019 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIR dengan total jum-
lah mahasiswa sebanyak 4.918. Teknik menentukan sampel menggunakan metode
Slovin dengan batas toleransi kesalahan 0,1 atau 10%. Rumus Slovin dapat dilihat
pada Persamaan 2.2.

n =
N

1+Ne2 (2.2)

Keterangan: n adalah sampel, N adalah Populasi, e adalah Taraf kesalahan
(0,1), N = Jumlah Populasi dan E = 10% = 0,1.

Dari perhitungan maka didapatlah jumlah responden adalah 98 orang
sebagai sampel.

2.7 Uji Validitas
Menurut Azwar (1988) sebuah tes bisa dinyatakan mempunyai validi-

tas tinggi jika alat ukurnya melaksanakan fungsi ukur secara benar dan dapat
menghasilkan nilai ukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Hal itu berarti hasil
pengukuran yang dilakukan adalah hasil yang menggambarkan secara benar fakta
dan keadaan yang sebenarnya.

Suryabrata (2000) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk
kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes, atau atau derajat kecermatan ukurnya
suatu tes. Validitas suatu tes membahas apakah tes tersebut benar-benar men-
gukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah bagaimana sebuah tes dapat me-
ngungkapkan dengan benar keadaan yang sebenarnyaa dari suatu objek yang diukur,
akan terpengaruh dari tingkat validitas tes yang berhubungan. Sudjana (2004) me-
nyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap kon-
sep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dihitung. Rumus
uji validitas dapat dilihat pada Persamaan 2.3.

r =
N(∑XY )− (∑X ∑Y )

√
[N ∑X2− (∑X)2][N ∑Y 2− (∑Y )2]

(2.3)

Keterangan: r = Koefisien Korelasi N = Jumlah Responden X = Skor Per-
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tanyaan Y = Skor Total
Dikutip dari Audina dkk. (2018) Uji Validitas memiliki ketentuan, ketentuan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan nilai signifikan korelasi satu item dengan item total. Atu-
ran untuk hal tersebut adalah bila nilai signifikan < 0,05 maka item dinyata-
kan valid, tetapi apabila nilai signifikan > 0,05 maka item dinyatakan tidak
valid.

2. Membandingkan nilai R Hitung dengan nilai R Tabel. Nilai R Tabel dicari
dengan menggunakan rumus df = N-2. Dengan keterangan df adalah tingkat
signifikan (0,05), N ialah banyak sampel, dan 2 adalah ketetapan. Bila R
Hitung lebih bedar dari R Tabel, maka item dinyatakan valid dan R Hitung
lebih kecil dari R Tabel, maka item dinyatakan tidak valid.

2.8 Uji Reliabilitas
Nur (1987) menyatakan bahwa reliabilitas menyatakan bahwa reliabilitas

menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu, atau skor-z, ralatif konsisten apa-
bila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang
ekivalen.

Azwar (1988) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau
karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Arifin (1991) menyatakan bahwa
suatu tes dikatankan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan
pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda.

Dikutip dari Siregar (2013), teknik untuk mengukur reliabilitas instrumen
pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik Alpha Cronbach. Suatu penelitian
dikatakan reliabel apabila telah memenuhi kriteria dari instrumen ini, yaitu bila
koefisien reliabilitas (r) > 0,6. Alpha Cronbach ini memiliki tahapan dalam perhi-
tungan uji relliabilitasnya. Tahapan tersebut, yaitu:

1. Menentukan varians dari tiap-tiap pertanyaan menggunakan Persamaan 2.4.

σi
2 =

∑xi
2− (∑xi)

2

n
n

(2.4)

2. Menentukan nilai varians total menggunakan Persamaan 2.5.

σi
2 =

∑X2− (∑x)
n

n
(2.5)

3. Menentukan reliabilitas instrumen menggunakan Persamaan 2.6.
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r =
[

k
k−1

][
1− ∑σt2

σt2

]
(2.6)

Keterangan: n = jumlah sampel Xi = jawaban responden untuk setiap satu
pertanyaan k = jumlah butir pertanyaan r = koefisien reliabilitas instrumen

2.9 SPSS
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) adalah aplikasi untuk

melakukan analisis statistik. Beberapa analisis yang dapat dilakukan SPSS adalah
uji Validitas dan uji reliabilitas dengan fitur lengkap yang ada di SPSS (Statistikian,
2016).

Keunggulan SPSS yaitu mempunya user interface atau antar muka yang mu-
dah difahami pengguna, mudah digunakan dan hasilnya sangatlah menarik dengan
tampilan yang luar biasa. Kelebihan lainnya adalah SPSS memiliki system database
sendiri dan dapat dijalankan dan dihubungkan dengan aplikasi lainnya seperti excel
(Statistikian, 2016).

2.10 Rekomendasi
Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, memperbaiki, atau

menguatkan mengenai sesuatu. Rekomendasi juga diartikan sebagai sebuah proses
komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan
informasi secara personal (www.definisimenurutparaahli.com, 2016). Contoh dari
tabel rekomendasi solusi Aprilia dkk. (2015) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Contoh tabel rekomendasi solusi

Item Rekomendasi
Waktu pencarian mem-
berikan respon yang cepat

Memperbaiki waktu pencarian untuk memberikan
respon yang cepat dengan cara optimasi query
yang melibatkan tabel-tabel yang berkaitan de-
ngan data yang dicari dengan melakukan peng-
indexan berdasarkan ID tag.

Penyusunan menu dilakukan
dengan cara paling logis,
sesuai pengguna dan atribut
tugas sesuai dengan langkah
sebenarnya.

Perbaikan dalam menyusun dan menggunakan
fitur disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
sesuai dengan user id dan otoritas pekerjaan di
sistem tersebut dan memperbaiki entitas dalam
tabel struktur sistem sehingga dapat mempercepat
pekerjaan.

Pengguna dapat mengcopy
dan mengedit data yang
tersedia.

Menambahkan kemampuan sistem untuk dapat
mengcopy dan mengedit data yang ada dengan
menambah menu yang sesuai dan menambah
pernyataan query untuk copy data dari entri se-
belumnya.
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Tabel 2.1. Contoh tabel rekomendasi solusi (Tabel lanjutan...)

Item Rekomendasi
Susunan menu sesuai de-
ngan struktur perintah

Memperbaiki penyusunan dan penggunaan fitur
kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan peng-
guna sesuai dengan user id dan otoritas pekerjaan
di sistem tersebut.

Menampilkan pesan penye-
bab kesalahan

Memperbaiki kemampuan sistem untuk dapat
mengidentifikasi penyebab masalah dan mem-
berikan kotak pesan pesan error penyebab ke-
salahan ketika pengguna melakukan kesalahan.
Misalnya sistem harus dapat mendeteksi “double
regist”. Perbaikan dilakukan dengan menambah
kode program untuk dapat mengetahui penyebab
error pada sistem.

Secara otomatis sistem
memiliki usulan terkait
dengan kesalahan penulisan
kotak pencarian

Menambahkan kemampuan sistem untuk dapat
memiliki fitur kamus yang berisi rekomendasi
yang berhubungan dengan penulisan/ peristilahan
di kotak pencarian untuk menghindari salah dalam
penulisan

Apabila pengguna
melakukan kesalahan
maka sistem memberikan
peringatan dini

Memperbaiki sistem untuk dapat mengeluarkan
peringatan ketika pengguna melakukan kesalahan
contonya dengan menampilkan pesan message
box dan tanda aklamasi.
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