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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Ali dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai evaluasi halaman antar muka 

dari aplikasi webbased learning try out uji kompetensi rekam medik dan informasi 

kesehatan (RMIK). Evaluasi halaman antar mukanya menggunakan metode evaluasi 

heuristik. Evaluasi terhadap halaman antar muka dengan metode evaluasi heuristik ini 

dimulai dari melakukan pengamatan terhadap aplikasi webbased learning try out uji 

kompetensi RMIK yang dilakukan oleh 79 pengguna kemudian melakukan usability 

testing yaitu melakukan sejumlah tugas terstruktur termasuk melakukan ujian try out 

uji kompetensi serta mengisi kuesioner yang mewakili sepuluh aspek heuristik. 

Aulia dkk. (2016) dalam penelitiannya membahas tentang daya guna yang 

merupakan sejauh mana kelayakan suatu sistem berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan 

satisfaction pada konteks tertentu. Penelitian dimulai dengan melakukan 

pengumpulan data, pengujian website, dan analisis hasil heuristik dan uji preferensi 

user. Dengan berpedoman pada sekumpulan heuristik, para ahli mencari dan menilai 

daya guna pada website Universitas Brawijaya. Kemudian uji preferensi user dengan 

Post-Study System Usability Questionarie juga dilakukan untuk mengetahui respon 

user umum terhadap website Universitas Brawijaya, dan didapatkan hasil berupa 

perbandingan hasil analisis antara evaluasi heuristik dengan uji preferensi user.  
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Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Krisnayani dkk. (2016) membahas 

tentang analisis tingkat daya guna pada website UNDIKSHA yang diukur 

menggunakan metode evaluasi heuristik dengan menggunakan aspek heuristik  

dengan tools balsamiq mockups dan untuk menentukan rancangan layout website 

UNDIKSHA yang memenuhi kriteria daya guna. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

survey sedangkan metodenya adalah deskriptif analitis. Metode survey deskriptif 

berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang 

ada saat ini. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data. Jadi dalam penelitian ini akan dilakukan analisa secara deskriptif untuk 

mengukur tingkat daya guna pada website dengan menggunakan metode evaluasi 

heuristik yang didasari pada fakta yang terjadi.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cikadiwa dkk. (2017) yang 

membahas tentang respon dan tanggapan dari pengguna portal akademik mahasiswa 

Universitas Mulawarman dalam menggunakan sistem tersebut serta mengevaluasi 

kinerja sistem portal akademik mahasiswa Universitas Mulawarman dengan 

menggunakan evaluasi heuristik. Hasil dari penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat 

daya guna yang nantinya akan dijadikan rekomendasi pengembangan pada portal 

akademik mahasiswa Universitas Mulawarman, evaluasi heuristik juga membantu 

tingkat prioritas dari masalah kontrol penggunaan, pencegahan kesalahan dan 

pengguna ikon dari portal akademik mahasiswa Universitas Mulawarman.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Oper dkk. (2017) menjelaskan tentang 

studi literatur tentang metode interaksi manusia komputer dengan metode evaluasi 

heuristik. Metode heuristik ini banyak digunakan dalam mengukur tingkat 

kenyamanan pengguna. Dengan penerapan metode evaluasi heuristik maka dapat di 

jadikan sebagai pengukur dari user interface website sistem informasi akademik UIN 

Sunan Kalijaga dengan melihat kualitas interface yang diterapkan pada website UIN 

Sunan Kalijaga.  

Penelitian diatas sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi yang diusulkan 

oleh Patria (2018), yaitu tentang analisis daya guna pada website SIAKAD 

AKAKOM dengan menggunakan metode evaluasi heuristik yang mencakup sepuluh 

prinsip heuristik. Dalam penelitian ini peneliti mengevaluasi sistem yang sudah ada 

bagaimana kelayakan, kemudahan, dan efisiensinya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. 

Tabel 2.1. Tabel perbandingan penelitian 

Penulis Kuisioner Metode Penelitian 
Fokus dan Tujuan 

Penelitian 

Ali dkk 

(2016) 
Ya 

Heuristik dengan melakukan 

pengkategorian berdasarkan skala 

interpretasi interval serta melakukan 

analisis deskriptif dengan 

menggunakan menu Analyze sub 

menu descriptive statistics 

frequencies.  

Mengevaluasi secara heuristik 

halaman antarmuka dari 

aplikasi webbased learning 

try out uji kompetensi RMIK 

kemudian melakukan 

usability testing. 

Aulia dkk. 

(2016) 
Ya 

Heuristik yang berdasarkan  

PSSUQ, dari tiap butir pertanyaan 

PSSUQ kemudian dilakukan 

akumulasi yang kemudian 

dikelompokkan kedalam distribusi 

frekuensi.  

Menerapkan evaluasi 

usability sebagai metode 

evaluasi website serta 

mengetahui hasil uji 

preferensi user pada website 

dan mengetahui analisis hasil 

dari evaluasi heuristik dari uji 
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preferensi user pada evaluasi 

website tersebut. 

Tabel 2.1. Tabel perbandingan penelitian (lanjutan) 

Krisnayani 

dkk. (2016) 
Ya 

Heuristik dengan melakukan  

analisis secara kuantitatif untuk 

kemudian dideskripsikan secara 

kualitatif.  

Mengalisis tingkat daya guna 

pada website UNDIKSHA 

yang diukur menggunakan 

metode evaluasi heuristik 

dengan menggunakan kriteia 

heuristik yang menggunakan 

tools Balsamiq Mockups dan 

untuk menentukan rancangan 

layout website UNDIKSHA 

yang memenuhi kriteria 

usability 

Cikadiwa 

dkk. (2017) 
Tidak 

Heuristik dengan melakukan 

peringkat permasalahan evaluasi 

heuristik untuk item pada masing-

masing indikator tersebut masuk 

dalam kategori tingkat permasalahan 

yang harus diperbaiki, sebelumnya 

terlebih dahulu menentukan kelas 

interval kategori.  

Mengukur tingkat daya guna 

yang nantinya akan dijadikan 

rekomendasi pengembangan 

pada portal akademik 

mahasiswa Universitas 

Mulawarman dengan 

menggunakan pendekatan 

evaluasi heuristik. 

Oper dkk. 

(2017) 
Ya 

Heuristik menurut Sevillano dengan 

menggunakan 13 prinsip heuristik 

yang telah dikembangkan. 

Menganalisis desain 

antarmuka website sistem 

informasi akademik UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 

denga sepuluh kriteria 

heuristik untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna.  

Patria 

(2018) 
Ya 

Heuristik dengan berdasarkan hasil 

kuesioner yang menggunkan teknik 

analisis data frekuensi proporsi. 

Lebih menekankan evaluasi 

secara heuristik pada website 

yang akan dianalisis, dengan 

metode deskriptif analitis 

yang kemudian akan 

didapatkan tingkat usability 

pada website yang diteliti. 
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Usability 

Usability adalah salah satu ukuran interaktivitas pengalaman pengguna yang 

terkait dengan antarmuka pengguna seperti sebuah website atau sebuah perangkat 

lunak dalam bentuk aplikasi Tolle (2017). Dalam buku “Handbook of Usability 

Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Test” oleh Jeffrey dan Dana 

seperti dikutip dalam Handiwidjojo (2016) dinyatakan bahwa terdapat lima unsur 

yang menjadi pokok daya guna (usability), yaitu: 

1. Kegunaan 

2. Efisiensi 

3. Efektivitas 

4. Kepuasan 

5. Aksesbilitas 

Dalam bukunya Jeffrey dan Dana yang dikutip oleh Handiwidjojo (2016) 

menjelaskan bahwa untuk mengukur usability bergantung pada kemampuan 

penggunan menyelesaikan serangkaian tes. Beberapa parameter untuk mengukur 

usability meliputi: 

1. Success rate, mengukur tingkat keberhasilan pengguna dalam 

menyelesaikan semua “tugas” yang ada pada suatu website. 
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2. The time a task requires, mengukur waktu yang dibutuhkan oleh 

seorang pengguna dalam menyelesaikan suatu “tugas” pada website 

tersebut.   

3. Error rate, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat 

menyelesaikan “tugas” pada website tersebut. 

4. User’s subjective satisfaction, tingkat kepuasan pengguna dalam 

menyelesaikan keseluruhan “tugas” ketika berinteraksi dalam website 

tersebut Handiwidjojo (2016). 

Kata “usability” juga merujuk pada metode untuk meningkatkan kemudahan 

penggunaan selama proses desain, dilihat dari nilai atribut kualitas antarmuka 

pengguna yang digunakan. Menurut definisi Nielsen (2012) usability dedefinisikan 

oleh lima komponen kualitas daya guna yaitu: 

1. Learnability yaitu kemudahan belajar fungsi dan perilaku sistem.  

2. Efficiency yaitu tingkat produktivitas dicapai, setelah pengguna telah 

belajar sistem. 

3. Memorability yaitu kemudahan mengingat fungsi sistem, sehingga 

pengguna biasa dapat kembali ke sistem setelah periode non-

penggunaan, tanpa perlu belajar lagi bagaimana menggunakannya.  

4. Errors yaitu kemampuan sistem untuk mengetahui berapa banyak 

kesalahan yang dilakukan pengguna, seberapa parah kesalahan yang 

dilakukan, dan seberapa mudah sistem dapat pulih dapai kesalahan. 
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5. Satisfaction yaitu mengukur di mana pengguna menemukan sistem 

menyenangkan untuk digunakan.  

Dalam hal errors, Nielsen (2011) menyatakan terdapat sepuluh kesalahan 

yang paling banyak dilakukan dalam desain interface web yang bertentangan dengan 

usability. Sepuluh kesalahan tersebut adalah: 

1. Sistem pencarian yang buruk (bad search).  

2. Menampilkan materi bacaan dalam format PDF (files for online 

reading). 

3. Tidak mengganti warna dari tautan yang sudah dibuka (not changing 

the color of visited links). 

4. Tulisan yang susah dibaca sekilas (non-scannable text). 

5. Ukuran huruf yang tidak bisa diubah (fixed font size). 

6. Judul halaman yang kurang terbaca mesin pencari (page titles with low 

search engine visibility). 

7. Seluruh materi terlihat seperti iklan (anything that looks like an 

advertisement).  

8. Melanggar konvensi desain. (violating design conventions).  

9. Membuka jendela browser baru (opening new browser windows). 

10. Tidak menjawab pertanyaan pengguna (not answering users 

questions). 
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2.2.2 Evaluasi Heuristik 

Evaluasi heuristik yaitu sebuah metode evaluasi usability untuk memperbaiki 

sebuah rancangan secara efektif dengan menggunakan sekumpulan kriteria heuristik 

sederhana yang saling berhubungan. Proses dari evaluasi heuristik memungkinkan 

evaluator yang secara independen untuk melakukan evaluasi dan menilai sistem dari 

setiap kriteria heuristik yang menunjukkan masalah usability Dix (2003). 

2.2.3 Kriteria Evaluasi Heuristik 

Menurut Nielsen (1995), terdapat sepuluh usability heuristik untuk user 

interface design yang kaitannya dengan tampilan sebuah situs web : 

1. Visibility of system status: sebuah sistem akan selalu memberikan 

informasi kepada pengguna mengenai apa yang terjadi pada sistem. 

2. Match between system and the real world: sistem harus “berbicara” 

sesuai dengan yang biasanya digunakan oleh pengguna. 

3. User control and freedom: pengguna kadang memilih pilihan yang 

salah dan memerlukan “emergency exit” untuk meninggalkan aktivitas 

tersebut tanpa melakukan kegiatan tambahan lainnya.  

4. Consistency and standards: pengguna tidak harus menghawatirkan 

apakah kata, situasi, atau aksi yang berbeda ternyata memiliki arti 

yang sama. 

5. Error prevention: merancang sebuah sistem yang mencegah terjadinya 

kesalahan lebih baik daripada merancang pesan kesalahan. 
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6. Recognition rather than recall: memperkecil beban pengguna dalam 

memanfaatkan obyek, aksi, dan pilihan lainnya. Pengguna tidak perlu 

mengingat-ingat informasi dari setiap halaman. Instruksi yang ada 

pada baris harus jelas dan mudah untuk digunakan.  

7. Flexibility and efficiency of use: sistem yang dibuat sebaiknya dapat 

mengakomodir pengguna ahli maupun pemula. Tersedianya alternatif 

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

budaya, bahasa, dll). 

8. Aesthetic and minimalist design: sistem memberikan informasi yang 

relevan. Sebuah informasi yang tidak relevan akan mengurangi 

visibilitas dan daya guna sebuah sistem. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors: sistem 

mampu menginformasikan kesalahan yang dijelaskan dengan bahasa 

yang jelas, dapat menjelaskan permasalahan, dan dapat memberikan 

solusi. 

10.  Help and documentation: sistem menyediakan bantuan dan 

dokumentasi yang berisi informasi tentang penggunaan sistem. 

2.2.4 Sampel 

Sampel merupakan sebagian populasi yang diambil dari beberapa objek yang 

dapat mewakili populasi sebagai sumber data. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
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tersebut”. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif artinya sampel tersebut 

dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin 

untuk menentukan jumlah sampel, yaitu: 

   
 

     
                   (2.1) 

Keterangan   

n merupkan ukuran sampel.   

N merupakan ukuran populasi.   

e merupakan persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan-kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 10%. 

2.2.5 Instrumen Penelitian 

 Alat atau instrument penelitian dibutuhkan untuk membantu dalam 

mengumpulkan dan memperoleh data dalam suatu penelitian. Arikunto (2006) 

menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah “alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. 

 Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model Skala 

Likert. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2006) Skala Likert digunakan 

untuk mengungkap sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. 
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 Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel.  Kemudian indikaor tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai dengan negatif. Untuk mengukur variabel diatas digunakan Skala 

Likert sebanyak lima tingkat sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Ragu-ragu (RR) 

d. Tidak Setuju (TS)   

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu: untuk jawaban 

SS memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban RR memiliki skor 3, 

jawaban TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1. 

2.2.6 Analisis Frekuensi Proporsi 

Analisis frekuensi proporsi dalam hal menganalisis data skala likert menurut 

Syofian (2015) yang mengutip dari Amirin , skala likert berkait dengan setuju atau 

tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi analisisnya hanya berupa frekuensi (banyaknya) 

atau proporsinya (persentase) yang jika digabungkan menurut kutubnya, maka yang 

setuju (gabungan sangat setuju dan setuju) dan yang tidak setuju (gabungan sangat 

tidak setuju dan tidak setuju) sedangkan netral dianggap tidak berpendapat. 
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Contohnya dari 100 responden yang sangat setuju 30 orang (30%) yang setuju 50 

orang (50%) yang netral (5%) yang tidak setuju 10 orang (10%) Yang sangat tidak 

setuju 5 orang (5%). Jika digabungkan menurut kutubnya, maka yang setuju 

(gabungan sangat setuju dan setuju) ada 80 orang (80%), dan yang tidak setuju 

(gabungan sangat tidak setuju dan tidak setuju) ada 15 orang (15%). 

2.2.7 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

Rumus yang digunakan menggunakan teknik persentase menurut Azwar (2000) yaitu 

sebagai berikut: 

  
 

 
                       (2.2) 

 

Keterangan  

P merupakan hasil persentase.  

F merupakan frekuensi hasil jawaban.   

N merupakan jumlah responden. 

Dalam rumus statistik terhadap perhitungan rata-rata yaitu sebagai berikut: 

 ̅   
          

 
                (2.3) 

Keterangan  
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 ̅  merupakan rata-rata hitung. 

   merupakan nilai sampel ke-i.   

   merupakan jumlah sampel. 

Penafsiran data terhadap hasil perhitungan jawaban pada Arikunto (1995), 

yakni :  

Tabel 2.2. Tabel Kategori Nilai Persentase 

No Persentase Batas Interval Kategori Penilaian 

1 76 % - 100 % Baik 

2 56 % - 75 % Cukup 

3 40 % - 55 % Kurang Baik 

4 Kurang dari 40 % Tidak Baik 

 

2.2.8 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu Ghozali (2012).  

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) Ghozali (2012). Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6 Ghozali 
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(2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung Cronbanch Alpha yaitu sebagai 

berikut : 

       ( 
 

   
) (   

    

   
)               (2.4) 

Keterangan  

    merupakan reliabilitas yang dicari. 

n merupakan jumlah item pernyataan. 

     merupakan jumlah varians skor tiap item. 

              variansi total. 

2.2.9 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2012). 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan alpha= 0.05. 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid Ghozali (2012).  

  
    

(  )(  )

 

√(    
(  ) 

 
)(    

(  ) 

 
)

                (2.5) 

Keterangan 

   merupakan koefisien korelasi pearson. 
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    merupakan jumlah perkalian   dan  . 

    merupakan jumlah dari kuadrar nilai  . 

    merupakan jumlah dari kuadrar nilai  . 

(  )  merupakan jumlah nilai   kemudian dikuadratkan. 

(  )  merupakan jumlah nilai   kemudian dikuadratkan. 

  merupakan jumlah responden. 


