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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan tanggapan responden melalui kuesioner didapatkan hasil 

dari analisis usability menggunakan metode evaluasi heuristik pada 

web store.steampowered.com bahwa tingkat usability pada website 

tersebut yaitu baik diperoleh dari hasil Tingkat usability dan dihitung 

menggunakan rumus rata-rata dan mendapatkan hasil 75.35% dari 

sepuluh heuristic yang berarti usability di web 

store.steampowered.com sudah baik. 

2. Secara keseluruhan faktor visibilitas status sistem (visibility of system 

status) memiliki presentase yang lebih tertinggi dibandingkan dengan 

factor-faktor lainya, yaitu 81.5%. Artinya web Steam sudah 

memberikan tanda navigasi dan sub menu yang jelas yang dapat 

membantu responden dalam mengenali setiap menu pada web Steam. 

Dan yang terendah ada pada factor bantuan dan dokumentasi (help 

and documentation) yang memiliki nilai 69.5%, hal ini dikarnakan 

informasi penggunaan sistem web Steam yang diberikan tidak 

terperinci. 

3. Presentase tertinggi pada usability (Ketergunaan) pada 10 heuristik 

berdasarkan usia sangat dirasakan penggunaannya oleh responden 
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dengan usia 15-20 tahun dengan tingkat presentase 83.8%. Hal ini 

dimungkinkan terjadi karena responden pada rentang usia tersebut 

masih senang bermain game, dan masih mempunyai banyak waktu 

luang. Sehingga pada usia 15.20 tahun mampu untuk mengoperasikan 

web Steam dengan baik dan memberikan penilaian yang tinggi. 

Sedangkan yang terendah ada pada usia. 36-40 tahun dengan nilai 

28.3%, hal ini di karnakan pada usia 36-40 tahun pada group steam 

Indonesia populasi penggunanya sedikit, dan dapat di simpulkan pada 

usia tersebut tidak terlalu tertarik menggunakan web Steam. 

4. Presentase tertinggi pada usability (Ketergunaan) pada 10 heuristik 

berdasarkan pekerjaan sangat dirasakan penggunaannya oleh 

responden dengan pekerjaan Pelajar/mahasiswa dengan tingkat 

presentase 80.4%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena responden 

pada pekerjaan tersebut masih senang bermain game, dan masih 

mempunyai banyak waktu luang. Sehingga   pada pekerjaan 

pelajar/mahasiswa mampu untuk mengoperasikan web Steam dengan 

baik dan memberikan penilaian yang tinggi. 

5. Berdasarkan hasil uji  yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

web store.steampowered.com sudah menjalankan 10 indikator 

heuristic evaluation dengan baik dengan rata-rata diatas 65%. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, 

diketahui bahwa secara keseluruhan web Steam memiliki usability yang 
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masuk dalam kategori baik dengan mendapat penilaian sebesar 75.35%. 

Adapun saran yang  diberikan dari penelitian ini adalah diperlukanannya 

informasi terperinci penggunaan sistem dari mulai login, pembelian sampai 

dengan pembayaran, agar dapat memudahkan pengguna dalam mempelajari 

web. 

  

 


