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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Website sebagai media penyebaran informasi dibutuhkan agar informasi 

tersampaikan secara luas dan baik. Salah satunya adalah institusi pendidikan. 

STMIK Akakom Yogyakarta memanfaatkan website Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB) sebagai media informasi online yang dapat diakses oleh calon mahasiswa 

STMIK Akakom kapanpun dan dimanapun selama masa pendaftaran. Untuk 

mengetahui kualitas kelayakan sebuah website dibutuhkan evaluasi usability 

sebagai solusi untuk mengetahui masalah usability.  

Menurut admin yang menerima komplain mahasiswa baru terdapat keluhan 

dari seorang user website calon mahasiswa baru yaitu tampilan yang terlalu 

kompleks sehingga membingungkan user dalam pengerjaan. Kemudian menurut  

Bagian admisi masih kurang diadakannya evaluasi terhadap website PMB.  

Melihat hal tersebut, website PMB belum mencukupi aspek usability dari segi 

satisfaction.  

Menurut Zimmermann (2008) usability berfokus pada atribut dari sistem dan 

usaha untuk menghindari error atau masalah usability. Sedangkan fokus dari User 

Experience (UX) ada pada user dan respon baik user terhadap sistem hal tersebut 

dapat dilihat dari emosi, perilaku dan nilai yang dihasilkan dari interaksi dengan 

sistem tersebut.  
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Penelitian yang dilakukan Nielsen (1990) mendefinisikan usability  sebagai 

suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs  website 

sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Nielsen 

(1990) juga merumuskan faktor-faktor penyebab pentingnya website  memiliki 

aspek  usability, diantaranya adalah kebiasaan atau perilaku pengguna yang 

mengakses  Website. Tidak sedikit pengguna yang tidak dapat menerima  design  

website  yang buruk dan mau meluangkan waktu untuk mempelajari suatu  website  

atau  dengan kata lain, pengguna sangat ingin segera mengerti dengan seketika 

(instant), atas apa yang disajikan dalam suatu website. 

Maka dari itu penelitian ini menggunakan heuristic evaluation versi Molich 

dan Nielsen (1990) sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu 

sistem manusia-mesin (man-machine system) kaitannya dengan kemudahan 

penggunaan (usability) dengan harapan dapat digunakan sebagai media evaluasi, 

bagi instansi terkait agar tampilan pada website PMB STMIK Akakom dapat 

memberikan kemudahan penggunaan (usability).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana menganalisis 

usability pada website PMB STMIK Akakom dengan menggunakan metode 

heuristic evaluation. 

 



3 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Batasan-batasan yang ada di penelitian ini antara lain : 

1. Pengujian hanya dilakukan pada website PMB Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM. 

2. Pengujian menggunakan metode heuristic evaluation. 

3. Data collecting menggunakan formulir berupa kuesioner, untuk responden 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan tahun 2019 STMIK Akakom 

Yogyakarta. 

4. Pengujian website tidak sampai navigation bar  Pascasarjana. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk  mengetahui tingkat usability website PMB di 

STMIK Akakom dengan menggunakan metode heuristic evaluation.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi masukan untuk website PMB STMIK AKAKOM agar dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang digunakan. 

2. Dapat memberikan pengaruh website PMB STMIK AKAKOM untuk 

mengembangkan sistem yang digunakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini memiliki tiga bagian yaitu bagian awal 

berisi sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, 

halaman moto dan persembahan, daftar isi, kata pengantar, intisari, abstrak. Bagian 

kedua adalah bagian utama yang berisikan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka 

dan dasar teori, metode penelitian, implementasi, pembahasan, dan penutup. Pada 

bagian ketiga adalah bagian akhir yang berisikan daftar pustaka dan lampiran. 

Bab I merupakan bagian yang berisikan latar belakang masalah yaitu sebagai 

dasar dilakukannya penelitian pada skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan 

masalah yaitu berupa pertanyaan singkat berdasarkan kerangka pikir mengenai 

masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup membuat penjelasan pekerjaan yang 

akan diteliti. Tujuan penelitian berisikan penjelasan tentang tujuan yang akan 

dicapai sebagai pemecah permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya manfaat 

penelitian yang akan didapatkan pada penelitian ini. Terakhir dijelaskan mengenai 

sistematika penulisan laporan skripsi. 

Bab II merupakan bagian yang memuat tentang uraian tinjauan pustaka dan 

dasar teori. Tinjauan pustaka berisikan tentang paparan pustaka yang diacu dalam 

penelitian yang bersumber dari karya ilmiah. Dasar teori sebagai landasan 

pengertian dasar atau ulasan yang didapat dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan skripsi yang dibuat. 

Bab III berisikan tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan. 

Penjelasan pada bagian bab ini mengenai langkah penelitian secara lengkap. 
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Penjelasan berisikan tentang data, peralatan, prosedur pengumpulan data, dan 

analisis. 

Bab IV berisikan tentang implementasi dan pembahasan dari penelitian yang 

akan dilakukan. Bagian ini memuat penjelasan implementasi dan dilanjutkan 

dengan pembahasan hasil pengujian yang dikaitkan dengan penelitian lain atau 

tinjauan pustaka yang sudah ada. 

Bab V merupakan bagian penutup dari semua bagian skripsi. Bab V berisikan 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab masalah dan tujuan 

penelitian. Selain itu memiliki beberapa saran penelitian untuk pengembangan 

selanjutnya. 

 

 

 


