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Abstrak 

Universitas Baturaja merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang berbagai 

kegiatannya dengan menggunakan alat komunikasi berupa laman yang beralamatkan 

pada www.unbara.ac.id. Dengan membuka laman tersebut, maka kita akan dapat 

mengetahui mengenai informasi tentang Universitas Baturaja. Namun walaupun 

demikian tingkat isi atau pun informasi laman tersebut tidak seperti yang kita inginkan 

layaknya pada laman Universitas lainnya (sebagai pembanding: laman Universitas 

Bina Darma Palembang). Berlatar belakang itulah Penulis mencoba mengambil judul 

tesis: evaluasi laman universitas baturaja dengan metode usability. Yang mana data 

dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 5 orang 

responden yang terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa yang semuanya dari 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektronika. Dengan hasil mengevaluasi laman 

tersebut, diharapkan ada perubahan isi/ informasi yang akan diberikan pada laman 

universitas. Karena laman merupakan salah satu media informasi yang mendukung 

untuk tercapainya visi, misi Universitas Baturaja.  

 

Kata Kunci: Laman, metode usability, hasil evaluasi 

 

I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Laman merupakan salah satu 

media untuk menyampaikan informasi. 

Informasi tersebut dapat berupa 

publikasi, promosi, maupun komunitas 

di dunia maya. Keberadaan laman telah 

memberikan kemudahan bagi 

penggunanya dimana pengguna tidak 

perlu datang ke suatu tempat secara 

langsung untuk mencari informasi 

terkait dengan tempat tersebut. 

Pengguna cukup membuka internet, 

kemudian mencari informasi yang 

diinginkan melalui laman yang ada. 

Laman dirancang untuk dapat 

membantu pengguna dalam mencapai 

tujuannnya. Oleh karena itu, laman 

sebaiknya memiliki kemudahan dalam 

pemakaiannya (usabilitas). Usabilitas 

laman dapat diwujudkan dengan 

interface design yang mudah dipelajari, 

content yang terorganisir dengan baik, 

navigation dan link yang jelas, dan 

performa yang baik.  

Universitas Baturaja yang 

merupakan salah satu perguruan tinggi 

swasta yang telah memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

untuk menunjang berbagai kegiatannya. 

Baik itu dalam bidang pendidikan 

maupun promosi kampus untuk lebih 

mengenalkan Universitas Baturaja 

kedunia pendidikan diseluruh 

Universitas Indonesia melalui laman 

yang beralamatkan pada situs 

www.unbara.ac.id. Dalam penelitian 

ini, penulis mencoba mengevaluasi 

laman Universitas Baturaja dengan 

menggunakan metode usability, yang 

mana hasilnya nanti diharapkan dapat 

memberikan masukan dan perubahan 

mailto:destiarini@unbara.ac.id
http://www.unbara.ac.id./
http://www.unbara.ac.id./
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yang jauh lebih baik terhadap laman 

pada Universitas Baturaja untuk dapat 

lebih baik lagi dalam menyajikan 

informasi yang dibutuhkan oleh semua 

sumber daya manusia (dosen, 

mahasiswa, karyawan) di kampus 

Universitas Baturaja pada khususnya 

dan masyarakat yang ingin tahu 

Universitas Baturaja pada umumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Meninjau dari latar belakang 

diatas, maka penulis merumuskan 

penelitian ini, yaitu: bagaimana cara 

menarik traffic atau jumlah pengunjung 

laman Universitas Baturaja dengan 

menggunakan metode usability. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Laman 

Menurut Yuhefizar (2009), 

laman adalah keseluruhan halaman- 

halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung 

informasi. Sebuah laman biasanya 

dibangun atas banyak halaman web 

yang saling berhubungan. Hubungan 

antara satu halaman web dengan 

halaman web yang lainnya disebut 

dengan hyperlink, sedangkan text yang 

dijadikan media penghubung disebut 

dengan hypertext. Domain adalah 

sebuah nama unik yang diberikan 

kepada instansi sehingga bisa diakses 

melalui internet. Sedangkan menurut 

Insan Lanang Diekara, laman adalah 

kumpulan halaman web yang biasanya 

terangkum dalam sebuah domain atau 

sub-domain, yang tempatnya berada di 

dalam World Wide Web (www) di 

Internet. Sebuah web page adalah 

dokumen yang ditulis dalam format 

HTML (Hyper Text Markup Language), 

yang hampir selalu bisa diakses melalui 

HTTP, yaitu protokol yang 

menyampaikan informasi dari server 

laman untuk ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser.  

Semua publikasi dari laman-laman 

tersebut dapat membentuk sebuah 

jaringan informasi yang sangat besar. 

Sebuah halaman web biasanya ditulis 

dalam teks dan diselingi dengan 

instruksi format Hypertext Markup 

Language (HTML, XHTML) dan dapat 

pula berisi gambar, video atau file-file 

digital lainnya. Halaman sebuah situs 

web biasanya dapat diakses dari yang 

sederhana Uniform Resource Locator 

(URL) yang disebut homepage yang 

saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink). Beberapa laman 

membutuhkan subskripsi (data 

masukan) agar para user bisa 

mengakses sebagian atau keseluruhan 

isi laman tersebut. Contohnya, ada 

beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-

mail gratisan, yang membutuhkan 

subkripsi agar kita bisa mengakses situs 

tersebut. Berdasarkan 

pengoperasiannya, ada 2 (dua) jenis 

laman secara umum, yaitu Laman Statis 

(Static Laman) dan Laman Dinamis 

(Dynamic Laman). 

 

2.2 Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian dari 

sistem manajemen yaitu: perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek 

evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah 

evaluasi juga merupakan kata serapan 

dari bahasa Inggris yaitu evaluation 

yang berarti penilaian atau penaksiran 

(Echols dan Shadily: 2000). Sedangkan 

menurut pengertian istilah “evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan sesuatu 

obyek dengan menggunakan instrumen 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan” 

(Yunanda: 2009). Pemahaman 

mengenai pengertian evaluasi dapat 
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berbeda- beda sesuai dengan pengertian 

evaluasi yang bervariatif oleh para 

pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam 

dalam Lababa (2008), evaluasi adalah 

“the process of delineating, obtaining, 

and providing userfull information for 

judging decision alternatives", Artinya 

evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan 

menyajikan informasi yang berguna 

untuk merumuskan suatu alternatif 

keputusan.  

Masih dalam Lababa (2008), 

Worthen dan Sanders mendefenisikan 

“evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu 

yang berharga (worth). Sesuatu yang 

berharga tersebut dapat berupa 

informasi tentang suatu program, 

produksi serta alternatif prosedur 

tertentu”. Tague-Sutclife (1996), 

mengartikan evaluasi sebagai "a 

systematic process of determining the 

extent to which instructional objective 

are achieved by pupils". Evaluasi bukan 

sekadar menilai suatu aktivitas secara 

spontan dan insidental, melainkan 

merupakan kegiatan untuk menilai 

sesuatu secara terencana, sistematik, 

dan terarah berdasarkan tuiuan yang 

jelas. 

 

2.3 Usability 

Usability (kegunaan) merupakan 

bagian dari bidang ilmu multidisiplin 

Human Computer Interaction (HCI). 

Disampaikan oleh (Nugroho, 2009) 

Human Computer Interaction 

merupakan bidang ilmu yang 

berkembang sejak sekitar tahun 1970 

yang mempelajari bagaimana 

mendesain tampilan layar komputer 

dalam suatu aplikasi sistem informasi 

agar nyaman dipergunakan oleh 

pengguna. Saat sekarang ini, 

fungsionalitas sebuah perangkat lunak 

perlu dilengkapi dengan akseptabilitas 

pengguna. Usability merupakan dimensi 

kognitif dari akseptabilitas pengguna. 

User center design menekankan 

pentingnya pengukuran usability. Hasil 

dari pengukuran usability dapat menjadi 

umpan balik untuk menetapkan 

persyaratan interaksi yang lebih baik 

sesuai dengan kapabilitas fungsional 

perangkat lunak. (Husni Sastramihardja, 

Indriani Noor Hapsari, Ilden Abi Neri, 

2008, Pengukuran Usability dengan 

Sarana Task Model dalam Center 

Software Development, Teknik Elektro 

dan Informatika Institut Teknologi 

Bandung). 

Kecangihan teknologi yang bisa 

dirasakan dengan beredarnya berbagai 

jenis ponsel cangih atau smartphone, 

yang akhirnya menimbulkan 

kebingungan bagi para customer dalam 

menentukan pilihan saat ingin membeli. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka      

dibuatlah sebuah system pendukung 

keputusan untuk pemilihan ponsel 

cerdas berbasis web. Kemudian 

perangkat lunak tersebut    dievaluasi 

melalui pengujian ketergunaan 

(usability testing) untuk mengetahui 

seberapa besar kemudahan suatu 

interface dapat digunakan oleh 

pengguna saat berinteraksi dengan 

system. Metode yang digunakan adalah 

kuesioner berdasarkan pengamatan 

terhadap kelima aspek usability yaitu: 

learnability, efficiency, memorability, 

error dan satisfaction. (Cindy P.C. 

Munaiseche, 2012, Pengujian Web 

Aplikasi DSS berdasarkan pada Aspek 

Usability, Teknik Informasi dan 

Komunikasi, Universitas Negeri 

Manado). 

Usability sering kali dikatakan 

sebagai suatu nilai penerimaan 

seseorang terhadap suatu produk atau 

sistem berdasarkan pemahaman dan 

ketepatan aksi atau reaksi seseorang 

terhadap antarmuka suatu sistem. 

Laman atau biasa di sebut dengan web 

performasinya sangat dipengaruhi oleh 

baik tidaknya antarmuka/ interface web 
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untuk mendukung informasi yang ingin 

disampaikan. Untuk menciptakan suatu 

web yang baik, maka diperlukan dasar 

usability dalam proses pendesainanya. 

Laboratorium ergonomic dan 

perancangan sistem kerja Teknik 

Industri (ITS) membuat penelitian 

tentang perancangan interface prototype 

web dengan menggunakan aspek 

usability sebagai dasar dalam 

pendesainan.  

Metode yang digunakan adalah 

kuesioner dan visual display. Hasilnya 

memberikan nilai usability yang lebih 

baik, yaitu: meningkatkan nilai usability 

masing-masing atribut yang diberikan 

dalam kuesioner, kemudahan web untuk 

diakses, kemudahan form login untuk 

dijangkau, kemampuan web untuk 

dikenali (sritomo Wignjosoebroto, 

Aditya Sudiarno, Dimaz Harenda, 

2012). Perancangan interface prototype 

web berdasarkan pada aspek usability, 

Teknik Industri, ITS). Menurut Jacob 

Nielson, Usability adalah suatu attribut 

untuk menilai seberapa mudah user 

interface laman digunakan. Usability 

juga sering digunakan untuk 

meningkatkan kemudahan pengguna 

selama proses desain. Usability 

memiliki lima komponen yang sangat 

penting, yaitu: learnability, efficiency, 

memorability, errors, dan satisfaction. 

 

2.4 Jumlah Responden 

Jumlah responden yang 

digunakan untuk uji ketergunaan 

(usability test) sangatlah beragam. 

Jakob Nielsen berpendapat bahwa untuk 

melakukan uji ketergunaan suatu 

laman/web hasil terbaik diperoleh dari 

pengujian yang dilakukan tidak lebih 

dari 5 (lima) pengguna dan dilakukan 

dengan test ringan sesuai dengan 

kemampuan. Dalam penelitian 

sebelumnya, Tom Landauer dan Jakob 

Nielsen menunjukan bahwa sejumlah 

masalah yang ditemukan selama uji 

ketergunaan dengan n responden adalah 

: N(1-(1-L). Dimana N, adalah: jumlah 

masalah dalam desai, dan L adalah: 

proporsi masalah kegunaan yang 

ditemukan saat uji ketergunaan satu 

pengguna. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berikut ini adalah kerangka 

pemikiran untuk penelitian dengan studi 

kasus evaluasi laman Universitas 

Baturaja dengan menggunakan metode 

usability testing. 

Laman PT. Semen Baturaja

Www. Semenbaturaja.co.id
Usability Testing

Kuesioner Persepsi

Kuesioner Script

Usulan Perbaikan

(Jika ada)

 
Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Beberapa hal yang diketahui dari 

awal tentang laman Universitas 

Baturaja, yaitu: kurang optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komputerisasi disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman sumber daya 

manusia (SDM) di Universitas Baturaja 

tentang TI tersebut. Maka dari data 

tersebut dapat dituliskan hipotesis 

sebagai berikut: dengan dilakukannya 

evaluasi terhadap laman Universitas 

Baturaja, diharapkan akan terjadi 

perubahan yang berarti bagi Universitas 

Baturaja dimana laman dapat dijadikan 

sahabat yang baik bagi dosen, 

mahasiswa, maupun masyarakat luas 

lainnya. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1Data Penelitian 

Adapun Tempat penelitian 

dilakukan di Universitas Baturaja jalan 

Ki.Ratu Penghulu No.02301 Karang 

Sari-Baturaja.  Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan dua cara 
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yaitu: 1. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan metode pengamatan 

dan metode wawancara, 2. Penumpulan 

data sekunder dilakukan dengan metode 

studi literature dan metode 

dokumentasi. Responden yang akan 

dipilih adalah stake holder di 

Universitas Baturaja Fakultas Teknik 

Program Studi Teknik Elektronika, 

yaitu: Dosen, Karyawan, dan 

Mahasiswa. 

 

3.2 Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini secara garis besar, 

maka yang harus penulis lakukan yaitu: 

menentukan objek, usulan laman 

(meliputi: pembuatan kuesioner, 

menentukan responden, mengisi 

kuesioner, dan mengolah data 

kuesioner), dan hasil dari penelitian. 

Untuk mempermudah menganalisa data, 

penulis juga membuat rancangan 

pengolahan data kuesioner, rancangan 

kriteria penilaian yang terdiri dari 5 

(lima) aspek usabiliti, yaitu: mudah 

dipelajari, efisiensi, mudah diingat, 

kesalahan dan keamanan, kepuasan. 

Dan yang terakhir rancangan output.  

 

BAB IV  HASIL DAN ANALISA 

4.1 Gambaran Umum  Objek 

Universitas Baturaja (Unbara) 

didirikan pada tanggal 8 Juli 1999 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 111/D/O/1999, 

diselenggarakan oleh Yayasan 

Pendidikan Sebimbing Sekundang 

(YPSS) berdasarkan Perda Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Propinsi Sumatera Selatan. Universitas 

Baturaja sampai dengan saat ini 

memiliki 5 Fakultas, yaitu: Fakultas 

Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, dan Fakultas  Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. 

 

4.2 Profil Responden 

Pada tahapan ini penulis 

melakukan penyebaran kuesioner hanya 

pada lingkup Fakultas Teknik Program 

Studi Teknik Elektro dimana penulis 

bekerja. Dari 30 (tiga puluh) orang 

responden, maka penulis telah 

menentukan 6 (enam) orang responden 

saja yang mana data pengisian 

kuesionernya akan dianalisa. Adapun 

ke-enam orang tersebut yaitu:Idil 

Adham, S.T, Yuli Ermawati, S.T, Robet 

Antonius, S.T,  Kiki Rizki, Eras 

Marthias Andani, Febry Widyanto. 

 

4.3 Rekapitulasi Jawaban Responden 

Pada tahap ini, penulis 

melakukan perekapan terhadap semua 

jawaban kuesioner yang dilakukan oleh 

ke-enam orang responden yang telah 

terpilih kedalam kolom yang telah 

penulis rancang sebagai masukan. 

 

4.4 Hasil Uji Kuesioner 

Rekapitulasi jawaban dari 

responden sudah dikumpulkan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan hasil kusioner tersebut. 

Perhitungan kuisioner ini dilakukan 

dengan langkah yang pertama adalah 

menentukan waktu rata-rata yang 

digunakan responden dalam 

mengerjakan dan menjawab Task yang 

diberikan. Dari hasil rekap tersebut 

maka didapat hasil rata-rata waktu yang 

dibutuhkan responden menjawab dan 

mengerjakan Task yang diberikan 

dalam scrip ± 1 jam. Hal ini sejalan 

dengan yang diungkapkan Krug S. 

(2006) bahwa untuk pengujian “First 

Usable Version” menggunakan waktu 

sekitar 1 jam.  

Langkah kedua adalah dengan 

menghitung persentase pada Task pada 

“Formulir Uji Ketergunaan”. 

Perhitungan ini dilakukan dengan 

merubah kedalam bentuk angka dari 

setiap jawaban dengan aturan angka 1 



Jurnal Informanika, Volume 4 No.2, Juli-Desember 2018                    ISSN :2407-1730 

111 

 

(satu) apabila jawaban “ya” dan angka 0 

(nol) diberikan kepada jawaban “tidak”. 

Dari setiap point task dihitung 

persentasenya, berapa persen yang ya 

dan berapa persen yang tidak. Dari 

setiap point Task pada setiap subbagian 

dihitung subtotal persentasenya dan 

yang terakhir adalah menghitung total 

persentase dari keseluruhan jawaban 

yang diberikan responden baik dari 

jawaban yang bisa dijawab dan jawaban 

yang tidak bisa dijawab. Maka didapat 

persentase sebagai berikut:Dari hasil 

total persentasi diatas, dapat penulis 

tarik kesimpulan bahwasanya jawaban 

dari responden adalah: 

a. 55,71% pertanyaan mampu 

dijawab responden (jawabanya 

"ya"). 

b. 44,29% pertanyaan tidak mampu 

dijawab responden (jawabannya 

"tidak"). 

Pada bagian Task “Wawancara Secara 

Detail” dilakukan pencatatan terhadap 

respon dari setiap responden. Hasil 

pencatatan ini dilakukan rekapitulasi 

dan akan dihitung rata-ratanya. Proses 

perhitungannya yaitu dengan merubah 

angka setiap kode huruf yang diisikan, 

proses perubahan ini mengikuti aturan 

sebagai berikut: untuk huruf “B” diganti 

dengan angka 4 (empat), untuk huruf 

“R” diganti dengan angka 3 (tiga), 

untuk huruf “K” diganti dengan angka 2 

(dua), untuk huruf “S” diganti dengan 

angka 1 (satu) dan untuk huruf “M” 

diganti dengan angka 0 (nol).  

Dilanjutkan dengan menghitung 

rata-rata setiap respon responden dalam 

memberikan jawaban Task, menghitung 

subtotal pada setiap subbagian dan yang 

terakhir adalah menghitung total rata-

rata dari semua respon dari responden 

dalam memberikan jawaban setiap 

Task. Jadi bisa diambil kesimpulan 

adalah: Rata-rata responden menjawab 

dengan kurang (2,30). Pada bagian Task 

“Wawancara secara Detail” didapatkan 

point-point umum yang disampaikan 

oleh responden, point-point tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Menurut anda apakah arti menu 

yang terdapat pada 

www.unbara.ac.id Arti menu 

yang terdapat pada laman 

Universitas Baturaja untuk 

mempermudah pencarian 

informasi pada situs laman 

Universitas Baturaja. Menurut 

saya menu disini yaitu: fasilitas 

untuk masuk kedalam halaman-

halaman informasi berdasar 

bagian-bagian tersendiri. 

b. Apakah istilah yang digunakan 

sebagai nama menu dan juga 

navigasi pada www.unbara.ac.id 

sudah tepat? Kesulitan untuk 

masuk kedalam sub menu. 

Menurut saya sudah tepat sesuai 

dengan fungsi menunya. Sudah 

tepat dan dan sesuai dengan isi 

pada menu dan navigasi. 

c. Bagaimana kecepatan dari 

www.unbara.ac.id dalam hal 

loading? Lumayan, tidak terlalu 

lambat. Untuk kecepatan akses 

perlu ditingkatkan lagi. 

d. Bagaimana kecepatan dari 

www.unbara.ac.id  dalam hal 

memberikan respon.? Sangat 

lambat, setiap komentar tidak 

segera ditanggapi.. Respon 

belum up to date. 

e. Bagaiman pendapat anda 

tentang kesalahan yang masih 

terdapat dalam 

www.unbara.ac.id Link info 

kalau menurut saya harus url 

baru  jangan menimpa pada 

www.unbara.ac.id Sebaiknya 

admin web segera merespon dan 

membenahi kesalahan tersebut. 

Kesalahan akan lebih baik kalau 

langsung diperbaiki, ada link 

yang not found. 

 

http://www.okukab.go.id/
http://www.unbara.ac.id/
http://www.unbara.ac.id/
http://www.unbara.ac.id/
http://www.unbara.ac.id/
http://www.unbara.ac.id/
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4.5 Pembahasan Setiap Variabel 

Dalam bagian ini penulis hanya 

akan membahas mengenai Evaluasi 

Laman Universitas Baturaja dengan 

menggunakan metode usability testing 

yang terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu: 

mudah dipelajarai (learnability), 

efisiensi (efficiency), mudah diingat 

(memorability), kesalahan dan 

keamanan (error), dan kepuasan 

(satisfaction) yang sudah dilakukan 

pada bab sebelumnya. 

 

4.6 Evaluasi berdasarkan Usability 

Penelitian usability testing yang 

diterapkan pada situs Laman 

Universitas Baturaja dilakukan pada 

enam orang responden yang telah 

dipilih dan dilakukan wawancara dan 

praktek mengakses internet. Penelitian 

usability testing ini dilakukan untuk 

mencapai tujuan yaitu mengetahui 

kemudahan digunakan dan dipelajari, 

efisiensi dan kepuasan dan memberikan 

acuan untuk perencanaan 

pengembangan kedepan. 

 

4.7 Waktu Pengujian 

Dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan sesuai dengan script 

yang dibuat, maka didapat hasil waktu 

dalam menjawab dan mengerjakan Task 

yang diberikan seperti pada tabel 

berikut ini: Dari waktu yang dibutuhkan 

ke-enam responden terlihat bahwa: 

a. Pengguna aktif, responden 1 

(satu) membutuhkan waktu 75 

menit, dan responden 3 (tiga) 

membutuhkan waktu 70 menit. 

b. Pengguna terampil, responden 4 

(empat) membutuhkan waktu 75 

menit, dan responden 5 (lima) 

membutuhkan waktu 75 menit. 

c. Pengguna Awam, responden 2 

(dua) membutuhkan waktu 80 

menit dan responden 6 (enam) 

membutuhkan waktu 85 menit. 

Seluruh responden mengerjakan Task 

yang diberikan rata-rata membutuhkan 

waktu 75,83 (tujuh puluh lima koma 

delapan puluh tiga) menit, sehingga 

dengan rata-rata waktu tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan 

pernyataan Krug S. (2006) bahwa 

pengujian laman langsung 

membutuhkan waktu sekitar 1 jam. 

 

4.8 Teks yang berhasil dikerjakan. 

Dalam task “uji Ketergunaan 

www.unbara.ac.id” didapat jawaban 

dari setiap responden, dari jawaban 

setiap responden tersebut dapat 

dilakukan pemisahan jawaban yaitu, 

task yang bisa ditemukan jawabanya 

oleh responden dan task yang tidak bisa 

ditemukan jawabanya oleh responden.  

a. Dari task yang ditemukan 

jawabannya oleh responden dapat 

dilihat pada aspek mudah dipelajari 

diperoleh persentase sebesar 80%, 

aspek efisiensi diperoleh persentase 

83,34%, aspek kesalahan diperoleh 

persentase 0%, aspek mudah 

dipelajari diperoleh persentase 

53,33%, aspek kepuasan diperoleh 

persentase 61,90%.  

b. Dan jumlah total kelima aspek 

tersebut adalah: 55,71%. Dari task 

yang tidak bisa ditemukan 

jawabannya oleh responden dapat 

dilihat pada aspek mudah dipelajari 

diperoleh persentase sebesar 20%, 

aspek efisiensi diperoleh persentase 

16,66%, aspek kesalahan diperoleh 

persentase 100%, aspek mudah 

dipelajari diperoleh persentase 

46,67%, aspek kepuasan diperoleh 

persentase 38,10%. Dan jumlah 

total kelima aspek tersebut adalah: 

44,29%. 

 

4.9 Usulan Perbaikan Pada Situs Web 

Dari wawancara yang dilakukan 

pada proses usability testing didapat 

beberapa masukan dari pengguna untuk 

http://www.unbara.ac.id/
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perbaikan situs web laman Universitas 

Baturaja kedepan. Masukan tersebut 

didapat dari task “wawancara secara 

detail”, point-point usulan perbaikan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Arti menu yang terdapat pada 

www.unbara.ac.id adalah: Arti 

menu yang terdapat pada situs 

laman Universitas Baturaja 

untuk mempermudah pencarian 

informasi pada situs laman 

Universitas Baturaja. Menu 

yaitu: fasilitas untuk masuk 

kedalam halaman-halaman 

informasi berdasar bagian-

bagian tersendiri didalam situs 

laman Universitas Baturaja. 

Kesulitan untuk masuk kedalam 

sub menu. Istilah menu sudah 

tepat sesuai dengan fungsi 

menunya. Sudah tepat dan dan 

sesuai dengan isi pada menu dan 

navigasi. 

b. Kecepatan dari 

www.unbara.ac.id dalam hal 

loading. Tidak terlalu lambat. 

Untuk kecepatan akses perlu 

ditingkatkan lagi. Kecepatan 

dari www.unbara.ac.id dalam 

hal memberikan respon sangat 

lambat, setiap komentar tidak 

segera ditanggapi, respon belum 

up to date. 

c. Kesalahan yang masih terdapat 

dalam www.unbara.ac.id. Link 

info harus url baru jangan 

menimpa pada 

www.unbara.ac.id. Sebaiknya 

admin web segera merespon dan 

membenahi kesalahan yang ada. 

Kesalahan akan lebih baik kalau 

langsung diperbaiki, ada link 

yang not found. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari uraian diatas maka 

Usability testing yang dilakukan pada 

situs laman www.unbara.ac.id 

merupakan langkah untuk mengetahui 

ketergunaan terhadap laman dari sisi 

pengguna laman.  

Proses Usability testing laman 

ini dilakukan pada Bulan Agustus 2013 

yang melibatkan 6 (lima) responden 

dari 30 (tiga puluh) responden yang 

melakukan pengisian kuesioner. Ke-

enam responden tersebut terbagi atas 

tiga tingkatan responden yaitu: 

pengguna aktif, pengguna terampil, 

pengguna awam. 

Dalam penelitian yang 

dilakukan ini diperoleh hasil yaitu 

berupa nilai dalam presentase dalam 

mendapatkan informasi melalui laman 

Universitas Baturaja sebesar 65,33%, 

sedangkan presentase pengguna yang 

tidak mendapatkan informasi melalui 

laman ini sebesar 34,67%. Rata-rata 

responden dalam menyelesaikan task 

yang diberikan dalam usability testing 

responden menjawab dengan kurang 

yaitu (2,30).  

Dari presentase tersebut dapat 

disimpulkan dari segi ketergunaan 

(usability) laman www.unbara.ac.id 

adalah baik, walaupun rata-rata 

responden menjawab dengan respon 

ragu-ragu, tetapi tingkat ragu-ragunya 

cukup kecil dan mengarah ke respon 

biasa saja.  
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