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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada bulan januari tahun 2020, berbagai negara dihebohkan dengan merebaknya 

virus baru ialah coronavirus tipe baru yaitu SARS- CoV- 2 serta penyakitnya yang 

diucap Coronavirus disease 2019 atau COVID- 19. Bedasarkan informasi dari 

beberapa sumber, virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina. Ditemui 

di akhir bulan desember pada tahun 2019. Bedasarkan Informasi yang diperoleh 

dari WHO, hingga waktu ini telah diketahui sudah ada 65 Negeri yang terkena virus 

corona. 

Virus corona diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus- 2( 

SARS- CoV- 2) serta nama penyakitnya ialah Coronavirus disease 2019 atau 

COVID- 19. Pada awalnya penyebaran virus ini tidak dapat dipastikan apakah 

penyebaranya dapat melalui manusia ke manusia atau tidak. Jumlah perkara juga 

semakin banyak seiring dengan berjalanya waktu. Bahkan salah satu channel yaitu, 

Channel News Asia mengatakan terdapat kasus dimana 15 petugas medis terjangkit 

virus oleh pasien yang sudah positif terjangkit virus. Pasien yang terjangkit virus 

tersebut dicurigai kasus “high-quality spreader”. Setelah dilakukan konfirmasi 

bahwa penyebaran virus bisa ditularkan melalui manusia yang sudah terjangkit. 

Hingga sekarang virus ini dapat menyebar dengan cepat dan masih misterius 

sehingga masih dibutuhkan waktu terkait penelitian yang dilakukan terhadap virus 

corona. 

Setelah WHO resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) menjadi pandemi 

dalam lepas 9 Maret 2020, Teknologi menjadi hal sangat penting dalam 

menyebarkan informasi, baik informasi yang bermanfaat seperti mengenai COVID-

19 atau yang tidak bermanfaat. Teknologi dapat menyebarkan informasi secara 

cepat dan aktual. Saat ini kebutuhan akan informasi terus meningkat seiring dengan 

berkembangnya teknologi. Mulai dari pribadi, komunitas, masyarakat, swasta dan 

pemerintah sangat membutuhkan informasi untuk mencari berbagai data yang 
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dibutuhkan melalui internet. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya 

pengguna internet pada data statistik ,yaitu pada tahun 2018 tercatat terdapat 95,2 

juta pengguna internet di Indonesia.  

Sehubungan dengan terus menyebarnya penyakit COVID-19, pemerintah Provinsi 

Lampung membuat beberapa  web yang berisi informasi seputar COVID-19. Web 

tersebut ditujukan kepada masyarakat yang hendak mengetahui berbagai informasi 

mengenai COVID-19. Di provinsi Lampung diketahui terdapat 2 web milik 

pemerintah yang berisi informasi mengenai COVID-19. Usability merupakan tolak 

ukur interaktivitas pengalaman pengguna yang dikaitkan dengan sebuah antarmuka 

pengguna seperti website, atau perangkat lunak dalam bentuk aplikasi yang dapat 

dijalankan pada berbagai macam platform. Sebuah antarmuka pengguna dikatakan 

user-friendly jika antarmuka pengguna tersebut mudah dipahami dan dipelajari, 

dapat membatu menyelesaikan tugas dan pekerjaan pengguna dengan lebih efektif 

dan efisien, serta dapat memuaskan dan menarik ketika aplikasi digunakan[1]. 

Karena web tersebut ditujukan untuk masyarakat umum, maka aspek usability di 

dalam web merupakan hal yang penting dan dapat  mempengaruhi kejelasan 

informasi dari website tersebut.  

International Standard Organization (ISO) mengartikan usability sebagai 

“whichimar is primarily used by some users to achieve these goals effectively, 

robustly and satisfactorily in their environment”. Yang intinya adalah seberapa 

jauh sebuah produk bisa dipakai user guna mencapai suatu tujuan yaitu efektivitas, 

efisiensi & kepuasan. Panduan usability dari U.S. Government pada tahun 2006 

dapat memberikan arahan perancangan website yang usable. Dari penelitian lain 

yaitu milik Ika Aprilia pada tahun 2015 yang menguji usability web juga melihat 

terdapat desain aplikasi website milik Pemerintah yang kurang bahkan tidak sesuai 

dengan panduan yang ada pada usability, seperti:  

1. Menggunakan gambar dan animasi secara berlebihan sehingga 

mempengaruhi waktu load halaman. 

2. Informasi yang kurang update dan data yang tidak lengkap. 

3. Menggunakan beberapa penamaan navigasi yang sulit dipahami oleh 

pengguna (contoh: menggunakan akronim yang tidak familiar, tidak sesuai 

dengan fungsinya, dan label tidak menggambarkan isi dari informasi). 
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4. Terdapat beberapa menu yang hanya menamapilkan halaman yang sama. 

Berbagai masalah usability seperti yang dijabarkan di atas dapat menyebabkan 

pengguna tidak nyaman saat menggunakan website, sehingga mempengaruhi 

kejelasan informasi yang ada pada website. Beberapa masalah tersebut juga muncul 

pada web COVID-19 Provinsi Lampung. 

Metode yang bisa digunakan untuk usability testing ialah System Usability Scale 

(SUS). SUS adalah sebuah kuesioner yang bisa dipakai untuk mengukur usability 

pada suatu sistem komputer menurut sudut pandang subyektif pengguna[2]. Jadi 

untuk mengetahui tingkat usability 2 web COVID-19, perlu dilakukan usability 

testing. Pengujian usability dilakukan agar dapat mengetahui seberapa efektif, 

efisien dan memuaskan sebuah aplikasi website menurut pengalaman penggunanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana hasil Usability Testing yang dilakukan terhadap 2 Web COVID 

19 menggunakan System Usability Scale (SUS)? 

2. Bagaimana cara mengetahui tingkat kepuasan pengguna terkait dengan 

Acceptabelity Ranges, Grade Scale, dan Adjective Ratings terhadap ke dua 

web COVID-19? 

3. Bagaimana cara mengukur perbandingan aspek satisfaction usability 

terhadap terhadap 2 web COVID-19. 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian yaitu: 

1. Testing dilakukan terhadap 2 web COVID 19 milik Pemerintah Provinsi 

lampung berskala provinsi, 

2. Kuisioner yang digunakan untuk mengukur usability ialah System Usability 

Scale (SUS), 

3. Kuisioner System Usability Scale (SUS) ditujukan kepada 30 pengguna 

yang bertempat tinggal di provinsi Lampung. 

4. Testing dilakukan terhadap masyarakat yang tidak awam terhadap 

teknologi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Melakukan pengujian terhadap 2 Web COVID 19 dengan menggunakan 

System Usability Scale (SUS) , 

2. Melakukan analisis perbandingan dari hasil pengujian 2 Web COVID 19 , 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap Web COVID 19 

Bedasarkan hasil skor akhir System Usability Scale (SUS). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yaitu : 

1. Bagi penulis, penilitian ini diharapkan menambah wawasan dan tambahan 

pengetahuan terkait Usability Testing pada sebuah Web, 

2. Bagi pengguna, diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait 

pelaksanaan usability testing terhadap web COVID-19, 

3. Secara tidak langsung membantu mengenalkan website COVID-19 milik 

pemerintah provinsi Lampung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan, isi dari laporan ini terbagi menjadi lima bab dan secara 

singkat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Studi Literatur 

Bagian ini berisi penelitian terkait dan teori (analisis, human computer interaction, 

User interface, website, usability, usability testing, ISO/IEC 9126-4, single ease 

question dan system usability scale) yang mendukung penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan kerangka kerja penelitian, pengumpulan data, alat bantu 

penelitian, mekanisme pengukuran skor SUS. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 
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Bagian ini berisi hasil dan analisis dari pelaksanaan skenario tugas, hasil kuesioner 

SEQ, hasil kuesioner SUS dan perbandingan keduanya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi penyajian kesimpulan serta saran untuk penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


