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BAB VI 

 

 

 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan analisis dalam penelitian ini adalah: 

  

1. Hasil pengukuran tingkat kebergunaan website Sogan Batik melalui pengukuran 

usability yakni pada aspek efektivitas memperoleh tingkat kesuksesan rata-rata 

sebesar 85,6% untuk desain awal dan 100% untuk desain perbaikan. Tingkat rata-

rata error sejumlah 5 kesalahan untuk desain awal dan 1 kesalahan untuk desain 

perbaikan. Pada aspek efisiensi diperoleh tingkat rata-rata time on task selama 299 

detik untuk desain awal dan 101 detik untuk desain perbaikan. Pada aspek 

satisfaction diperoleh hasil skor 44 (poor) untuk desain awal dan 77 (good) untuk 

desain perbaikan. 

2. Hasil pengukuran tingkat responsiveness website Sogan Batik melalui pengukuran 

rata-rata setiap aspek UX pada desain awal yakni aspek attractiveness (0,117), 

perspicuity (-0,25), efficiency (-0,242), dependability (0,117), stimulation (0,083), 

novelty (-0,20) dan diperoleh level nilai skor setiap aspeknya yaitu bad. Sedangkan 

hasil pengukuran pada desain perbaikan yakni pada aspek attractiveness (1,9), 

perspicuity (2,108), efficiency (2,117), dependability (2,033), stimulation (1,8), 

novelty (1,642) dan diperoleh level nilai skor setiap aspeknya yaitu excellent. 

3. Dengan didapatkannya hasil signifikansi Sig. (1-tailed) adalah 0,000 untuk seluruh 

aspek usability dan UX maka tingkat kebergunaan dan responsiveness website 

Sogan Batik pada desain perbaikan lebih baik daripada desain awal. Hal ini 

dikarenakan dengan tingkat kepercayaan 95%, secara signifikansi terdapat 

perbedaan antara hasil aspek usability dan UX website Sogan Batik antara desain 
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awal dan perbaikan, yaitu hasil aspek usability dan UX desain perbaikan lebih baik 

daripada hasil aspek usability dan UX desain awal. 

 

6.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi guidelines untuk menentukan tingkat 

kebergunaan dan responsiveness suatu website melalui pengukuran usability dan user 

experience (UX). Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan konsep usability dari 

Nielsen yang melibatkan 5 aspek, yakni learnability, efisiensi, memorability, errors, 

satisfaction dan dipadukan dengan kuesioner yang berfokus pada penilaian persepsi 

kualitas UX suatu website yakni SUPR-Q (Standardized User Experience Percentile 

Rank Questionnaire). SUPR-Q mengukur kualitas UX suatu website melalui aspek 

usability, credibility/trust, loyalty, dan appearance. Kemudian, penelitian lebih lanjut 

juga dapat fokus terhadap analisis UX flow, yakni UX wireframes dan flows serta user 

interface (UI) pada desain website perbaikan Sogan Batik guna pengoptimalan kualitas. 

  


