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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menjelaskan isi tentang hasil dari analisis yang dilakukan yaitu 

hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum dari responden. Diantaranya 

adalah mengevaluasi usability, mengolah data dengan WEBUSE dan menentukan uji 

validitas dan reliabilitas terhadap penggunaan website Citihub Hotel di Jl. Mayjend 

Sungkono. 

 

4.1 Profil Citihub Hotel 

Citihub Hotel yang berada di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, dibangun pada 

tahun 2015. Citihub Hotel adalah salah satu hotel pelengkap di Surabaya dan 

bergerak dibidang jasa, website memiliki peran penting sebagai sarana untuk 

mempromosikan produk dan layanan secara online, serta untuk memudahkan calon 

pengunjung untuk dapat mengetahui produk dan layanan yang dimiliki Citihub Hotel. 

Total pengunjung website Citihub Hotel berdasarkan data yang terlihat pada salah 

satu media yang menampilkan global website rangking, Citihub Hotel Mayjend 

Sungkono menempati urutan ke 3.459.115 pada global rank, sedangkan untuk rank di 

Indonesia berada pada posisi 86.810. Dari tampilan website yang terdapat pada 

Gambar 3.2 memiliki beberapa fitur tentang informasi seputar hotel Citihub seperti: 

reservation online, promotion, franchise, our hotels, concept, carrier, help & info.
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4.1.1  Reservation Online 

Pada fitur reservation online merupakan layanan yang digunakan untuk calon 

tamu hotel  yang ingin melakukan pemesanan kamar secara online. Tampilan dari 

reservation online terdiri dari: lokasi hotel, tanggal menginap, jumlah kamar yang 

dipesan, dan kode promosi jika ada. Tampilan dari reservation online terdapat pada 

Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Fitur Reservation Online 

 
4.1.2 Promotion 

Pada fitur promotion merupakan layanan untuk memberitahukan atau 

menawarkan produk atau jasa agar dapat menarik calon tamu. Serta untuk 

meningkatkan kualitas dalam melakukan pemasaran produk atau jasa. Tampilan dari 

promotion  terdapat pada Gambar 4.2. 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Fitur Promotion 

 

4.1.3 Franchise 

Pada fitur franchise merupakan layanan usaha untuk memasarkan barang yang 

ditawarkan oleh Citihub Hotel. Tampilan dari franchise terdapat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Fitur Franchise 
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4.1.4 Concept 

Pada fitur concept merupakan layanan konsep desain yang modern yang 

memberikan harga yang kompetitif untuk dapat menyediakan layanan secara terbatas 

kepada para tamu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa layanan yang disediakan 

Citihub Hotel diantaranya adalah: lokasi yang strategis di pusat kota dan bisnis, 

kamar hotel yang bersih dan nyaman, king koil bed mattress & linen, kamar mandi 

panas dan dingin, 32" TV LED dengan kabel, akses internet WI-FI gratis, 24 jam 

ministore. Tampilan dari concept terdapat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Fitur Concept 
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4.1.5 Carrier 

Pada fitur carrier merupakan layanan untuk memberi informasi atau 

kesempatan kerja kepada para pengguna internet yang sedang mencari pekerjaan 

dalam bidang perhotelan yang dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh 

pihak Citihub Hotel.  Tampilan dari carrier terdapat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Fitur Carrier 

 

4.2 Gambaran Umum Responden  

Reponden berasal dari pengunjung website citihubhotels.com yaitu 

pengunjung hotel dan karyawan Citihub Hotel. Jumlah sampel yang dipakai untuk 

mengisi kuesioner sebanyak 100 orang yang terdiri dari 75 pengunjung dan 25 

karyawan. Jumlah tersebut dihitung dengan menggunakan rumus slovin, hanya 

pengunjung dan karyawan yang berhubungan dengan website Citihub Hotel yang 

dapat mengisi kuesioner. 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian dari data evaluasi pada penelitian ini menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan saat kuesioner yang 

telah disebar secara acak di Citihub Hotel kepada 100 orang pengunjung hotel. Uji 

validitas dan uji reliabilitas di hitung dengan menggunakan software SPSS.  

Menurut Rostina (2011) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas 

berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang 

harus dibuang/ diganti karena dianggap tidak relevan. Teknik untuk mengukur 

validitas kuesioner dengan mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor total 

dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. 

Dasar analisis yang digunakan untk menghitung nilai r-hitung > r-tabel dan 

nilai r positif, maka butir atau item pernyataan/ pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 

2002). Hasil uji r-hitung dibandingkan dengan r-tabel dengan signifikan 5%. Jika r-

hitung > r-tabel maka tabel pernyataan/ pertanyaan dapat dikatakan valid. Sedangkan 

jika, r-hitung < r-tabel maka tabel pernyataan/ pertanyaan dikatakan tidak valid. 

Apabila pernyataan/ pertanyaan dikatakan tidak valid maka item tersebut harus 

dikeluarkan dari data awal dan kemudian dilakukan perhitungan ulang agar dapat 

mengetahui tingkat validitas kembali. 
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Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari perhitungan uji validitas dari penelitian 

ini. Hasil uji dapat dilihat pada Scale Item Total Correlation pada lampiran validitas. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item  
Korelasi 

Keterangan 
r-Hitung r-Tabel 

Learnability (X1) 

1 0.543 0.195 Valid 

2 0.652 0.195 Valid 

3 0.580 0.195 Valid 

Efficiency (X2) 

4 0.618 0.195 Valid 

5 0.561 0.195 Valid 

6 0.606 0.195 Valid 

Memorability 

(X3) 

7 0.784 0.195 Valid 

8 0.708 0.195 Valid 

9 0.717 0.195 Valid 

10 0.660 0.195 Valid 

11 0.617 0.195 Valid 

Error (X4) 

12 0.504 0.195 Valid 

13 0.762 0.195 Valid 

14 0.494 0.195 Valid 

Satisfaction (X5) 

15 0.648 0.195 Valid 

16 0.680 0.195 Valid 

17 0.647 0.195 Valid 

18 0.590 0.195 Valid 

19 0.730 0.195 Valid 

Sumber: Lampiran 4 

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pernyataan/ pertanyaan pada kuesioner 

dikatakan valid dengan indikator 1) Tingkat kemudahan pengguna (Learnability, X1), 

2) Tingkat kecepatan pengguna (Efficiency, X2), 3) Tingkat kemudahan pengguna 

(Memorability, X3), 4) Tingkat kesalahan (Error, X4), dan 5) Tingkat kepuasaan 

pengguna (Satisfaction, X5). Sehingga penelitian ini secara keseluruhan dapat 

digunakan untuk referensi dalam membuat website lainnya.  

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal ataupun internal. Secara 

eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalen dan 

gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis 
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konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu (Sugiyono, 

2011).  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai alpha 

lebih besar dari r tabel maka item-item angket yang digunakan dinyatakan reliabel 

atau konsisten, sebaliknya jika nilai alpha lebih kecil dari r tabel maka item-item 

angket yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Pengukuran 

validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrumen yang digunakan 

sudah tidak reliabel dan reliabel maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan 

reliabel dan reliabel.  

Dari hasil uji reliablitas yang dihitung dengan menggunakan software SPSS 

didapatkan hasil nilai dari Cronbach’s Alpha lebih besar 0.918 untuk semua variable, 

diantaranya adalah variable learnability (X1), efficiency (X2), memorability (X3), 

error (X4), dan satisfaction (X5). Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat Cronbach’s 

Alpha pada lampiran Reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

Learnability (X1) 0.915 Reliabel 

Efficiency (X2) 0.916 Reliabel 

Memorability (X3) 0.914 Reliabel 

Error (X4) 0.917 Reliabel 

Satisfaction (X5) 0.914 Reliabel 

Sumber: Lampiran 5 
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Dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa Learnability (X1), Efficiency (X2), 

Memorability (X3), Error (X4), dan Satisfaction (X5) memiliki nilai yang reliable 

(nilai alpha lebih besar dari r tabel). Artinya pernyataan/ pertanyaan pada setiap 

kuesioner dengan Learnability (X1), Efficiency (X2), Memorability (X3), Error (X4), 

dan Satisfaction (X5) dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dalam meneliti 

website dari Citihub Hotel. 

 

4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil data penelitian melalui kuesioner dari responden Citihub 

Hotel, maka dapat diketahui karakteristik dari responden. Tujuan dari karakteristik 

responden adalah untuk menguraikan deskripsi data identitas responden sesuai 

dengan sampel yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemaparan deskripsi karakteristik 

responden untuk memberikan gambaran responden sampel pada penelitian ini. 

Hasil pengumpulan data kuesioner dari responden pengguna website Citihub 

Hotel adalah pengunjung yang pernah dan sedang menginap di Citihub Hotel. Dalam 

penelitian sampel, data dari responden telah dikelompokkan menurut tahun lahir 

(usia), jenis kelamin, pekerjaan, kisaran gaji, dan kunjungan ke. Untuk penjelasan 

dari klasifikasi data responden berdasarkan kriteria yang dimaksud, dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Klasifikasi Data Responden 

Data Responden Kriteria 
Frekuensi 

(Orang) 
Presantase 

Usia 

<20 tahun 0 0% 

20-30 tahun 23 23% 

31-40 tahun 52 52% 

41-50 tahun 22 22% 

>50 tahun 3 3% 

Jumlah 100 100% 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 51 51% 

Perempuan 49 49% 

Jumlah 100 100% 

Pekerjaan 

TNI/POLRI 10 10% 

Peg. Swasta 25 25% 

Wiraswasta 19 19% 

PNS 14 14% 

Guru 11 11% 

Lainnya 21 21% 

Jumlah 100 100% 

Kisaran Gaji 

< 1jt 5 5% 

1jt s/d 3jt 12 12% 

3jt s/d 5jt 48 48% 

>5jt 35 35% 

Jumlah 100 100% 

Kunjungan Ke 

1 16 16% 

2 12 12% 

3 25 25% 

>4 47 47% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Lampiran 2 

Keterangan:                             
                 

      
        

Berdasarkan hasil dari data yang telah diolah, kriteria tahun lahir pada Tabel 

4.3 diperoleh dari data tahun lahir pada isian kuesioner yang kemudian dikonversikan 

menjadi usia responden pada tahun yang berjalan (2017). Pada baris usia 

menunjukkan bahwa data responden yang memiliki perolehan presentase tertinggi 

adalah kriteria 31-40 tahun dengan perolehan presentase 52%, sedangkan untuk 

presentase paling rendah adalah kriteria >50 tahun dengan perolehan presentase 3%, 



48 
 

 
 

dan untuk data responden dengan usia <20 tahun tidak pernah melakukan kunjungan 

di Citihub Hotel. Dengan demikian mayoritas responden Citihub Hotel adalah 

responden dengan usia antara 31-40 tahun. 

Pada kriteria jenis kelamin menunjukkan bahwa responden paling tinggi 

adalah berjenis kelamin laki-laki dengan perolehan presentase 51% dan 49% sisanya 

adalah responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

Citihub Hotel adalah berjenis kelamin laki-laki.  

Pada kriteria pekerjaan diketahui bahwa frekuensi tertinggi adalah responden 

dengan kriteria pekerjaan sebagai pegawai swasta dengan perolehan presentase 25%, 

sedangkan untuk responden terrendah adalah responden dengan kriteria pekerjaan 

sebagai TNI/POLRI dengan perolehan presentase 10%. Dengan demikian sebagian 

besar responden yang berkunjung di Citihub Hotel dengan pekerjaan pegawai swasta. 

Pada baris kisaran gaji dapat diketahui bahwa frekuensi tertinggi adalah 

responden yang memiliki kisaran gaji 3jt sampai 5jt dengan presentase 48%, 

sedangkan untuk responden terrendah dengan kriteria <1jt dengan perolehan 

presentase 5%. Dengan demikian bahwa sebagian besar responden yang melakukan 

kunjungan pada Citihub Hotel dengan kisaran gaji 3jt sampai 5jt. 

Berdasarkan dari hasil data yang telah diolah pada data kunjungan ke yang 

paling tinggi nilai presentasenya adalah responden dengan kunjungan lebih dari 4 

sebanyak 47%, setelah itu pada kunjungan ke dengan perolehan presentase terrendah 

adalah 16% dengan 1 kali kunjungan. Kesimpulannya 47% responden bersedia 

melakukan kunjungan untuk menginap kembali ke Citihub Hotel dengan minimal 4 

kali kunjungan. 
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4.4.2 Deskripsi Variabel Learnability (  ) 

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dalam 

penelitian tentang variabel learnability, maka frekuensi dari jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Jawaban Responden untuk Pernyataan/ Pertanyaan Learnability 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Merit 

Mean STS 

(0.00) 

TS 

(0.25) 

R 

(0.50) 

S 

(0.75) 

SS 

(1.00) 

1 
Secara keseluruhan, website 

ini mudah digunakan. 

5 8 1 44 42 
0.775 

5% 8% 1% 44% 42% 

2 
Tampilan tata letak website 

mudah dipahami. 

- 6 13 48 33 
0.770 

- 6% 13% 48% 33% 

3 

Anda mendapatkan 

informasi/ transaksi dengan 

efektif saat menggunakan 

website. 

3 4 14 40 39 

0.770 
3% 4% 14% 40% 39% 

Rata-rata 0.772 

Sumber: Hasil Perhitungan Penyeberan Kuesioner 

Keterangan Rumus Perhitungan Mean =   
 ∑                                         

                       
 

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata untuk pernyataan/ pertanyaan 

dari learnability di Citihub Hotel berada pada poin Setuju (0,75) dengan nilai sebesar 

44% dan Sangat Setuju (1,00) dengan nilai 38%. Sehingga total nilai untuk 

pernyataan/ pertanyaan pada learnability sebesar 82%, maka dapat dikatakan bahwa 

website Citihub Hotel pada level usability sangat baik yang berarti website memiliki 

tingkat kemudahan pengguna saat mempelajari website. 
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4.4.3 Deskripsi Variabel Efficiency (  ) 

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dalam 

penelitian tentang variabel efficiency, maka frekuensi dari jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Jawaban Responden untuk Pernyataan/ Pertanyaan Efficiency 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Merit 

Mean STS 

(0.00) 

TS 

(0.25) 

R 

(0.50) 

S 

(0.75) 

SS 

(1.00) 

1 

Anda dapat melakukan 

pencarian informasi/ 

transaksi anda dengan cepat 

saat menggunakan website 

ini. 

3 5 14 48 30 

0.742 
3% 5% 14% 48% 30% 

2 

Anda dapat melakukan 

pencarian informasi/ 

transaksi anda dengan 

efisien ketika mengunakan 

website ini. 

4  6 14 46 30 

0.730 
4% 6% 14% 46% 30% 

3 
Anda merasa nyaman saat 

menggunakan website ini. 

4 5 14 51 26 
0.725 

4% 5% 14% 51% 26% 

Rata-rata 0.733 

Sumber: Hasil Perhitungan Penyeberan Kuesioner 

Keterangan Rumus Perhitungan Mean =   
 ∑                                         

                       
 

 Pada  Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata untuk pernyataan/ pertanyaan 

dari efficiency di Citihub Hotel berada pada poin Setuju (0,75) dengan nilai sebesar 

48% dan Sangat Setuju (1,00) dengan nilai 29%. Sehingga nilai keseluruhan dari poin 

setuju dan sangat setuju untuk pernyataan/ pertanyaan pada efficiency sebesar 77%, 

dengan demikian untuk level usability dikatakan bahwa website Citihub Hotel pada 

level usability baik yang berarti website memiliki tingkat kecepatan bagi pengguna 

dalam mencari informasi tentang website Citihub Hotel. 
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4.4.4  Deskripsi Variabel Memorability (  ) 

 Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dalam 

penelitian tentang variable memorability, maka frekuensi dari jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Jawaban Responden untuk Pernyataan/ Pertanyaan Memorability 

Sumber: Hasil Perhitungan Penyeberan Kuesioner 

Keterangan Rumus Perhitungan Mean =   
 ∑                                         

                       
 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata untuk pernyataan/ pertanyaan dari 

memorability di Citihub Hotel berada pada poin Setuju (0,75) dengan nilai sebesar 

48% dan Sangat Setuju (1,00) dengan nilai 26%. Sehingga total nilai secara 

keseluruhan untuk pernyataan/ pertanyaan pada memorability didapatkan hasil 74%, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa website Citihub Hotel pada level usability 

baik yang berarti website memiliki tingkat kemudahan bagi pengguna dalam 

menggunakan website Citihub Hotel. 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Merit 

Mean STS 

(0.00) 

TS 

(0.25) 

R 

(0.50) 

S 

(0.75) 

SS 

(1.00) 

1 Website ini mudah dipelajari. 
2 8 15 45 30 

0.732 
2% 8% 15% 45% 30% 

2 

Anda yakin jika website lebih 

produktif ketika anda 

menggunakannya. 

3 5 16 47 29 

0.735 
3% 5% 16% 47% 29% 

3 
Informasi yang tersedia pada 

website ini sangat jelas. 

6 5 15 51 23 
0.700 

6% 5% 15% 51% 23% 

4 

Tata letak website ini muncul 

dilayar monitor sudah sangat 

jelas. 

4 5 20 47 24 

0.705 
4% 5% 20% 47% 24% 

5 

Website ini dapat menemukan 

informasi apa yang anda 

butuhkan? 

5 8 11 52 24 

0.705 
5% 8% 11% 52% 24% 

Rata-rata 0.716 
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4.4.5 Deskripsi Variabel Error (  ) 

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dalam 

penelitian tentang variable error, maka frekuensi dari jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Jawaban Responden untuk Pernyataan/ Pertanyaan Error 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Merit 

Mean STS 

(0.00) 

TS 

(0.25) 

R 

(0.50) 

S 

(0.75) 

SS 

(1.00) 

1 

Jika terjadi error, website akan 

memberikan pesan 

pemberitahuan tentang langkah 

yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masalah. 

3 8 16 52 21 

0.700 
3% 8% 16% 52% 21% 

2 

Website dapat kembali ke menu 

sebelumnya dengan cepat jika 

anda melakukan kesalahan. 

1 12 18 48 21 
0.690 

1% 12% 18% 48% 21% 

3 

Anda menemukan saat di klik 

menu tidak memberikan respon 

apapun. 

2 6 15 49 28 
0.737 

2% 6% 15% 49% 28% 

Rata-rata 0.709 

Sumber: Hasil Perhitungan Penyeberan Kuesioner 

Keterangan Rumus Perhitungan Mean =   
 ∑                                         

                       
 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata untuk pernyataan/ 

pertanyaan dari error di Citihub Hotel berada pada poin Setuju (0,75) dengan nilai 

sebesar 50% dan Sangat Setuju (1,00) dengan nilai 23%. Sehingga total kdari 

keseluruhan nilai untuk pernyataan/ pertanyaan pada error 73%, dikatakan bahwa 

website Citihub Hotel pada level usability baik yang berarti pengguna website 

mengetahui kesalahan yang dibuat pengguna saat memanfaatkan website Citihub 

Hotel. 
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4.4.6 Deskripsi Variabel Satisfaction (  ) 

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dalam 

penelitian tentang variabel satisfaction, maka frekuensi dari jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Jawaban Responden untuk Pernyataan/ Pertanyaan Satisfaction 

No Pernyataan/ Pertanyaan 

Merit 

Mean STS 

(0.00) 

TS 

(0.25) 

R 

(0.50) 

S 

(0.75) 

SS 

(1.00) 

1 

Informasi yang diberikan 

sangat efektif untuk 

membantu pekerjaan anda. 

1 2 17 53 27 

0.757 
1% 2% 17% 53% 27% 

2 
Anda menyukai tampilan 

website seperti ini. 

6 5 11 61 17 
0.695 

6% 5% 11% 61% 17% 

3 

Website ini memberikan 

fungsi dan kapabilitas yang 

anda perlukan. 

2 6 13 55 24 
0.732 

2% 6% 13% 55% 24% 

4 
Website ini sangat 

memudahkan anda. 

1 3 9 57 30 
0.780 

1% 3% 9% 57% 30% 

5 
Anda puas dengan kinerja 

dari website ini.  

3 5 8 43 41 
0.785 

3% 5% 8% 43% 41% 

Rata-rata 0.750 

Sumber: Hasil Perhitungan Penyeberan Kuesioner 

Keterangan Rumus Perhitungan Mean =   
 ∑                                         

                       
 

Tabel 4.8 maka rata-rata untuk pernyataan/ pertanyaan dari satisfaction di 

Citihub Hotel berada pada poin Setuju (0,75) dengan nilai sebesar 54% dan Sangat 

Setuju (1,00) dengan nilai 28%. Total nilai pada poin setuju dan sangat setuju untuk 

pernyataan/ pertanyaan pada satisfaction sebesar 82%, dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa website Citihub Hotel pada level usability sangat baik yang berarti 

bahwa website memiliki tingkat kepuasaan pengguna saat memanfaatkan website 

Citihub Hotel berada pada nilai yang tinggi yaitu 82%. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Prosedur Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan untuk dapat mengetahui pendapat dari para 

pengguna website tentang usability pada website www.citihubhotels.com. Kuesioner 

ini mencangkup dari pernyataan/ pertanyaan dari pilihan jawanban Sangat Tidak 

Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

Untuk dapat melakukan pengisian dari kuesioner dengan membagi selebaran 

pernyataan/ pertanyaan, responden terlebih dahulu diberitahu melalui tatap muka. 

Kemudian responden melengkapi dan mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman 

dan pengetahuan setelah menggunakan website dari Citihub Hotel. Selanjutnya, dari 

hasil kuesioner tersebut dianalisis untuk mendapatkan nilai website  dari segi 

usability. 

 

4.5.2 Pengujian Data Evaluasi 

Pengujian data evaluasi dari penelitian dengan menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan saat evaluasi kuesioner 

yang telah disebar kepada 100 responden pengunjung Citihub Hotel secara random. 

Uji validitas dan uji reliabilitas memanfaatkan software SPSS versi 20 pada windows. 

Hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas data evaluasi dapat disimpulkan jika nilai r-

Hitung lebih besar dari nilai r-Tabel, maka kriteria dinyatakan valid dan reliable. 
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Contoh dari hasil uji validitas dari item kriteria item 10 r-Hitung = 0,660 lebih besar 

dari r-Tabel = 0.195, maka kriteria item 7 dikatakan valid. Sedangkan untuk uji 

reliabilitas membuktikan item dari kriteria Error (X4) r-Hitung = 0.576 > r-Tabel = 

0.195, sehingga penelitian menyatakan reliable dan dapat dipergunakan untuk 

pengumpulan data. 

 

4.5.3 Evaluasi Hasil Kuesioner 

Dari 100 responden pengunjung dari Citihub Hotel telah mengisi angket 

yang sudah disebar oleh peneliti. Berdasarkan pendapat dari para pengunjung hotel 

tentang usability dari website www.citihubhotels.com  melalui angket usability 

kemudian angket tersebut dievaluasi untuk dilakukan pengolahan data dan dianalisis 

dengan menggunakan metode WEBUSE. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

sebagian responden yang berusia berkisar 31 tahun hingga 40 tahun yang terdiri dari 

51% laki-laki dan 49% perempuan. Sebagian besar pengunjung dari Citihub Hotel 

bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 25% dan memiliki kisaran gaji antara 3jt 

sampai 5jt  sebanyak 48%. 47% dari responden dengan frekuensi lebih dari 4 kali 

melakukan kunjungan kembali ke Citihub Hotel. 

Hasil dari tingkat kepuasaan pengguna dari 5 kategori usability yang 

berhubungan dengan website dari Citihub Hotel dilihat dari segi content, organization 

dan readability (KAT1), segi Navigation and links (KAT2), segi user interface 

design (KAT3) dan segi performance and effectiveness (KAT4) pada setiap segi 

dalam usability. Pada Tabel 4.9 menunjukkan tentang pengolahan hasil evaluasi 

website yang dilakukan oleh peneliti. 
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Tabel 4.9 Hasil Evaluasi Website Usability 

Kategori 

Usability 

Tingakt Skala (%) 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Ragu-Ragu 

(R) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

KAT1 0.03 0.05 0.13 0.52 0.27 

KAT2 0.03 0.08 0,16 0.50 0.32 

KAT3 0.04 0.05 0.15 0.52 0.25 

KAT4 0.03 0.06 0.11 0.46 0.34 

Total 0.03 0.06 0.14 0.50 0.27 

Sumber: Data Olahan 

Dari 5 item merit diantaranya adalah: sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-

ragu, setuju, dan sangat setuju, menunjukkan bahwa tingkat dari kepuasan pengguna 

website Citihub Hotel secara keseluruhan dengan perhitungan usability adalah 0.27% 

sangat setuju, 0.50% setuju, 0.14% ragu-ragu, 0.06% tidak setuju, 0.03% sangat tidak 

setuju terhadap usability (penggunaan). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengguna merasa puas dengan ketegori dari usability pada website 

www.citihubhotels.com. 

Kualitas dari hasil tingkat website usability secara keseluruhan dapat 

disimpulkan pada Tabel 4.10. Pada setiap kategori usability mempunyai poin 

usability dan tingkatan usability dari website www.citihubhotels.com. Poin usability 

dari kategori Performance and Effectiveness menunjukkan bahwa hasil nilai yang 

tertinggi dengan nilai evaluasi 1.188 yang berarti bahwa website dapat memberikan 

hasil kepada pengguna secara cepat dan secara efisien untuk performance. Sedangkan 

untuk effectiveness menghasilkan informasi yang tepat untuk pengguna. Kemudian 

http://www.citihubhotels.com/
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dari kategori User Interface Design dengan nilai 0.815 yang berarti bahwa 

memberikan dan menyediakan konten-konten yang bermanfaat untuk pengguna. Nilai 

pada ketegori Content, Organization dan Readability memiliki nilai poin 0.471 yang 

berarti bahwa konten dari pemahaman pada website mendapatkan nilai sedang. Pada 

nilai terendah didapat untuk kategori Navigation and Links yaitu  sebesar 0.318 

dengan level usability buruk, hal ini didapat karena pengguna masih merasa kesulitan 

memanfaatkan website untuk menemukan lokasi hotel. Poin usability secara 

keseluruhan adalah 0.698 dan level usability “Baik”. 

Tabel 4.10 Poin Usability dan Level Usability 

Kategori Usability Poin Usability Level Usability 

Content, Organization dan Readability 0.471 Sedang 

Navigation and Links 0.318 Buruk 

User Interface Design 0.815 Sangat Baik 

Performance and Effectiveness 1.188 Sangat Baik 

Poin Keseluruhan  0.698 Baik 

Sumber: Data Olahan 

Dengan demikian kesimpulan dari Tabel 4.10 terkait dengan poin usability 

dan level usability, website Citihub Hotel dapat diterima oleh pengunjung, terlihat 

dari hasil nilai rata-rata sebesar 0.698 dari tingkat pengukuran level usability adalah 

”Baik” berdasarkan skala usability. 

 

 


