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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Website 

 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 

suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian halaman yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

Website bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan ini 

informasinya searah hanya dari pemilik website. Website bersifat dinamis apabila 

isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah 

berasal dari pemilik serta pengguna website (Riyadi dkk, 2013).  

 Secara umum website mempunyai fungsi sebagai berikut (Hastanti dkk, 

2013). 

1. Fungsi Komunikasi : website memiliki beberapa fasilitas yang memberikan 

fungsi komunikasi, seperti live chat pada website, comment, web base email, dan 

lain-lain. 

2. Fungsi Informasi : website juga memberikan fungsi informasi, seperti news, 

profile, library,  referensi, informasi produk , dan lain-lain. 

3. Fungsi Entertainment : website mempunyai fungsi hiburan. Misalnya, website 

yang menyediakan game online , music online, dan lain-lain. 

4. Fungsi Transaksi : sebuah website dapat dijadikan sarana untuk melakukan 

transaksi, seperti website e-commerce. 
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2.2 Online Shop 

 Online shop atau belanja online melalui media internet, adalah suatu 

proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau 

layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau 

pihak pembeli secara langsung (Sari, 2015).  Menurut Sari pula, online shop 

bukan hanya sekedar dianggap sebagai pilihan dalam berbelanja, melainkan telah 

menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pada 

online shop konsumen bisa melihat informasi dari product yang dijual. Informasi 

tersebut dapat berupa gambar atau foto-foto atau bahkan juga video. 

 Online shop juga memberikan keuntungan bagi pembeli, yaitu sebagai 

berikut (Juju, 2010). 

1. Menghemat biaya, jika barang yang ingin dibeli hanya ada di luar kota, pembeli 

tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencari barang tersebut di luar kota . 

2. Barang bisa langsung diantar ke rumah. 

3. Pembayaran dilakukan secara transfer, maka transaksi pembayaran akan lebih 

aman. 

4. Harga lebih bersaing. 

 Adapun beberapa jenis toko online, yaitu sebagai berikut (Kiwari, 2015). 

1. Toko online regular online: toko online regular terdiri dari fitur-fitur sederhana, 

dimana toko online ini hanya berfungsi sebagai tempat pemajangan produk tidak 

dilengkapi dengan fitur alat pembayaran. Transaksi dilakukan dengan 

menghubungi kontak penjual melalui telepon atau email, dan pengiriman 

dilakukan secara manual. 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



9 

 

2. Toko online semi online : toko online semi online merupakan toko online yang 

sebagian fiturnya sudah lengkap, tidak ada kontak langsung antara penjual dan 

pembeli karena toko online ini telah dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang 

dibutuhkan oleh pembeli. Pembeli hanya melakukan pilihan. Fitur transaksi dan 

pembayaran telah tersedia dan terhubung dengan akun bank masing-masing 

penjual dan pembeli. Pengisian data pembeli dan alamat pengiriman barang atau 

produk langsung terhubung dengan perusahaan delivery.  

3. Toko online full online : toko online full online adalah toko online yang sudah 

sempurna. Semua kegiatan transaksi sudah serba otomatis. Pemilik toko ini hanya 

perlu memantau sehingga tidak perlu terlibat langsung setiap waktu. Dengan 

demikian toko online ini benar-benar telah menjadi mesin uang. 

2.3 Otomatisasi 

Otomatisasi merupakan usaha-usaha penyempurnaan pelaksanaan 

prosedur kerja yang dilakukan dengan cara mengurutkan masing-masing 

bagiannya sehingga prosedur itu akan berjalan sendiri secara otomatis (Pravitadini, 

2011). Otomatisasi digunakan untuk mengurangi tugas yang dilakukan manusia 

seperti menukar uang nominal besar dengan pecahan uang nominal kecil. 

 Contoh masalah penukaran uang, terdapat uang senilai A. Tukar A dengan 

koin-koin yang ada, tersedia koin-koin bernilai 1, 5, 10, 25. Jika nilai A adalah 32 

maka A dapat ditukar dengan koin-koin sebagai berikut. 

32 = 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + … +  1  (32 koin) 

32 = 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 1 + 1 (7 koin) 

32 = 10 + 10 + 10 + 1 + 1  ( 5 koin ) 

32 = 25 + 5 + 1 + 1 (4 koin) 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



10 

 

Dari permasalahan diatas didapat sistem akan secara otomatis memberikan output 

berupa pecahan-pecahan koin yang dapat ditukarkan dengan uang senilai A, 

sehingga admin tidak perlu berfikir untuk menentukan pecahan koin yang akan 

ditukarkan. 

2.4 Algoritma Greedy 

 Algoritma Greedy merupakan algoritma yang lazim untuk memecahkan 

persoalan optimasi meskipun hasilnya tidak selalu merupakan solusi yang 

optimum. Sesuai arti harafiah, Greedy berarti tamak. Prinsip utama dari algoritma 

ini adalah mengambil sebanyak mungkin apa saja yang dapat diperoleh sekarang. 

Untuk memecahkan persoalan dengan algoritma Greedy, diperlukan elemen-

elemen sebagai berikut (Rachmawati & Candra, 2013). 

a. Himpunan Kandidat 

Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. 

b. Himpunan Solusi 

Himpunan ini berisi kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. 

Dengan kata lain, himpunan solusi adalah himpunan bagian dari himpunan 

kandidat. 

c. Fungsi Seleksi 

Fungsi seleksi merupakan fungsi yang ada pada setiap langkah memilih 

kandidat yang paling memungkinkan  guna mencapai solusi optimal. 

d. Fungsi Kelayakan 

Fungsi kelayakan adalah fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat 

yang telah dipilih dapat memeberikan solusi yang layak dan tidak melanggar 

batasan atau constraints yang ada. 
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e. Fungsi Objektif 

Fungsi objektif adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan 

nilai solusi. 

Jika dikaitkan dengan permasalahan optimasi untuk penukaran uang maka 

dapat diartikan elemen-elemen pada algoritma Greedy adalah sebagai berikut. 

a. Himpunan kandidat : himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25, 

paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. 

b. Himpunan solusi : total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan 

nilai uang yang ditukarkan. 

c. Fungsi seleksi : pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat 

yang tersisa. 

d. Fungsi layak : memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih 

tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. 

e. Fungsi objektif : jumlah koin yang digunakan minimum. 

 Menurut Rachmawati dan Candra (2013), algoritma Greedy memiliki 

skema umum sebagai berikut. 

a. Inisialisasi Himpunan solusi dengan kosong. 

b. Pilih sebuah kandidat dari himpunan kandidat dengan fungsi seleksi. 

c. Kurangi himpunan kandidat dengan kandidat yang dipilih dari langkah diatas. 

d. Periksa apakah kandidat yang dipilih tersebut bersama-sama dengan himpunan 

solusi membentuk solusi yang layak atau  feasible. 

e. Periksa apakah himpunan solusi sudah memberikan solusi yang lengkap serta 

optimal (dengan fungsi objektif ). 
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 Adapun pseudocode dari algoritma Greedy adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Pseudocode Algoritma Greedy 

2.5 Skala Likert 

       Menurut Djaali (2008), Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk  

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ini menggunakan 

pertanyaan positif untuk mengukur skala positif dan pertanyaan negatif untuk 

mengukur skala negatif. Jawaban dari skala Likert adalah Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 
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Tabel 2.1 Tabel Interval Skor 5 (lima) Tingkat Skala Likert 

Pernyataan Skor Bobot Interval 

Sangat Setuju 5 Skor >= 80% 

Setuju 4 80% > Skor >= 60% 

Netral / Biasa Saja 3 60% > Skor >= 40% 

Tidak Setuju 2 40% > Skor >= 20% 

Sangat Tidak Setuju 1 Skor < 20% 

 

       Persentasi skor pada suatu kuesioner dihitung berdasarkan rumus yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2012). 

Persentase Skor = (((Sangat Setuju * 5) + (Setuju * 4) + (Netral * 3) + (Tidak 

Setuju * 2) + (Sangat Tidak Setuju * 1)) / (5 * Jumlah 

Responden)) * 100%     …(2.1) 

2.6 Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

       Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (Purbayu dan Ashari, 2005). Uji 

validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan 

untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2010) untuk 

menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor 

butir pertanyaan dengan skor totalnya. Corelation Product Moment adalah rumus 

yang digunakan untuk menguji validitas dari sebuah kuesioner dan hasil 

perhitungan akan dibandingkan dengan r-tabel (Arikunto, 2010). 

     
  ∑    (∑ ) (∑ )

√*  ∑     (∑ ) + *  ∑     (∑ ) +
 

…(2.2) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi suatu pertanyaan 

N = jumlah subyek 
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X = skor suatu pertanyaan 

Y = skor total 

       Menurut Arikunto (2010), reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen dapat dipercaya atau diandalkan untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut baik. Alpha Cronbach adalah rumus 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas dari suatu instrument. 

       Nilai reliabilitas di atas 0,90 merupakan nilai untuk reliabilitas sempurna. Jika 

nilai reliabilitas di antara 0,70 – 0,90, nilai tersebut menunjukkan reliabilitas 

tinggi. Nilai reliabilitas di antara 0,50 – 0,70 menunjukan nilai reliabilitas moderat 

atau sedang. Nilai reliabilitas di bawah 0,50 menunjukkan reliabilitas yang rendah 

(Riskawati, 2013). 

     [
 

(    )
] [    

∑  

  
]      

…(2.3) 

Keterangan: 

 11 = nilai realibilitas 

Σ Si = jumlah varians skor setiap pertanyaan 

St = varians total 

k = jumlah pertanyaan 

2.7 End User Computing Satisfaction 

End User Computing Satisfaction adalah metode untuk mengukur tingkat 

kepuasan dari pengguna sautu aplikasi dengan membandingkan antara harapan 

dan kenyataan dari sebuah sistem informasi (Doll et al, 1995). Model evaluasi 

EUCS ini dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh. Evaluasi dengan menggunakan 

model ini lebih menekankan kepuasan pengguna akhir terhadap aspek teknologi, 
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dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan kemudahan penggunaan dari 

sistem.  

 

Gambar 2.2 Model Evaluasi End User Computing Satisfaction (Doll et al, 1995) 

Berikut adalah penjelasan dari tiap dimensi yang diukur dengan metode End 

User Computing Satifaction menurut Doll & Torkzadeh (1995). 

1. Dimensi Content, mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari suatu 

sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang dapat 

digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh 

sistem. Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul 

dan informatif sistem maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin 

tinggi. 

2. Dimensi Accuracy, mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 
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Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem 

menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain 

itu dapat dilihat pula seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam proses 

pengolahan data. 

3. Dimensi Format, mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika 

dari antarmuka sistem,  apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah 

tampilan dari sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem 

sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas 

dari pengguna. 

4. Dimensi Ease of Use, mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

5. Dimensi Timeliness, mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu 

sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 
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