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ABSTRAK 

 

 
Berbicara tentang CSS framework Bootstrap dan Semantic UI, ada salah satu situs tahun 2016 yang membahas 

hal tersebut yaitu  https://www.quora.com/Do-you-prefer-Semantic-UI-or-Bootstrap dimana pada situs tersebut 

membahas tentang “lebih suka mana?”, antara Bootstrap ataukah Semantic UI ? dan para pengunjung yang 

sebagian besar adalah web developer mengemukakan pendapatnya terhadap kedua CSS framework tersebut 

dengan menyertakan berbagai perdebatan dan alasannya masing-masing. Dari pendapat-pendapat diatas, 

penulis ingin membandingkan CSS framework antara Bootstrap dan Semantic UI dengan parameter personal 

website studio foto menggunakan metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan 2 atau 

lebih objek yang akan diteliti. Berisi perbandingan teknik, yaitu perbandingan tampilan browser (User 

Interface), sintak, selanjutnya akan di uji performa dengan aplikasi Gtmetrix.com yaitu aplikasi untuk menguji 

performa suatu website. Sedangkan yang kedua yaitu perbandingan kuesioner, yaitu perbandingan dengan User 

Acceptance Testing menggunakan metode Skala Likert untuk memilih website yang dibandingkan. Sehingga 

memberikan informasi kepada khalayak tentang gambaran kedua framework tersebut. 

 

Kata kunci : Bootstrap, Sematic UI, Komparatif, GTmetrix.com, Likert. 

 

1. PENDAHULUAN 
 

CSS framework adalah library CSS yang digunakan 

untuk membuat standarisasi layout dan thema dari 

sebuah website. Contoh CSS framework sangatlah 

banyak diantaranya ada Bootstrap dan juga 

Semantic UI. Berbicara tentang CSS framework 

Bootstrap dan Semantic UI, ada salah satu situs 

tahun 2016 yang membahas hal tersebut yaitu  

https://www.quora.com/Do-you-prefer-Semantic-

UI-or-Bootstrap dimana pada situs tersebut 

membahas tentang “lebih suka mana?”, antara 

Bootstrap ataukah Semantic UI? dan para 

pengunjung yang sebagian besar adalah web 

developer mengemukakan pendapatnya mereka 

terhadap kedua CSS framework tersebut dengan 

menyertakan berbagai perdebatan dan alasannya 

masing-masing. Sebagai contoh komentar dari 

Heya Basu seorang User Experience Designer yang 

menyatakan bahwa Bootstrap lebih simpel dan 

mempunyai banyak tutorial, sedangkan menurut 

komentar dari Jude Babs Bin Bakongo seorang Web 

and Mobile Applications Development and 

Microsoft Tech and tools. Semantic UI mempunyai 

komponen yang bagus sehingga membuat tampilan 

website terlihat modern, dan masih banyak lagi. 

Dari pendapat-pendapat diatas, penulis ingin 

mengkomparasikan CSS framework antara 

Bootstrap dengan Semantic UI dengan parameter 

personal website yang akan dikomparasikan dengan 

perbandingan teknik, yaitu perbandingan tampilan 

browser (User Interface), sintak, selanjutnya akan 

di uji performa website dengan aplikasi pihak 

ketiga dari website uji https://gtmetrix.com yaitu 

aplikasi untuk menguji performa suatu website dan 

yang terakhir adalah perbandingan kuesioner, yaitu 

perbandingan dengan User Acceptance Testing 

yaitu tes untuk pengguna untuk memilih website 

yang dibandingkan dengan metode skala Likert. 

Hasil dari pengujian tersebut berupa perbedaan 

gambar tampilan browser baik di PC ataupun di 

Smartphone, lalu perbedaan sintak pada masing-

masing framework CSS, perbedaan pada performa 

masing-masing website yang diuji dengan 

GTMetrix.com menghasilkan persentase 

performanya, dan terakhir perbandingan kuesioner 

berupa skala rating dan persentase pilihan dari 

responden. 

 

2. LANDASAN TEORI 
 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Referensi [4] pernah melakukan analisis tentang 

perbandingan Framework Bootstrap dan Semantic 

UI dengan cara menganalisis sintak kode, faktor 

kemudahan developing (pengembangan), dan 

ketersediaan informasi mengenai kedua framework 
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baik dilihat dari informasi secara umum, tutorial, 

forum dan template. Dimana hasil penelitian 

digunakan untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi developer web mengenai kedua 

framework tersebut. Kekurangan pada penelitian ini 

adalah kurangnya instrument pembanding seperti 

perbedaan performa website, dan perbandingan 

tampilan berbagai browser.  

Referensi [1] membuat penelitian yang bertujuan 

untuk melakukan analisa kinerja dari Website 

Pengguruan Tinggi di Indonesia antara lain ITB, 

UGM, UI, IPB, UB, ITS, UNAIS, UNHAS, 

UNDIP dan UNPAD. Kekurangan dalam 

penelitiannya adalah rincian terhadap website 

instansi-instansi dan ukuran-ukuran website 

instansi tersebut sangatlah berbeda jadi secara 

otomatis akan sangat berbeda hasilnya. 

Referensi [5] menjelaskan, tentang pengujian 

kecepatan, performansi, dan uji stress yang tentang 

seberapa tahan website JNE dan TIKI dalam 

menangani begitu banyaknya permintaan yang 

dikirim oleh user dengan menggunakan beberapa 

tools untuk menguji website ekspedisi tersebut, 

seperti menggunakan web tool GTMetrix, 

Loadstorm, WebPageTest untuk menguji. Pada 

akhir hasil pengujian, output yang keluar akan 

menjadi acuan bagi perbaikan website ekspedisi. 

Kekurangan dalam penelitian tersebut hanya 

membahas uji stress tanpa membahas User 

Interface website tersebut. 

2.1. Metode Komparasi 

Kata ‘Komparasi’ dalam bahasa inggris 

Comparation, yaitu perbandingan. Makna dari kata 

tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini peneliti 

bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang 

ada dan apakah kedua kondisi tersebut sama atau 

ada perbedaan. 

Adapun yang akan dikomparasikan yaitu : 

 

2.1.1. Tampilan Browser 

Pada komparasi ini digunakan 2 objek aplikasi 

yaitu aplikasi website yang menggunakan CSS 

Framework Bootstrap dan Semantic UI dengan 

melihat hasil tampilan diberbagai browser PC dan 

Smartphone. 

 

2.1.2. Sintak 

Komparasi sintak maksudnya adalah perbedaan 

dalam membuat tampilan. Salah satu contohnya 

yaitu sintak dalam pembuatan button, secara 

otomatis akan berbeda pada setiap jenis CSS 

frameworknya. 

 

2.1.3. Uji Performa Website 

Yaitu tes untuk menganalisis performa suatu 

website yaitu mengukur kecepatan loading website, 

yaitu dengan kriteria dari Yslow grade dan Page 

Speed Grade menggunakan aplikasi webiste pihak 

ketiga yaitu gtmatrix.com. 

 

2.1.4. User Acceptance Testing 

Yaitu pengujian atau tes menggunakan kuesioner 

tentang perbandingan kedua framework tersebut 

lalu responden melakukan pengisian dengan 

pertanyaan yang sudah penulis buat. Pada 

komparasi ini, penulis menggunakan metode skala 

Likert yang dikutip dari referensi [3]. 

 

2.2. Metode Skala Pengukuran Likert 

Referensi [3] menjelaskan bahwa Skala Likert 

merupakan metode pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial yaitu metode perhitungan kuisioner yang 

dibagikan kepada responden untuk mengetahui 

skala sikap suatu objek tertentu. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi  seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena social ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian.  

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan meniadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dan sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata 

antara lain: 

1.Sangat Setuju 

2.Setuju 

3.Ragu-ragu 

4.Tidak Setuju 

5.Sangat Tidak Setuju 

Untuk menghitung skala Likert perlu ada alur yang 

harus dilalui yaitu : 

a. Penentuan skor jawaban 

Skor jawaban merupakan nilai jawaban yang akan 

diberikan oleh responden. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. 

Lihat Tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1 : Skor Jawaban 

No. Tanggapan /pernyataan Singkatan/Skala Skor 

1. Sangat (positif/ setuju/ 

mudah/ bagus/ tertarik). 

SS 5 

2. Positif/ setuju/ mudah/ 

bagus/ tertarik. 

ST 4 

3. Netral/ ragu-ragu/ cukup. RG 3 

4. Tidak (positif/ setuju/ 

mudah/ bagus/ tertarik). 

TS 2 

5. Sangat Tidak (positif/ 

setuju/ mudah/ bagus/ 

tertarik). 

STS 1 

 



b. Menghitung Skor Ideal 

Skor ideal merupakan metode yang digunakan 

untuk menghitung skor untuk menentukan rating 

scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk 

menghitung jumlah skor ideal (kriterium) dari 

seluruh item, digunakan rumus berikut, yaitu :  

Skor Kriterium/ ideal = Nilai skala x Jumlah 

responden 

Penentuan dengan skor tertinggi yaitu 5 dengan 

semisal 20 responden maka skor idealnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 yaitu : 

 

Tabel 2 : Skor Ideal 
Rumus Skor Ideal 

5 x 20 = 100 SS 

4 x 20 = 80 ST 

3 x 20 = 60 RG 

2 x 20 = 40 TS 

1 x 20 = 20 STS 

 

c. Menentukan Skala Rating (Rating Scale) 

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian 

dimasukkan ke dalam rating scale pada Gambar 2.1 

bertikut ini: 

 

 
Gambar 1 : Rating Scale 

 

Rating scale berfungi untuk mengetahui hasil data 

angket (kuisioner) atau wawancara secara umum 

dengan ketentuan sesuai nilai skor dan jumlah 

responden. Dapat terlihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 3 : Skor Rating Scale 
Nilai Jawaban Skor Ideal 

81 - 100 SS 

61 - 80 ST 

41 – 60 RG 

21 - 40 TS 

0 - 20 STS 

 

Pada langkah ini sudah bisa ditentukan hasil dari 

rata-rata pilihan responden dengan bilangan cacah. 

Tetapi untuk menghitung jumlah persentase dari 

rata-rata maka harus menggunakan persentase 

persetujuan. 

d. Presentase Persetujuan 

Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari 

para responden melalui persentase, yaitu digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

𝑝 =
𝑓

𝑛
𝑥 100% 

Keterangan : 

p : Prosentase 

f : Frekuensin dari setiap jawaban angket 

n : Jumlah total skor ideal 

100% : Bilangan tetap 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa 

tahap untuk menyelesaikan penelitian ini, 

diantaranya: 

3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sebuah metode atau 

cara untuk mendapatkan sebuah informasi yang 

akan digunakan untuk pembangunan sebuah sistem 

atau laporan. Pada pengumpulan data ini akan 

dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

 

3.1.1. Pengumpulan Data Sistem 

Pengumpulan data sistem yaitu metode untuk 

mendapatkan informasi yng akan digunakan untuk 

mengembangkan sistem atau aplikasi. Pada tahap 

pengumpulan data ini terdapat beberapa hal yang 

harus dilakukan untuk membangun sebuah sistem, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan salahsatu teknik 

pengumpulan data yang cukup efektif untuk 

mempelajari sistem baru. Observasi adalah 

pengamatan langsung suatu kejadian yang sedang 

berjalan dan data yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara dilakukan dengan tujuan 

mendapatkan data-data atau informasi tentang 

aplikasi yang akan dibuat. Dalam wawancara ini 

dilakukan dengan Bapak Satyo Nuryadi, S.T., 

M.Eng, yang mana beliau sudah sering 

membimbing mahasiswa diataranya adalah tentang 

website juga teman-teman yang lebih mahir tentang 

website. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi data untuk membangun 

website yang menjadi bahan penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, 

mencari refrensi dari internet dan dokumentasi lain 

yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian 

yang digunakan sebagai refrensi salah satunya 

adalah Skripsi yang berjudul “Analisis 

Perbandingan Framewrok CSS Bootstrap dan 

Semantic-UI” yang disusun oleh Joko Susilo tahun 

2015 dari STIMIK AKAKOM Yogyakarta dan 

beberapa buku dan refrensi lainya yang dijadikan 

acuan untuk menyusun laporan ini. 

d. Analisis 

Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana merancang aplikasi website 



dengan menggunakan framework CSS Bootstrap 

dan menggunakan Semantic-UI, lalu 

membandingkan uji performa kedua framework 

CSS dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga 

yaitu GTMetrix.com, dan terakhir adalah 

membandingkan kedua framework CSS kepada 

responden yang hasilnya akan menjadi data 

persentase. 

e. Desain Sistem 

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap 

setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional 

dan persiapan untuk rancang bangun implementasi 

menggambarkan bagaimana suatu sistem dibangun. 

f. Perancangan Interface 

Perancangan interface untuk aplikasi website ini 

akan dibuat dengan beberapa form untuk 

menggambarkan tampilan aplikasi yang akan 

dibangun, perancangan interface dalam penelitian 

ini penulis menggunakan software pihak ketiga 

Balsamic Mockup. 

 

3.1.2. Pengumpulan Data Kuisioner 
Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

instrumen penelitian kuesioner (angket). Instrumen 

penelitian adalah cara pemberian skor atau kode 

terhadap masing-masing butir pertanyaan. Berikut 

tahapan pengumpulan data kuesioner: 

a. Sampel 

Sampel atau responden untuk mengisi kuesioner 

ditujukan kepada responden yang sudah bekerja 

dibidang website sebanyak 20 responden. 

b. Kuesioner 

1) Menyusun Kisi-kiri Materi 

Pada kuesioner ini peneliti menyusun materi 

yang akan di ajarkan kepada responden 

dikarenakan sistem untuk mendapatkan 

informasi adalah dengan menggunakan cara 

mini workshop didalam kelas. 

2) Menulis Butir Soal 

Menulis soal kuesioner yang akan di isi oleh 

responden, setelah penjelasan oleh penulis. 

Masing masing jawaban mempunyai nilai 

tersendiri sesuai dengan metode skala Likert. 

3) Kalkulasi 

Pembuatan pertanyaan adalah sebanyak 10 

butir untuk bootstrap dan 10 butir untuk 

Semantic UI. Dimana setelah pengisian selesai 

penulis akan menghitung hasil jawaban 

tersebut dengan metode skala Likert. 

 

3.2. Implementasi Sistem 

Tahap ini adalah tahap implementasi dari 

perancangan yang sudah dibuat sebelumnya 

a. Perangkat Lunak Aplikasi 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4 : Perangkat Lunak Pembuatan Sistem 
Perangkat Lunak 

Sistem Operasi Windows 10 Pro 64 bit 

Program Aplikasi 1. Sublime V 3.0 

2. Browser 

 

b. Spesifikasi Perangkat Keras Aplikasi 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5: Perangkat Keras Pembuatan Sistem 
Perangkat Perangkat Keras 

Processor Intel Core i3 2.20 GHz. 

VGA Intel (R) HD Grapihcs 3000 

RAM 4 Gb 

Hardisk 500 Gb 

Monitor 14” 

Handphone OS Android dan IOS 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Implementasi Sistem 

Implementasi dari proses analisis dan perancangan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada 

penelitian ini implementasi sistem langsung berupa 

komparasi website dengan Framework CSS 

Semantic UI V 2.2 dan Bootstrap 4 Versi Beta yang 

mana akan dibagi menjadi 2 jenis perbandingan 

yaitu : 

 

4.2. Perbandingan Teknis 

4.2.1 Perbandingan Halaman dan Sintak 

Tabel 6 : Perbandingan Halaman dan Sintak 

Halaman dan Sintak 

 
Pada halaman home Semantic UI berisi menu-

menu navigasi yang bersifat “ID” yang artinya 

link menu menuju 1 halaman home saja 

(landing page). Pada sintak Semantic UI di 

dalam sebagian besar class selalu menggunakan 

awalan “ui” lalu ditambah dengan apa yang 

ingin dibuat perbedaan  

- <div class="ui top attached demo menu 

inverted segment"> Sintak untuk membuat 

menu responsive sebelah kiri atas yang mana 

menu langsung tersembunyi walaupun dalam 

tampilan desktop dengan bantuan script dari 

semantic ui.min.js 



 
Pada halaman home Bootstrap berisi menu-

menu navigasi yang setara dalam navbar, menu 

responsive akan aktif apabila dalam mode 

mobile phone, tanpa ada tambahan script di 

dalamnya. Penjelasan sintaknya yaitu : 

- < span class="navbar-toggler-

icon"></span></button><div class="collapse 

navbar-collapse justify-content-end" 

id="collapsibleNavbar"> ini adalah sintak 

menu responsive Bootstrap 4 jika dalam mode 

mobile phone. 

 

4.2.2. Perbandingan Tampilan Browser 

Ada beberapa hardware yang digunakan untuk 

penelitian yaitu : 

a. Hardware yang digunakan untuk screenshoot 

browser Chrome dan firefox dan safari. 

Device : Acer Aspire 4752 

Processor   : Intel Core i3 2.20 GHz. 

Windows 10. 

VGA     : Intel (R) HD Grapihcs 3000 

RAM : 4 Gb 

Hardisk : 500 Gb 

Monitor : 14” 

b. Hardware Smartphone yang digunakan untuk 

screenshoot browser Chrome: 

Device    : Lenovo A6000+ 

RAM    : 2 Gb 

Android    : Lolipop 

c. Hardware Smartphone yang digunakan untuk 

screenshoot browser Safari : 

Device    : IPhone 6 

RAM    : 2 Gb 

 

4.2.2.1. Browser Google Chrome 

 

Tabel 7 : Perbandingan Tampilan pada Browser 

Google Chrome 

Perbandingan pada Browser Google Chrome 

Semantic UI 

 

 

Bootstrap 

 

 
 

Pada perbandingan tampilan Video Semantic UI 

bisa menggabungkan sintak HTML 5 dengan CSS 

yang dimilikinya sehingga bisa responsive dan 

tidak auto play. Sedangkan pada Bootstrap harus 

ada tambahan sintak HTML 5 ditambah 

memasukan gambar juga. Jadi Semantic UI 

mempunyai tampilan yang lebih cerah, bersih 

supportable. 

 

4.2.2.2. Browser Safari 

Tabel 8 : Perbandingan Tampilan pada Browser 

Safari 

Perbandingan pada Browser Safari 

Semantic UI 

 

 
 

Bootstrap 

 



 
 

Pada browser Safari, perbedaan yang sangat tampak 

bahwa tampilan Semantic UI hancur, mulai dari 

galeri foto dan video yang tidak beraturan, dan pada 

tampilan footer juga menjadi vertikal. Sedangkan 

untuk tampilan Bootstrap 4 hampir semuanya bisa 

diload dan sesuai dengan tampilan sebelumnya, 

hanya pada video yang tidak support. 

 

4.2.2. Perbandingan Tampilan I-Phone 

 

Tabel 9 : Perbandingan Tampilan pada Browser 

Safari menggunakan I-Phone 

Safari 

Semantic UI Bootstrap 

  
Perbandingan dengan menggunakan device I-

phone, perbedaan yang paling terlihat adalah pada 

bagian video dan icon sosial media. Pada bagian 

video terlihat bahwa tipe responsive Semantic UI 

adalah mempertahankan bentuk awal yaitu dua 

kolom video. Sedangkan tipe responsive Bootstrap 

4 adalah dengan menjadikan satu kolom video. 

Pada bagian icon browser tidak terdeteksi iconnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Perbandingan Tampilan Android 

 

Tabel 10 : Perbandingan Tampilan pada Browser 

Google Chrome menggunakan Smartphone 

Android 

Google Chrome 

Semantic UI Bootstrap 

  
 

4.2.2. Perbandingan Performa Website 

Perbandingan performa website pada penelitian ini 

menggunakan bantuan GTMetrix yaitu website 

untuk menganalisa kecepatan web yang tersedia 

secara gratis dengan menggunakan Google Page 

Speed dan Yahoo YSlow sebagai analyze engine 

dan untuk menampilkan hasil serta rekomendasi 

yang harus dilakukan. 

 
Gambar 2: Performa Website 

 

Perbandingan menggunakan halaman pertama 

masing-masing website dan menghasilkan:  

a. PageSpeed Grade F(14%) pada kedua website 

yang artinya kecepatan sangat rendah bisa jadi 

karena ukuran gambar yang terlalu besar dan 

yang menangani ukuran tampil gambar adalah 

CSS. 

b. YSlow Grade Semantic-UI lebih baik dibanding 

dengan Bootstrap yang mendapat grade “D” 

dalam hal kecepatan menurut kriteria Yslow. 

c. Fully Loaded Time dengan total 19,0 detik, 

waktu untuk Semantic UI lebih cepat dibanging 

Bootstrap. 

d. Total Page Size Bootstrap lebih ringan 

dibanding Semantic UI dikarenakan jumlah 

sintak html bootstrap lebih sedikit dan ringan. 

 



4.3. Perbandingan Kuesioner 

Perbandingan kuesioner dalam penelitian ini adalah 

perbandingan berdasarkan pilihan responden pada 

kuesioner yang telah dibuat dengan rumus 

deskriptif persentase yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis Data Responden 

Untuk menganalisis, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 20 responden untuk mengisi kuesioner 

dengan latarbelakang pekerjaan tentang website. 

Jadi interfal untuk membuat skala rating adalah 

sebagai berikut: 

- Skor ideal untuk seluruh item = 20 x 5 = 

100 (jika semua menjawab  SS). Jadi skor 

tertinggi adalah 100 dengan masing-

masing interfal terpaut 20 skor. 

 
Gambar 3: Rating Sclale Kuesioner 

 

b. Analisis Hasil Kuesioner 

Pada analisa hasil kuesioner ini nantinya dapat 

diketahui jumlah rata-rata dari responden yang 

menjawab masing-masing 10 pertanyaan untuk 

Bootstrap dan 10 pertanyaan tentang Semantic UI. 

Dimana setiap satu pertanyaan bernilai 5 (paling 

tinggi) sampai 1 (paling rendah).  

 

Tabel 11 : Perbandingan Kuesioner 
Persentase Persetujuan 

Bootstrap 

Persentase Persetujuan 

Semantic UI 

a. Persentase Persetujuan 

𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

- P    = Pertanyaan 
- p    = Prosentase 

- f    = Frekuensi dari setiap 

skor ideal tiap pertanyaan 
dibagi jumlah pertanyaan. 

Skor ideal setiap pertanyaan 

Bootstrap 
P1 = Pertanyaan nomor 1 

P1          = 68 

P2          = 58 
P3          = 72 

P4          = 68 

P5          = 79 
P6          = 77 

P7          = 90 

P8          = 71 
P9          = 91 

P10        = 84 

-----------------------+ 
Total      = 758 : 10 

            f = 75,8  

 
- n    = Jumlah total 

maksimum skor ideal. 

Skor ideal maksimum jika 
semua memilih SS yaitu : 

   n      = 5 x 20  

   n      = 100  
- 100% = Bilangan Tetap 

 

a. Persentase Persetujuan 

𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

- P    = Pertanyaan 
- p    = Prosentase 

- f    = Frekuensi dari setiap 

skor ideal tiap pertanyaan 
dibagi jumlah pertanyaan. 

Skor ideal setiap pertanyaan 

Semantic UI 
P1 = Pertanyaan nomor 1 

P1          = 74 

P2          = 46 
P3          = 76 

P4          = 62 

P5          = 76 
P6          = 68 

P7          = 79 

P8          = 70 
P9          = 74 

P10        = 70 

-----------------------+ 
Total      = 695 : 10 

            f = 69,5  

 
- n    = Jumlah total 

maksimum skor ideal. 

Skor ideal maksimum jika 
semua memilih SS yaitu : 

   n      = 5 x 20  

   n      = 100  
- 100% = Bilangan Tetap 

 

𝒑 =
𝟕𝟓, 𝟖

𝟏𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

𝒑 = 𝟕𝟓, 𝟖% 

 

b. Rating Scale  

 
 

𝑝 =
69,5

100
𝑥 100% 

𝒑 = 𝟔𝟗, 𝟓% 
 

b. Rating Scale  

 
 

Jadi berdasarkan jawaban rata-rata responden maka 

tingkat persetujuan tertinggi adalah website dengan 

framework CSS bootstrap yang berada pada skala 

ST (setuju/positif/bagus/mudah/tertarik) dibanding 

dengan Semantic UI dengan perbandingan skor 

75,8:69,5 terpaut 6,3 poin dari Bootstrap. 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, 

maka dapat ditarik dengan kesimpulan sebagai 

berikut:: 

a. Berdasarkan hasil uji CSS Framework 

Bootstrap dan Semantic UI dengan parameter 

personal Website jika dikomparasikan dengan 

perbandingan teknik yaitu : 

  1). Perbandingan tampilan di browser Chrome 

Semantic UI lebih Suportable dibanding 

dengan Bootstrap 4. Pada Mozila firefox 

ikon Fontawsome di bootstrap tidak bisa di 

load. Sedangkan pada  browser Safari versi 

desktop Semantic UI tidak support.  

  2). Perbandingan sintak yaitu perbandingan 

tentang kemudahan memahami sintak (class) 

CSS dan Bootstrap mendapat skor 90 dari 

skor maksimal 100, lebih tinggi 11 poin 

dibanding dengan Semantic UI. Artinya 

Sintak Bootstrao Lebih mudah dipahami. 

  3). Perbandingan uji performa menggunakan 

gtmetrix.com menghasilkan rata-rata 

Semantic UI mempunyai performa yang 

lebih dibanding Bootstrap 4. Dengan 

perbandingan pada halaman home yaitu 

untuk pagespeed grade Semantic UI  dan 

Bootstrap mendapat nilai yang sama yaitu F 

(14%), untuk YSlow Grade Semantic UI 

unggul yaitu C (70%) dibanding Bootstrap          

D (68%), pada kecepatan loading (Fully 

Loaded Time) pada Semantic UI hanya 19 

detik sedang Bootstrap mencapai 28 detik. 

Tetapi, pada total request bootstrap unggul 

yaitu hanya 60 request sedangkan Semantic 

UI mencapai 73 request. 

b. Hasil uji komparasi kuesioner berdasarkan 

jawaban rata-rata responden maka tingkat 

persetujuan tertinggi adalah website dengan 

framework CSS bootstrap yang berada pada 

skala ST (setuju/positif/bagus/mudah/tertarik) 

dibanding dengan Semantic UI dengan 



perbandingan skor 75,8:69,5 terpaut 6,3 poin 

dari Bootstrap. Artinya Bootstrap Lebih 

digemari dibanding dengan Semantic UI. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis 

untuk pengembangan penelitian ini agar lebih baik, 

antara lain : 

a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu 

menambahkan database (dinamis) untuk 

mengetahui apakan framework CSS 

berpengaruh juga terhadap loading (CRUD)file. 

b. Diharapkan  untuk penelitian selanjutnya bisa 

membandingkan lebih banyak framework CSS 

untuk keperluan referensi dan informasi. 

c. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa 

menambah parameter pembanding guna 

mendapatkan hasil maksimal. 
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