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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas website Universitas Muhammadiah 

Riau menggunakan metode Webqual 4.0, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat kepuasan pengguna Website Universitas Muhammadiyah Riau 

terhadap kualitas penggunaan sebesar -0,789 lebih kecil dari T tabel yaitu 

1.6608, yang artinya uji hipotesis tidak diterima dan permasalahan pada 

kualitas penggunaan tidak terbukti nyata. Kemudian pada Kualitas 

Informasi sebesar 2,353 dan Kualitas Interaksi sebesar 1,691 lebih besar 

dari T tabel yaitu 1,6608, yang artinya uji hipotesis dua dan tiga dapat 

diterima dan permasalahan yang ada pada kualitas informasi dan kualitas 

interaksi terbukti nyata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas 

informasi dan kualitas interaksi pada website belum baik secara 

keseluruhan. Hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan pada website 

seperti, informasi pada website tidak up to date, informasi pada website 

tidak dijelaskan secara detail atau terperinci, informasi yang tersedia pada 

website tidak akurat, website tidak bisa memberikan rasa aman ketika 

beraktivitas, dan reputasi website Universitas Muhammadiyah Riau masih 

di bawah website Universitas lain yang ada di kota Pekanbaru. 

2. Rekomendasi yang dihasikan sebagai solusi adalah agar tampilan website 

lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, fitur dan menu yang 

menggunakan simbol atau gambar sebaikanya lebih diperhatikan kembali 

dan disesuaikan dengan fungsi dari fitur tersebut, kemudian pihak 

penggelola website lebih baik membuatkan fitur tersendiri untuk informasi 

wisuda dan menempatkan pada halaman utama website, selanjutnya pihak 

pengelola harus meng-up date semua informasi yang ada pada website dan 

menginputkan data dosen secara detail dan terperinci, dan sebaiknya pihak 

pengelola harus memperbaiki website dari sgi kualitas informasi, dan 

kualitas layanan interaksi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas website yang dilakukan, diharapkan 

mampu memberikan gambaran kepada pihak pengelola website Universitas 

Muhammadiyah Riau sebagai acuan untuk kebijakan organisasi dalam 

meningkatkan kualitas website sesuai dengan keinginan penggunanya, saran yang 

diberikana dalah: 

1. Pihak Universitas Muhammadiyah Riau harus mempertahankan Kualitas 

Penggunaan pada website-nya yang dinilai sudah baik untuk memenuhi 

keinginan atau kepuasan dari penggunanya. 

2. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna website pihak Universitas 

Muhammadiyah Riau disarankan harus memperhatikan faktor kualitas 

informasi yang ada, contohnya dengan men-gup date informasi-informasi 

terbaru, dan memberikan informasi secara terperinci atau detail yang ada 

pada website. 

3. Bagi peneliti berikutnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

webqual 4.0. namun untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat 

menggunakan metode selain webqual 4.0 dalam pengukuran kualitas 

website terhadap kepuasan pengguna, menambahkan variabel atau indikator 

baru untuk memperkaya model yang digunakan dan dapat menggunakan 

model kuesioner bentuk lainya pada penelitian, sehingga hasil penelitian 

berikutnya akan menjadi lebih sempurna. 


