
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat dalam hal ini pada dunia pendidikan, terutama perilaku masyarakat yang 

menginginkan informasi serba cepat dan terbaru dalam hal dunia pendidikan dan 

teknologi (Fajar, dkk, 2014). Salah satu kemajuan teknologi pada saat ini adalah 

internet. Internet telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-

hari, terutama dalam pertukaran informasi (Hayati, 2014). Misalnya, dalam 

kenyamanan akses 24 jam sehari, jangkauan global, efesiensi, alternatif ruang 

maupun pilihan yang relatif tidak terbatas. Pemanfaatan internet tidak terlepas dari 

keberadaan sebuah website, tempat dimana informasi yang dibutuhkan oleh user 

(Hayati, 2014). 

Saat ini berkualitasnya dunia pendidikan merupakan prioritas dan sasaran utama, 

karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang, dimana 

pendidikan menjadikan diri berkualitas dan hidup lebih baik, sehingga teknologi 

menjadi landasan utama dengan banyaknya peminat seseorang untuk berada di suatu 

Universitas untuk memaksimalkan pendidiknya. Peran teknologi internet dirasakan 

semakin penting bagi Universitas. Melalui internet segala informasi dapat dengan 

mudah kita dapatkan, karena itulah Universitas menyadikana layanan melaui website 

untuk memudahkan bagi pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai seputar 

kampus. 

Universitas Muhammadiyah Riau adalah salah satu perguruan tinggi yang berada 

di Provinsi Riau yang berdiri sejak lima Juni 2008. Universitas Muhammadiyah Riau 

selalu berupaya meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan secara 

umum dan dalam bidang kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Terdapat 

tujuh fakultas dan 18 program studi yang sudah terakreditasi dan didukung dengan 

fasilitas pendidikan yang lengkap dengan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki
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127 Dosen Pengajar, 99 Tenagga Pendidik dan 4.350 Mahasiswa. Universitas 

Muhammadiyah Riau ini beralamat di Jl.KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi, 

Pekanbaru, Riau (Sumber: umri.ac.id, 2017). 

Saat ini Perusahaan atau Instansi dapat mengkomunikasikan informasi secara  

efektif melalui website (Rohman, dkk 2017). Pengguna mampu mengeksplorasi dan 

mengunduh informasi melalui website. Kualitas informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keperluan pengguna akan menumbuhkan suatu tingkat kepuasan bagi 

pengguna itu sendri (Rohman, dkk 2017). Oleh sebab itu Universitas Muhammadiyah 

Riau berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, salah 

satunya menggunakan media internet sebagai media untuk menyampaikan informasi 

terkait dengan akurat dan secepat mungkin. Website Universitas Muhammadiyah 

Riau ini dapat diakses melalui http://www.umri.ac.id. Website ini pertama kali 

diimplementasikan bertepatan pada saat berdirinya Universitas ini, yaitu pada tahun 

2008. Pengguna dari website ini meliputi Mahasiswa aktif di Universitas 

Muhammadiyah Riau, Dosen, Pegawai dan Masyrakat Umum. Untuk pengelolaan 

website secara struktural terbagi dalam tiga badan, yaitu secara teknologi di bawah 

penanganan UPTIPD, Operator atau Admin, dan HUMAS yang menangani berita-

berita yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Pengunjung website ini dalam 

sehari dapat mencapai 500 sampai 1000 viewers. Bahasa pemograman yang 

digunakan dalam pembuatan website ini adalah PHP (Hyepertext Prepocessor) dan 

MySQL sebagai database-nya. Ada banyak fitur yang terdapat pada website ini, 

antara lain fitur Daftar Online, fitur Info PMB, fitur Jurnal UMRI, dan masih ada 

fitur-fitur yang lainya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola 

website, selama website diimplementasikan belum pernah dilakukan pengukuran 

kualitas dari website ini, sehingga pihak pengelola belum mengetahui tingkat 

kepuasan pengguna terhadap website. 

Pada saat ini terdapat beberapa tujuan, visi, dan misi yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Riau. Salah satu tujuanya adalah mengamalkan, mengembangkan, 

menciptakan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam
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rangka memajukan islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan 

visinya adalah menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga 

pendidikan  tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasikan sumberdaya 

manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2013. Misinya 

adalah menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam 

kemuhammadiyahan dan menciptakan iklim kondisif untuk tumbuh dan 

berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan 

taqwa, (Sumber: www.umri.ac.id, 2016). Untuk mencapai tujuan, visi, dan misi 

Universitas Muhammadiyah Riau dari segi IPTEKS atau Teknologinya yang salah 

satunya adalah Website maka pihak Universitas Muhammadiyah Riau harus memiliki 

website dengan kualitas yang baik dari segi kgunaan, informasi dan layanan interaksi. 

Akan tetapi keadaan Wesbite yang sedang berjalan pada saat ini belum bisa 

mewujudkan tujuan, visi, dan misi dari Universitas Muhammadiyah Riau. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penngguna website, dalam 

penerapanya masih terdapat permasalahan pada website Universitas Muhammadiyah 

Riau ini, yaitu: 

Pertama, website Universitas Muhammadiyah Riau memiliki reputasi masih di 

bawah website-website Universitas lain yang ada di kota Pekanbaru. Saat ini rangking 

website umri.ac.id berada pada urutan 8.907 di Dunia, sedangkan masih terdapat 

website Universitas lain yang memiliki reputasi lebih baik dari website umri.ac.id ini 

seperti, website unri.ac.id berada pada urutan 2.370  di Dunia, website uin-suska.ac.id 

berada pada urutan 5.465 di Dunia dan website uir.ac.id berada pada urutakan 8.345 

di Dunia (Sumber: www.webometric.com, 2017). 

Kedua, Informasi yang  disediakan oleh website umri.ac.id ini belum lengkap, 

karena pihak pengelola tidak memasukan semua informasi kedalam website saja. 

Salah satunya adalah informasi yant tidak tersedia pada website  adalah informasi  

beasiswa. Informasi beasiswa merupakan salah satu informasi yang penting bagi  
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mahasiswa Universitas Muhammadiayah Riau. Akan tetapi pada website umri.ac.id 

ini informasi beasiswa tidak tersedia. Jika dibandingkan dengan website-website 

Universitas lain seperti, website Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Universitas Riau dan Universitas Islam Riau, informasi yang disediakan jauh lebih 

lengkap jika dibandingkan informasi yang disediakan pada website umri.ac.id ini. Hal 

ini lah yang membuat pengguna kurang tertarik untuk mengunjungi kembali website 

umri.ac.id ini (Lampiran A). 

Ketiga, informasi yang tersedia pada website umri.ac.id kurang up to date, karena 

pihak pengegolah terlambat dalam mengimputkan informasi terbaru yang ada. Hal ini 

dapat dilihat pada informasi wisuda. Informasi wisuda yang terdapat pada website 

Universitas Muhammadiyah Riau saat ini merupkan informasi yang sudah terdahulu, 

yaitu informasi wisuda pada tahun akademik 2013/2014. Sedangkan saat ini sudah 

memasuki tahun akademik 2016/2017. Dengan demikian pengguna tidak bisa 

mendapatkan informasi terbaru mengenai wisuda pada website ini (Sumber: 

www.umri.ac.id, 2016). 

Keempat, pada fitur SDM Dosen, website umri.ac.id tidak memberikan informasi 

secara detail atau terperinci mengenai Dosen-Dosen Pengajar di Universitas 

Muhammadiyah Riau dan Profil Tenaga Pendidikan di Universitas Muhammadiyah 

Riau. Informasi detail seperti Nama, NIP, Sataus Pengajar, Gelar, Jabatan, Alamat, 

dan lain sebagainya tidak bisa di dapatkan melalui website ini karena pihak pengelola 

website hanya membuatkan diagramnya saja tanpa mencantumkan identitas Dosen 

dengan jelas. Hal ini membuat mahasiswa merasa kesulitan untuk mendaptkan 

informasi dari data diri dari Dosen-Dosen tersebut untuk kepentingan perkuliahan, 

dan mahasiswa  harus menemui Dosen yang bersangkutan secara personal untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Sumber: www.umri.ac.id, 2016). 

Kelima, tampilan website Universitas Muhammadiyah Riau kurang atraktif, 

dapat dilihat pada tampilan utama pada website yang monoton dan masih terdapat set 

yang terlihat kosong yang seharusnya dapat digunakan untuk menenpatkan informasi-

informasi penting yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian  terdapat 
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tampilan set yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

beberapa fitur yang menggunakan simbol atau gambar. Fitur yang menggunakan 

simbol atau gambar tersebut adalah, fitur Daftar Online, Info PMB, Jurnal UMRI, 

Admin dan Lulusan. Akan tetapi pada fitur Daftar Online simbol atau gambar yang 

digunakan adalah topi toga (atribut wisuda). Hal tersebuat akan membuat pengguna 

beranggapan bahwa fitur tersebut digunakan untuk pendaftaran wisuda secara online. 

Akan tetapi fitur daftar online tersebut bukanlah digunakan untuk mendaftar wisuda 

secara online, melainkan untuk pendaftaran calon mahasiswa masuk ke Universitas 

Muhammadiyah Riau. Hal ini yang membuat bingung pengguna yang baru sekali 

atau duakali mengakses website umri.ac.id ini (Sumber: www.umri.ac.id, 2016). 

Keenam, kurangnya ketepatan dalam meletakkan atau menempatkan informasi, 

contohnya pada informasi wisuda. Pihak pengelola website menempatkan informasi  

wisuda pada menu Alumni. Hal tersebut membuat pengguna merasa kesulitan dalam 

mencari informasi mengenai wisuda tersebut. Seharusnya pihak pengelola 

menempatan informasi-informasi penting seperti wisuda ini pada halaman utama 

website, Karena jika dibandigkan dengan website-website Universitas lain seperti 

Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau dan 

Universitas Islam Rriau, informasi wisuda dan beasiswa di letakkan pada halaman 

utama website tersebut, sehingga pengguna akan lebih mudah untuk mendapat 

informasi mengenai wisuda, beasiswa ataupun informasi lainya (Lampiran A). 

Ketujuh, fitur alumni dan mitra pada website umri.ac.id ini sulit untuk diakses, 

Jika pengguna mengakses fitur alumni dan mitra ini sering  terjadi error, dan hanya 

sesekali dapat diakses oleh pengguna, sehingga informasi menganai alumi 

Unviersitas Muhammadiyah Riau sulit untuk didapatkan oleh pengguna website 

(Sumber: www.umri.ac.id, 2016). 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas maka diperlukan untuk 

mengukur kualitas website Universitas Muhammadiyah Riau, salah satunya dengan 

menggunakan webqual4.0, karena metode webqual4.0 telah banyak digunakan oleh 

peneliti terdahulu untuk mengukur suatu kualitas website (Ardi, 2016). Pengukuran 
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kualitas Website dilakukan berdasarkan sudut pandang kepuasan pengguna (User 

Statisfaction) agar dapat memanfaatkan website tersebut secara optimal. Dari hasil 

pengukuran tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas 

dari website dan juga memunculkan rekomendasi untuk para developer dan pengelola 

untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan website tersebut. Secara keseluruhan 

kualitas kegunaan yang paling baik yaitu website menyediakan interaksi yang jelas 

dan dapat dimengerti, sedangkan yang paling buruk yaitu website tidak memiliki 

kompetisi, sehingga website cenderung memiliki kualitas kegunaan yang cukup baik 

(syaifullah, dkk, 2016). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

Tugas Akhir “Pengukuran Kualitas Website Universitas Muhammadiyah Riau 

Menggunakan Metode Webqual4.0”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka, peneliti 

mengambil rumusan malasalahnya adalah “Bagaimana Mengukur kualitas Website 

Universitas Muhammadiyah Riau Berdasarkan Kepuasan Pengguna (User 

Statisfaction) Menggunakan Metode Webqual 4.0?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya 

tercapai. Adapun batasan masalah dalam laporan penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian atau respondennya adalah pengguna website yang meliputi 

Mahasiswa yang aktif di Universitas Muhammadiyah Riau, Pegawai, dan 

Dosen. 

2. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin dan 

Proportionate Stratified Random Sampling untuk menentukan jumlah 

responden.  

3. Software untuk Anaisis statistiknya adalah SPSS  for Windows. 

4. Pengujian validitas, reliabilitas dan hipotesis menggunakan metode analisis 

SPSS. Dengan variabel sebagai berikut: 
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a. Variabel bebas yaitu Kualitas Kegunaan (Usability Quality), Kualitas 

Informasi (Information Quality) dan Kualitas Interaksi (Interaction 

Quality) dari tiap dimensi webqual 4.0. 

b. Variabel terikatnya yaitu Kepuasan Pengguna (User Statisfication). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengukur kualitas website Universitas Muhammadiyah Riau berdasarkan 

Kepuasan Pengguna yang diukur dari variabel Kualitas Kegunaan (Usability), 

Kualitas Informasi (Information Quality), dan Kualitas Interaksi (Interaction 

Quality). 

2. Untuk memberikan rekomendasi kepada pihak Universitas Muhammadiyah 

Riau agar dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan kualitas website dan  

kepuasan pengguna website Universitas Muhammdiyah Riau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui kualitas website Universitas Muhammadiyah Riau 

berdasarkan dari kepuasan pengguna (User Statisfaction). 

2. Dengan adanya rekomendasi dapat menjadi pertimbangan untuk Universitas 

Muhammadiyah Riau dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna website. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan lebih terarah sesuai dengan fokus 

yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan, adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pendukung dalam 

menganalisis kualitas website dengan metode webqual 4.0. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang objek dan jenis penelitian, data dan suber data, 

metode penggumpulan data, metode analisis data, dan alat analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil analisis data yang didapat dari objek 

penelitian beserta penjelasan yang diperlukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


