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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengukuran Kualitas Website 

Menurut Rohman dan Kurniawan (2017), pengukuran kualitas website dengan 

menggunakan metode Webqual terdiri dari enam dimensi, yaitu aksesibilitas, 

interaksi, kecukupan interaksi, kegunaan dari konten, gaya hidup dan kepribadian. 

Perilaku pengguna internet mempengaruhi presepsi kualitas layanan dan dimensi 

aksesibilitas, interaksi, kecukupan informasi, kegunaan dari konten dan gaya hidup.   

2.2 Kualitas 

Menurut Karunia (2016), sampai saat ini belum terdapat definisi kata kualitas 

yang diterima secara umum dan menyeluruh. Pengertian kualitas dapat pula 

dibedakan menurut pandangan produsen dan konsumen. Definisi kualitas menurut 

produsen adalah kesesuaian terhadap spesifikasi, dimana produsen memberikan 

toleransi tertentu yang dispesifikasikan untuk dimensi-dimensi kritis dan tiap bagian 

yang  dihasilkan. Pada bidang jasa, kualitas dipertahankan dengan memenuhi standar 

pelayanan. Dari sudut pandang konsumen, kualitas berarti nilai yaitu seberapa  baik 

suatu produk atau jasa menyajikan tujuan yang dimaksudkan dengan tingkat harga 

yang bersedia dibayar oleh konsumen.   

Crosby (1996), mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian terhadap  

persyaratan. Sementara Kualitas menurut ISO didefinisikan sebagai derajat atau 

tingkat karakteristik yang melekat pada produk atau jasa yang mencukupi  

persyaratan atau keinginan.  

Menurut Tjiptono (1996), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan  lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan. Tjiptono (1996), mendefinisikan kualitas menurut konteks, 

persepsi customer dan  kebutuhan serta kemauan customer, yaitu: 

1. Kualitas bergantung pada apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh customer. 
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2. Kualitas adalah penilaian subyektif customer. Penilaian ini ditentukan oleh  

persepsi customer dalam melihat seta merasakan apa yang sudah didapat  

terhadap produk atau jasa. Jadi yang penting adalah bagaimana produk atau jasa 

dipersepsikan oleh customer dan kapan persepsi customer berubah.  

3. Kualitas tidak dapat didefinisikan apabila tidak dikaitkan dengan suatu  konteks 

tertentu. Kualitas adalah suatu karakteristik atau atribut daripada  sesuatu. 

Jadi untuk mendefinisikan kualitas terlebih dahulu harus menentukan sesuatu. 

Kualitas dalam organisasi jasa tertentu bukanlah sesuatu yang mudah didefinisikan, 

karena hal tersebut sangat berhubungan erat dengan pandangan konsumen. Secara 

umum dikatakan bahwa kualitas adalah karakteristik produk atau jasa, yang 

ditentukan oleh pemakai dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui 

perbaikan yang berkelanjutan. 

2.3 Internet 

Menurut Karunia (2016), internet adalah jaringan komputer global yang luas 

dan terus berkembang yang menghubungkan para pengguna komputer diseluruh 

dunia ke sebuah media penyimpanan informasi yang sangat luas. Berdasarkan 

pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa internet merupakan suatu jaringan 

komputer untuk mendapatkan informasi yang saat ini paling banyak digunakan oleh 

perusahan karena dianggap efektif dan efisien dalam menghubungkan para 

penggunanya pada sebuah media penyimpanan informasi yang sangat luas. 

Menurut McLeod (2004), ada beberapa istilah yang berhubungan dengan 

internet, antara lain: 

1. World Wide Web (WWW) 

WWW meruapkan sistem besar terdiri dari server-server yang menawarkan 

berbagai jenis informasi kepada semua orang di internet. Informasi ini bisa 

berbentuk tulisan, gambar, suara, dan tipe data lainnya. 

 

 

 



11 
 

2. Website 

Website ditujukan pada sebuah komputer yang dihubungkan dengan internet 

yang memuat hypemedia yang dapat diakses melalui komputer lain yang berada 

dalam jaringan melalui sebuah hypertext links. 

3. Homepage 

Homepage merupakan sebuah halaman utama dari sebuah website dimana 

halaman lain dari website dapat diakses melalui homepage. 

4. Electronic Mail (E-Mail) 

Sebuah fasilitas internet yang memungkinkan penggunanya mengirim dan 

menerima surat dalam format digital. 

2.4 Website 

Website merupakan media komersial yang digunakan oleh perusahaan atau 

organisasi untuk melakukan kegiatan bisnis (Furkonudin, dkk 2016). Menurut 

Zahreza, dkk (2014), website merupakan kumpulan halaman web yang saling 

terhubung dan file-file-nya saling terkait. Web terdiri dari Homepage  berada pada 

posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya  setiap  

halaman di bawah homepage disebut childpage, yang berisi hyperlink ke halaman 

lain dalam web. Website adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para 

pengguna internet. Pengguna internet semakin hari semakin bertambah banyak, 

sehingga hal ini adalah potensi pasar yang berkembang terus. 

2.4.1 Software Website 

Menurut Karunia (2016), Software website diantaranya: 

1. Hpertext Prepocessor (PHP) 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan para pengembang 

web untuk membuat konten web yang dinamis dan dapat berinteraksi dengan 

database. PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. 

Teknologi PHP disebut dengan bahasa pengkodean serverside, karena 

pemrosesan kode dilakukan di server web mana saja (Apache dan IIS), dan 

pengguna cukup mendapatkan hasilnya di tampilan browser. Pemanfaatan 
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teknologi internet saat ini sudah semakin meningkat. Salah satu pengembangan 

teknologi yang cukup dominan dan sangat diminati adalah PHP. Teknologi 

PHP ini bersifat andal, mudah diimplementasikan dan fleksibel, selain itu PHP 

bisa digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya website yang 

berbasis CMS. 

2. Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman 

web. HTML adalah bahasa yang fleksibel karena tidak tergantung suatu 

platform tertentu. 

3. Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS atau Cascading Style Sheet secara sederhana adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk mempersingkat tag HTML, seperti font, color, text, tabel 

menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan penulisan. CSS 

adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. 

4. Bahasa pemrograman Javascript 

Bahasa pemrograman Javascript biasanya digunakan untuk hal-hal tertentu 

dalam sebuah website, misalnya saja untuk membuat validasi pada form 

pendaftaran, form login, buku tamu, animasi sederhana (bukan flash) dan 

pengaturan-pengaturan lainnya. 

2.4.2 Jenis-Jenis Website 

Ada dua jenis website yang ada sekarang, yaitu static website dan dinamik 

website. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di bawah 

ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari Static Website dan Dynamic Website, 

sebagai berikut: 

1. Website Statis (Static Website) 

Static website adalah website yang isinya dirancang untuk sering berubah dan 

secara manual dan biasa juga dikelola perorangan dengan menggunakan 

beberapa software editor. 
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2. Website Dinamis (Dynamic Website) 

Dinamic website adalah website yang isi dan informasinya dirancang untuk 

sering berubah. Ketika web-server menerima perintah untuk menampilkan 

sesuatu dalam web-page, maka web-page akan merespon perintah tersebut, 

contohnya: website dapat menampilkan status dialog antar user, memonitor 

situasi yang terjadi atau menyediakan informasi yang diminta oleh individual 

user. 

2.4.3 Kriteria Website yang Baik 

Setiap sesuatu yang diciptakan mempunyai kriteria, dalam hal ini juga website 

mempunyai kriteria. Website yang baik tidak hanya terbatas pada masalah desain dan 

seni, tetapi juga harus menganut methodology, standar-standar baku pemrograman 

yang telah ada. Hal ini penting karena begitu banyak hal yang dapat mempengaruhi 

mutu dari sebuah website. Adapun kriteria-kriteria website yang baik menurut 

Suyanto (2007), dapat dilihat dari: 

1. Usability 

Usability merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi 

atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan 

cepat. Untuk mencapai tingkat usability yang ideal, sebuah website harus 

memenuhi lima syarat berikut: 

a. Mudah untuk dipelajari.  

b. Efisien dalam penggunaan.  

c. Mudah untuk diingat.  

d. Tingkat kesalahan rendah.  

e. Kepuasan pengguna. 

2. Sistem Navigasi 

Aspek navigasi berkaitan dengan cara atau mekanisme perpindahan dari satu 

situs ke situs yang lain (menu system) di dalam sebuah sistem website. Navigasi 

dapat ditampilkan dalam berbagai media seperti teks, image atau animasi. 

Syarat navigasi yang baik yaitu: 
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a. Mudah dipelajari. 

b. Konsisten. 

c. Memungkinkan feedback. 

d. Muncul dalam konteks. 

e. Memberikan alternatif lain. 

f. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan. 

g. Menyediakan pesan visual yang jelas. 

h. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami. 

i. Mendukung tujuan dan prilaku user. 

3. Desain Visual (Graphic Design). 

Desain yang baik sekurang-kurangnya memiliki komposisi warna yang baik 

dan konsisten, layout grafik yang konsisten, teks yang mudah dibaca, 

penggunaan grafik yang memperkuat isi teks, penggunaan animasi pada tempat 

yang tepat, isi animasi yang memperkuat isi teks, dan secara keseluruhan 

membentuk suatu pola yang harmonis. 

4. Isi (Contents) 

Konten atau isi adalah roh utama sebuah website, karena itu haruslah menarik, 

relevan, dan sesuai untuk target audien situs yang dituju. Situs web sebaiknya 

memiliki arsip dari konten data-data lama. Untuk objektivitas dan ketepatan 

informasi yang terdapat pada konten, lebih baik bila konten tersebut merupakan 

hasil kompilasi data dan diperkuat dengan pendapat pihak-pihak berwenang. 

Miliki data-data atau penjelasan pendukung. Sertakan juga daftar referensi dari 

sumber yang berwenang. Bila konten berbentuk multimedia, usahakan 

berhubungan dengan isi situs web. Streamming bersama isi situs web. 

Sinkronkan antara audio dan visual. Jika perlu aksesnya dikelompokkan pada 

halaman tertentu dan diberikan informasi mengenai besar file dan total waktu 

pemutarannya.  
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5. Kompatibilitas (Compatibility) 

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya (browser), 

harus memberikan alternatif bagi browser yang tidak dapat melihat situs 

tersebut.  

6. Loading Time 

Bila sebuah situs web dapat tampil lebih cepat, kemungkinan besar user akan 

kembali mengunjungi situs tersebut, apalagi bila ditunjang dengan konten dan 

tampilan yang menarik.  

7. Functionality 

Fungsionalitas ini menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia 

di situs web. Seberapa baik sebuah situs web bekerja dari aspek teknologinya, 

hal ini bisa melibatkan programmer dengan script-nya, misalnya HTML, 

(DHTML), PHP, ASP,COLDFUSION, CGI, dan SSI. 

8. Accesibility 

Halaman web harus dapat digunakan oleh setiap orang, tanpa memandang usia 

dan keadaan fisiknya. Hambatan infrastruktur juga harus diperhatikan, seperti 

akses internet yang lambat, spesifikasi komputer, penggunaan browser, dan 

lain-lain, yang dapat mempengaruhi akses seseorang, termasuk berbagai 

teknologi baru seperti PDA dan ponsel. Web juga harus dapat diakses melalui 

teknologi tersebut. 

9. Interactivity 

Interaktivitas adalah hal-hal yang melibatkan pengguna situs web sebagai user 

experience dengan situs web itu sendiri. Dasar dari interaktivitas adalah 

hyperlinks dan mekanisme feed back. Hyperlinks digunakan untuk membawa 

pengunjung ke sumber berita, topik lebih lanjut, topik terkait, atau lainnya. 

Seperti link yang berbunyi More info about this, glossar, related links. Untuk 

mekanisme feedback, contohnya seperti kritik, komentar, pertanyaan, polling 

atau survey. Keuntungan dari adanya mekanisme feedback adalah user dapat 

memberitahu pengelola bila ada kesalahan pada situs seperti missinglink, dead 
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link, atau kesalahan lainnya. User juga dapat memberikan kritik dan saran demi 

kemajuan situs. 

Salah satu lembaga riset terkemuka di dunia, Gartner Group, mempulikasikan 

artikel hasil kajian mereka terhadap faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan 

bagi para pengembang website. Berdasarkan kajian Indrajit (2001), ada tiga kriteria 

utama yang harus diperhatikan di dalam desain sebuah website, yaitu: 

1. Site Design 

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu 

yang dipergunakan. 

2. Site Functionality 

Menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website. 

3. Costumer Value 

Menyangkut berbagai aspek manfaat yang secara langsung dirasakan oleh para 

pelanggan yang mengakses website terkait. Kriteria desain website dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kriteria desain website 

(Gartner Group, 2000) 

Diantara ketiga aspek ini, Costumer Value memiliki bobot yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan dua kriteria lainnya (dapat mencapai 50 persen), sehingga aspek 

ini harus diperhatian sungguh-sungguh bagi manajemen maupun praktisi teknologi 

informasi, sementara faktor Site Design dan Site Functionality memiliki bobot 

penilaian yang sama di bawah nilai bobot Costumer Value. 
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2.4.4 Unsur-Unsur Dalam Penyediaan Website 

Berikut ini adalah beberapa komponen website: 

1. Domain 

Domain adalah nama website misalnya Yahoo.com, Google.com dan 

sebagainya. Domain ini unik, tidak bisa double, tidak satu pun domain yang 

namanya sama. Domain dapat dibeli atau tepatnya disewa, biasanya per tahun 

dari jasa penyedia atau penjual domain. 

2. Web Hosting 

Web Hosting adalah sebuah server atau tempat meletakan atau menyimpan 

yang nantinya dapat diakses oleh orang lain melalui internet. 

3. Bahasa Pemrograman 

Bahasa yang paling mudah untuk membuat sebuah file website adalah HTML 

(Hypert Text Mark up Language). Untuk membuat file website sederhana bisa 

dengan menggunakan software pengelola kata yang biasa seperti Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel atau Open Office untuk Linux. Kemudian 

file tersebut disimpan dalam dokumen dengan eksistensi html. tetapi file 

tersebut harus diberi nama file dengan index.html jika menginginkan agar file 

menjadi halaman pertama dari website. 

2.4.5 Fungsi Website 

Menurut Maslan (2014), secara umum web mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Komunikasi  

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web 

dinamis. Karena dibuat menggunakan pemograman web (server side) maka 

dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web 

mail, form contact, chatting form, dan yang lainnya. 

2. Fungsi Informasi  

Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan 

pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah 
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menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang dapat di 

download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen 

bergerak seperti shockwave dan java diyakini sebagai langkah yang tepat, 

diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profile 

company, library, reference dan lain-lain. 

3. Fungsi Entertainment  

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment atau hiburan. Bila situs web 

kita berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar dan 

elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap 

harus mempertimbangkan kecepatan download-nya. Beberapa fasilitas yang 

memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, music online, dan 

sebagainya. 

4. Fungsi Transaksi  

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis baik barang, jasa atau lainnya. 

Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit, 

transfer atau dengan membayar secara langsung. 

2.5 Kepuasan Pengguna 

Menurut Karunia (2016), Terdapat beragam definisi kepuasan pengguna yang 

dikemukakan oleh berbagai pakar diantaranya Westbrook dalam Tjiptono (2005), 

menyatakan  bahwa penilaian evaluative global terhadap pemakaian atau konsumsi 

produk atau jasa tertentu yang telah dibeli, atau penilaian terhadap pasar secara 

keseluruhan. 

Tjiptono (2005), menyatakan The Customer Fulfillment Response, yaitu 

penilaian bahwa fitur produk atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri, memberikan 

tingkat pemenuhan berkaitan dengan konsumsi yang menyenangkan, termasuk 

tingkat under-fulfillment dan over-fulfillment. Menurut Rangkuti (2002), kepuasan 

pengguna adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan Antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkannya. 
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2.6 Webqual 4.0 

Menurut Furkonudin, dkk (2016), Webqual (www.webqual.co.uk) adalah 

pengukuran berdasarkan quality function deployment (QFD). Pengertian dari webqual 

yaitu ”Structured anddisciplined process that provides a means to identify and carry 

the voice of the costumer through each stage of product and or service development 

and implementation” (Salabey, 1990). 

Menurut Suseno, dkk (2015), metode webqual 4.0 merupakan salah satu 

metode atau tekhnik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi atau penilaian 

pengguna akhir, merupakan pengembangan dari Servqual yang disusun oleh 

parasuraman, yang banyak digunakan sebelumnya pada pengukuran kualitas asa 

dikembangkan sejak 1998 dengan metode Quality Function Development pada 

pengembangan intrumen penelitianya digunakan untuk menganalisis kualitas 

beberapa website.  

Dimensi-dimensi pada Webqual Menurut Sanjaya (2012), webqual disusun 

berdasarkan penelitian terdiri atas tiga dimensi area yaitu:  

1. Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan website, sebagai 

contoh penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran yang 

disampaikan kepada pengguna. 

2. Information quality adalah mutu dari isi yang terdapat pada wesite, pantas 

tidaknya informasi untuk ditujukan kepada pengguna seperti akurasi, format 

dan keterkaitannya. Kualitas informasi meliputi hal-hal seperti informasi yang 

akurat, informasi yang bisa dipercaya, informasi yang up to date, informasi  

yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah dimengerti, informasi 

yang sangat detail, dan informasi yang disajikan dalam format desain yang 

sesuai. 

3. Interaction quality  adalah mutu dari interaksi pelayanan  yang dialami oleh 

pengguna ketika mereka menyelidiki ke dalam website lebih dalam, yang 

terwujud dengan  kepercayaan  dan  empati  sebagai  contoh  isu  dari  

keamanan  transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan 
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komunikasi dengan pemilik website. Metode webqual 4.0 dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

HI (+) 

 

     H2 (+)  

 

 

                                                                               H3 (+) 

 

 

Gambar 2.2 Metode Webqual 4.0 

 (Sanjaya, 2012) 

 Menurut Irawan (2012), Instrumen Webqual menggunakan pendekatan 

perception dan importance dari pengguna. Jika Webqual 1.0 menitik beratkan analisa 

kualitas informasi dan memiliki kekurangan diinteraksi layanan, Webqual 2.0 

sebaliknya, yaitu lebih menekankan pada analisa terhadap interaksi tetapi terasa 

kurang pada analisa kualitas informasi. Kedua instrumen tersebut dicoba untuk 

diterapkan pada sebuah penelitian terhadap kualitas situs lelang online (Barnes dan 

Vidgin, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa kualitas situs 

dikategorikan ke dalam tiga fokus area yang berbeda, yaitu: Kualitas situs; Kualitas 

informasi yang disediakan dan Kualitas interaksi yang ditawarkan oleh layanan. Hasil 

penelitian inilah yang dikenal sebagai WebQual 3.0. Analisa lanjutan terhadap 

Webqual 3.0 menghasilkan pendekatan model Webqual 4.0 yang akhirnya mengganti 

dimensi pertama, yaitu kualitas situs menjadi dimensi Kegunaan (Usability). Berikut 

ini disajikan Tabel dari dimensi dan item yang menjelaskan Model Webqual 4.0 

(Barnes dan Vidgin, 2002). Indikator Webqual 4.0 dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

 

 

Usabilty Quality 
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Information Quality 
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Service Interaction  
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Tabel 2.1 Indikator Webqual 4.0 

Dimensi Webqual 4.0 item 

Usability 1. Kemudahan untuk dioperasikan. 

2. Interaksi dengan website jelas dan dapat dimengerti. 

3. Kemudahan untuk navigasi. 

4. Kemudahan untuk menemukan alamat website. 

5. Tampilan yang atraktif. 

6. Tepat dalam penyusunan tata letak informasi. 

7. Tampilan sesuai dengan jenis website Universitas. 

8. Adanya penambahan pengetahuan dari informasi website. 

Kualitas 

Informasi 

9. Menyediakan informasi yang cukup jelas. 

10. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya. 

11. Menyediakan informasi yang up to date 

12. Menyediakan informasi yang relevan. 

13. Menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dipahami 

14. Menyediakan informasi yang cukup detai. 

15. Menyediakan informasi dalam format yang sesuai. 

Kualitas 

Informasi 

Pelayanan 

16. Mempunyai reputasi yang baik. 

17. Mendapatkan keamanan untuk melengkapi transaksi. 

18. Rasa aman dalam menyampaikan data pribadi. 

19. Kemudahan untuk menarik minat dan perhatian. 

20. Adanya suasana komunitas. 

21. Kemudahan untuk member masukan (feed back). 

22. Tingkat kepercayaan yang tinggi atas informas yang 

disampaikan website. 

Keseluruhan 23. Pendapat secara keseluruhan tentang website ini. 
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Menurut Qotrun dan Wibowo (2015), terdapat beberapa versi dari model 

Webqual dimana setiap versi digunakan dalam penelitian yang berbeda yang 

disesuaikan dengan populasi dan kebutuhan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Webqual 1.0, terdiri atas empat variabel yaitu Usefulness, Easy of Use, 

Entertaiment, dan Interaction. Webqual versi pertama ini kuat dalam dimensi 

kualitas informasi, tetapi lemah dalam Service Interaction. 

2. Webqual 2.0 terbagi dalam tiga area yang berbeda yaitu, Quality of Website, 

Quality of Information, dan Quality of Service Interaction. Pada Webqual 2.0 

dikembangkan aspek interaksi dengan mengadopsi kualitas pelayanan. 

3. Webqual 3.0 diuji mengidentifikasi tiga variabel atas kualitas website 

commerce yaitu Usability, Information Quality, dan Quality of Service 

Interaction. 

4. Webqual 4.0 diperoleh dari pengembangan Webqual versi satu sampai tiga dan 

juga disesuaikan dan dikembangkan dari Servqual. Webqual 4.0 terdiri dari 

empat Variabel yaitu Usability, Information, Servive Quality dan Over all. 

Kualitas yang diidentifikasi dalam webqual 1.0 membentuk titik awal untuk 

menilai kualitas informasi dari suatu website di webqual 2.0. Namun demikian, dalam 

penerapan webqual, pada website berjenis B2C (Business to Customer) terlihat jelas 

bahwa perspektif kualitas interaksi tidak terwakili dengan baik dalam webqual 1.0. 

Terkait dengan kualitas pelayanan terutama Servqual  digunakan untuk meningkatkan 

aspek kualitas informasi dari webqual dengan kualitas interaksi. Kualitas layanan 

umumnya didefinisikan dengan seberapa baik layanan yang disampaikan apakah 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pengembangan webqual 2.0 memerlukan 

beberapa perubahan signifikan pada instrument  webqual 1.0. Dalam rangka 

memperluas model untuk kualitas interaksi Barnes dan Vidgen melakukan analisis 

terhadap webqual dan membuat perbandingan rinci  antara  servqual  dan  webqual  

1.0. Tinjauan  ini  berhasil  mengidentifikasi pertanyaan  yang  mubazir  dan  

kemudian  wilayah  yang  tumpang  tindih  dihapus, hasilnya  sebagian  besar  

pertanyaan-pertanyaan  kunci  dalam  servqual  tidak  sesuai dengan webqual 2.0. 
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jumlah instrument dengan 24 pertanyaan tetap dipertahankan (Qotrun dan Wibowo, 

2015). 

2.7 Kuesioner 

 Menurut Sofyan, dkk (2009), kuesioner adalah sebuah set pertanyaan sistematis 

dan secra logis berhubungan dengan masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. 

Menurut Sofyan, dkk (2009), ada empat komponen inti dalam kuesioner, antara lain: 

1. Adanya subjek, yaitu individu atau lembaga yang melakukan penelitian. 

2. Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti untuk mengisi secara aktif dan 

objektif dari pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. 

3. Adanya petunjuk, yaitu tata cara atau arahan atau petunjuk dalam pengisian 

kuesioner. 

4. Adanya pertanyaan, yaitu adanya pertanyaan atau pernyataan yang diminta 

responden untuk mengisinya serta tersedianya tempat atau kolom untuk 

mengisinya. 

2.7.1 Jenis-Jenis Kuesioner  

Adapun jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, sebagai berikut: 

1. Pertanyaan (kuesioner) Terbuka 

Pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan jawaban sesuai 

dengan cara atau pendapatnya, contoh: 

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan Website umri.ac.id? 

Jawab: ………………………………………………………………… 

Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat 

bervariasi. Pengelompokkan jawaban-jawaban serupa akan menjadi suatu 

pekerjaan yang tidak mudah. 

2. Pertanyaan (kuesioner) Tertutup 

Responden memilih jawaban di antara pilihan yang sudah disediakan. 

Pertanyaan-pertanyaan tertutup dapat dengan mudah dikodekan dan diolah 

untuk tahap penelitian selanjutnya, contoh: 
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Informasi yang disediakan oleh Website Universitas Muhammadiyah Riau 

jelas: 

a. Sangat Setuju. 

b. Setuju. 

c. Tidak Setuju. 

d. Sangat Tidak Setuju. 

Dengan adanya jawaban yang disediakan dan mudah untuk dimengerti, maka 

responden tidak akan kesulitan dalam menjawabnya. Adapun bobot nilai dari 

setiap jawaban yang disediakan, yaitu: 

Range nilai pada kuesioner (Suryani dan Hendryadi, 2015): 

a. Sangat Setuju  = 4 

b. Setuju   = 3 

c. Tidak Setuju   = 2 

d. Sangat Tidak Setuju = 1 

Dengan adanya range (nilai) dari tiap jawaban kuesioner maka akan  

mempermudah dalam penghitungan hasil akhirnya. 

3. Pertanyaan (kuesioner) Tidak Terstruktur yang Tersamar 

Pertanyaan atau kuesioner tidak terstruktur yang tersamar berlandaskan pada 

riset motivasi. Para peneliti telah mencoba untuk mengatasi keengganan 

responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan 

teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk 

membuka diri. Teknik tersebut dikenal dengan metode proyektif. Kekuatan 

utama dari metode proyektif adalah untuk menutupi tujuan utama riset dengan 

menggunakan stimulus yang disamarkan. Metode proyektif merupakan cara 

yang digunakan untuk menggambarkan kuesioner yang mengandung stimulus 

yang memaksa para subjek untuk menggunakan emosi, kebutuhan, motivasi, 

sikap, dan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri dalam memberikan suatu 

jawaban atau respon. Stimulus yang paling sering digunakan adalah asosiasi 

kata, kelengkapan kalimat, dan bercerita atau penuturan cerita.  
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4. Pertanyaan (Kuesioner) Terstruktur yang Tersamarkan 

Kuesioner terstruktuk yang tersamar merupakan teknik yang paling jarang 

digunakan dalam riset pemasaran. Kuesioner ini dikembangkan sebagai cara 

untuk menggabungkan keunggulan dari penyamaran dalam mengungkapkan 

motif dan sikap di bawah sadar dengan keunggulan struktur pengkodaen serta 

tabulasi jawaban. Sebagai contoh, salah satu teori menyatakan bahwa 

pengetahuan, persepsi dan ingatan individu akan suatu subjek disesuaikan oleh 

sikapnya terhadap subjek tersebut. 

Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai sikap seseorang apabila 

pertanyaan langsung akan menghasilkan jawaban yang biasa, teori ini 

menyarankan agar kita hanya menanyakan hal-hal yang mereka ketahui, bukan 

apa pendapat mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang lebih 

banyak mungkin mencerminkan kekuatan dan arah dari suatu sikap. 

2.7.2 Teknik Pengukuran  

Menurut Kurnia (2016), dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling 

populer adalah: 

1. Likert’s Summated Rating (LSR) 

LSR adalah skala atau pengukuran sikap responden. Jawaban pertanyaan 

dinyatakan dalam pilihan yang mengakomodasi jawaban antara Sangat Setuju 

dengan Sangat Tidak Setuju. Banyak pilihan biasanya tiga, empat, lima, tuju, 

sembilam dan sebelas. Terlalu sedikit pilihan jawaban menyebabkan 

pengukuran menjadi sangat kasar dan terlalu banyak pilihan jawaban 

menyebabkan responden sulit membedakan pilihan. Banyak pilihan ganjil juga 

menimbulkan masalah, responden yang malas atau enggan akan menjawab 

pilihan yang di tengah (= jawaban netral). Disini peneliti menggunakan skala 

likert Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju 

(SS) (Suryani dan Hendryadi, 2015). 
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2. Semantic Differential (SD) 

Responden menyatakan pilihan di antara dua kutub kata sifat atau frasa. Dapat 

dibentuk dalam suatu garis nilai yang kontinyu, dan dapat diukur dalam satuan 

jarak atau dalam bentuk pilihan seperti LSR. 

Misal: Tampilan website (responden memilih kotak 10 sampai dengan nol, 

misalnya tujuh) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Prinsip sifat positif diberikan nilai paling besar dan sifat negatif diberi paling 

kecil tetap dipertahankan, demikian juga prinsip menggabungkan positif-negatif 

dan negatif-positif secara bergantian. 

2.7.3 Teknik Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Beberapa teknik terdapat dua kelompok teknik sampling yaitu: 

1. Probability Sampling 

Probability Sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel 

random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota 

populasi dianggap homogen. Tenik sampling ini dijelaskan  seperti berikut: 

1) Proportinate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau 

karakteristik yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. 
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Sebagai contoh suatu organisasi mempunyai personil yang terdiri dari 

latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu: SLTP, SLTA, S1, dan S2 

dengan jumlah setiap kelas pendidikan juga berbeda. Jumlah anggota 

populasi untuk setiap strata pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah 

sampel yang harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang ada 

yang diambil secara proporsional. 

2) Disproportionate Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan 

mempunyai personil sebagai berikut: tiga orang S3, lima orang S2, 100 

orang S1, 800 orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Dalam penarikan 

sampel maka personil yang berijazah S2 dan S3 semuanya diambil 

sebagai sampel, karena kedua kelompok tersebut jumlahnya terlalu kecil 

jika dibandingkan dengan kelompok lainnya.  

b. Sampling Daerah (Cluster Sampling) 

Teknik cluster sampling digunakan untuk menetukan sampel bila objek yang 

akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, 

propinsi atau kabupaten. 

2. Non-probability Sampling 

Non-probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Sampling Sistematis 

Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara 

penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi 

nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang. 

Anggota populasi diberi nomor urut dari nomor satu sampai nomor 200. 

Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut 
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ganji, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti bilangan 

lima dan lainnya.  

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Sebagai contoh akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan II 

pada suatu instansi, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah 

sampel ditetapkan 100 orang sementara penelitian sebanyak lima orang, 

maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel seara bebas dengan 

karakteristi yang telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang. 

c. Sampling Aksidental 

Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada waktu 

menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber data. 

d. Puposive Sampling 

Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk 

tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin 

pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang 

kepegawaian saja. 

e. Sampling Jenuh 

Sampling Jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh 

ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

f. Snowball Sampling 

Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

dilakukan dalam jumlah kecil (informan kecil) kemudian sampel yang 

terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya jumlah 
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sampel akan bertambah banyak seperti bola salju yang bergelinding makin 

lama makin besar. 

g. Sampling Seadanya 

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi berdasarkan 

seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan 

apapun mengenai derajat kerepresentatipannya. Dalam pembuatan 

kesimpulan masih sangat kasar dan bersifat sementara. 

h. Sampling Pertimbangan (Sampling Purposif) 

Sampling Purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan, terjadi 

apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling purposive akan baik 

hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi. Cara penarikan 

sampel ini sangat cocok digunakan untuk studi kasus. 

2.7.4 Menentukan Jumlah Sampel  

Untuk dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subyek penelitian 

yang harus diambil, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi unit 

analisis dari penelitian. Unit analisis atau satuan subyek yang dianalisis sangat 

tergantung pada siapa yang diteliti. Besarnya jumlah sampel sering dinyatakan 

dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang mewakili 100 persen populasi adalah 

sama dengan jumlah populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati jumlah 

populasi maka peluang kesalahan dalam melakukan generalisasi akan semakin kecil, 

dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel penelitian maka diduga akan semakin 

besar kemungkinan kesalahan dalam melakukan generalisasi. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel adalah sebagai berikut: 

1. Unit analisis. 

2. Pendekatan atau model penelitian. 

3. Banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi. 

4. Keterbatasan penelitian. 
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2.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Juliansyah (2011), uji validitas atau kesahihan adalah suatu indeks 

yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, 

validitas ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuisioner 

yang disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap 

butir pernyataan dengan skor total kuesioner tersebut. Kriteria dalam pengujian 

hipotesis validitas dalam penelitian adalah: 

1. Kuesioner dikatakan valid apabila R hitung > R tabel. 

2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila R hitung   R tabel. 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan 

mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur 

itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Butir pernyataan 

dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Jika skala 

dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Nilai Cronbach Alpha 

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas 

0.0 s.d 0.20 

> 0.21 s.d 0.40 

> 0.40 s.d 0.60 

> 0.60 s.d 0.80 

> 0.80 s.d 1.00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

2.9 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut 

memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 
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2.9.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang 

harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi normal. 

Maksud data terdistribusi sercara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk 

distribusi normal (Santosa dan Ashari, 2005). 

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu “Normal P-P Plot” dan 

“Tabel Kolmogrov Smirnov”. Namun yang paling umum digunakan adalah Normal 

P-P Plot. Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafi atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Menurut menurut Ghozali (2007), dasar pengambilan 

keputusan: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2.9.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independent. Menurut Ghozali (2007), jika variabel 

independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). 

apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak 

terjadi multikolinearitas.  

2.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu 



32 
 

keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi 

menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. 

Menurut Gujarati (2011), heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua 

pengamatan atau disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi-Y Sesungguhnya) 

yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastistias. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.9.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regersi dimana variabel 

dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Menurut Santosa dan Ashari 

(2005), maksud korelasi dengan dirinya adalah bahwa nilai dari variabel dependent 

tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya 

atau nilai periode sesudahnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-

Watson denganrumus: 

  
∑ (       )
   
   

 

∑    
   
   

                                                     (2.1) 
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Dimana:  

et   = kesalahan gangguan dari sampel. 

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai beriktut: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

2.10 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisa regresi linier berganda adalah suatu metode analisis regresi untuk lebih 

dari dua variabel, karena itu termasuk dalam analisis multivariate. Namun karena 

dalam analisis regresi ganda juga dianalisis hubungan antar satu variabel bebas X, 

dengan variabel terikat Y manakala variabel bebas X lainnya dianggap konstan, maka 

dalam analisanya juga masih bisa digunakan metode kuadrat terkecil. Karena itu 

analisis regresi ganda merupakan jembatan penghubung antara analisis regresi 

sederhana yang bersifat bivariate, dengan model analisis regresi yang bersifat 

multivariate. Analisis regersi merupakan studi dalam menjelaskan dan mengevaluasi 

hubungan suatu peubah bebas (independent variable) dengan satu peubah tak bebas 

(dependent variable) dengan tujuan untuk mengestimasi atau meramlkan nilai peubah 

tak bebas didasarkan pada nilai peubah bebas yang diketahui (Widarjono, 2005). 

Menurut Kurniawan (2017), Regresi linier berganda adalah analisis yang 

menjelaskan bagaimana eratnya hubungan antara beberapa variabel independent 

dengan sebuah  variabel dependent. 

Menurut Tjiptono (2005), regresi lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan 

bahwa suatu variabel terikat tidak hanya dapat dijelaskan oleh satu variabel bebas 

saja tetapi perlu dijelaskan oleh beberapa variabel terikat. Proses perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

Y   = a (konstanta) + b¹X¹ + b²X² + b³ X³               (2.2) 
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Keterangan: 

a = Konstanta 

b
1
 = Nilai signifikan X¹ 

b² = Nilai signifikan X² 

b³ = Nilai signifikan X³  

Metode kuadrat terkecil dapat dilakukan apabila asumsi regresi linier klasik 

terpenuhi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi linier 

berganda ini adalah sebagai berikut: 

1. Normalitas, regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tiap εi mengikut 

distribusi normal, εi~N(0,σ2). 

2. Non autokorelasi antar sisaan, berarti cov (εi,εj) = 0, dimana i ke j. 

3. Homoskedastisitas, var (εi) = σ2 untuk setiap i, i=1,2,….,n yang artinya 

varians dari semua sisaan adalah konstan atau homoskedastik 

4. Tidak terjadi multikolinearitas. Tidak terdapat hubungan liner yang sempurna 

atau pasti diantara variabel. 

Untuk mengetahui apakah model persamaan yang digunakan sudah memenuhi 

asumsi-asumsi regresi tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan pada masing-

masing asumsi. 

2.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih perlu diuji. Oleh karena 

itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta 

panduan dalam verifikasi.  

Menurut Sarwono (2011), pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan 

menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau probabilitas (α) dan tingkat 

kepercayaan atau confidence interval. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua 

hipotesis, yaitu     (Hipotesis nol) dan    (Hipotesis Alternatif). 
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Menurut Sarwono (2011), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji 

hipotesis adalah: 

1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel. 

2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian 

signifikan secara statistik jika kita menolak    dan pengujian tidak signifikan 

secara statistik jika kita menerima     

3. Jika menggunakan nilai T maka jika nilai T semakin besar atau menjauhi nol, 

akan cenderung menolak   . Sebaliknya, jika nilai T semakin kecil dan 

mendekati nol, akan cenderung menerima   . 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat hubungan positif antara kualitas penggunaan (usability quality) 

dan kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Qotrun (2015). 

H2: Terdapat hubungan positif antara kualitas informasi (information quality) 

dan kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Qotrun (201). 

H3: Terdapat hubungan positif antara kualitas interaksi (interaction quality) dan 

kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Qotrun (2015). 

Untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum  

dapat dpergunakan, maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama. 

Pengujian dilakukan dengan analisis koefisien determinasi, uji F, dan juga uji T. 

Langkah analisis regresi dan prosedur pengujiannya sebagai berikut (Santosa dan 

Ashari, 2005):  

1. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel.  
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2. Uji T 

Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T 

tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung, 

proses uji T identik dengan Uji F. 

3. Analisis koefisien determinasi  

Analisis Adjusted R Square atau koefisien determinasi sumbangan untuk 

mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

2.12 SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

Menurut Sarwono (2009), SPSS atau singakatan dari Statical Product and 

Sevice Solution merupakan program apilkasi yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan statistic dengan menggunakan komputer. 

SPSS awalnya dibuat pada tahun 1968 oleh Norman Nie, mahasiswa 

pascasarjana ilmu politik di Stanford University. Pada saat itu software tersebut 

dioperasikan pada komputer mainframe. Pada 1984 SPSS hadir dengan versi PC 

dangan nama SPSS atau PC+ dan selanjutnya pada tahun 1992 mengeluarkan versi 

Windows hingga sekarang. Pada 2009 IBM melakukan akuisi terhadap SPSS dan 

merilis SPSS versi 18 dengan nama PASW Statistic 18 (Predictive Analytics 

SoftWare). Pada 2010 versi 19 dengan nama IBM SPSS Statistic 19 dirilis (Priyanto 

2012). 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Metode Webqual 4.0 telah banyak di gunakan dalam penelitian diberbagai 

sutidi kasus dan permasalahan, berikut hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

1. 

Fathur Rohman, 

Didik 

Kurniawan, 

2017. 

Pengukuran Kualitas 

Website Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 

Menggunakan Metode 

Webqual 4.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Interaction Quality Website BNPB 

mempunyai pengaruh positif dan langsung 

terhadap kepuasan pengguna. hal ini 

dibuktikan dengan bentuk diagram model 

yang menunjukkan bahwa Variabel X 

(Interaction Quality) mempunyai Direct 

impact  terhadap variabel dependen Z 

(User Statisfaction) besar pengaruh yang 

dihasilkan berdasarkan penelitian ini aitu 

sebesar 38.1%. 

2. 

Hidayatus 

Sibyan, Bambang 

Soedijono W. A, 

Amir Fatah 

Sofyan. 2016. 

Pengukuran Kualitas 

Layanan Website Fakultas 

Teknik Dan Ilmu 

Komputer UNSIQ 

Wonosobo. 

1. Hasil uji hipotesis Structural Equation 

Modeling (SEM) terhadap variabel-

variabel kualitas layanan website 

diketahui bahwa kualitas layanan 

website memiliki pengaruh terhadap 

tingkat intensitas kunjungan website. Hal 

ini bererti semakin tinggi kualitas 

layanan website, maka semakin 

meningkat pula kepuasan dan intensitas 

pengguna menggunakan kembali 

layanan website tersebut. 

2.  Hasil Customer Satisfaction Index 

(CSI) sebesar 69,00% yang menunjukkan 

kualitas layanan website cukup baik. 

Namun dirasakan masih belum maksimal 

secara keseluruhan, sehingga perlu adanya 

perbaikan terhadap atribut layanan yang 

dirasa masih belum memuaskan pengguna. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

   

3.  Hasil analisis Imprtance 

Performance Analysis (IPA) 

menunjukkan beberapa atribut 

kualitas layanan website Fastikom 

UNSIQ yang perlu diperhatikan 

dan perlu untuk dilakukan 

perbaikan sehingga diberikan 

saran atau rekomendasi untuk 

pengelola, diantaranya atribut 

kemudahan menemukan 

informasi, kemudahan navigasi, 

informasi tepat waktu serta ruang 

untuk komunitas. 

3. 

Syaifullah, 

Dicky Oksa 

Soemantri, 2016 

Pengukuran Kualitas 

Website Menggunakan 

Metode Webqual 4.0 (studi 

Kasus: CV. Zamrud 

Multimedia Network). 

 

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. Kemudian kualitas kegunaan 

(usability) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

(user satisfaction) dengan nilai regresi 

sebesar 0.37. Secara keseluruhan kualitas 

informasi yaitu pada website menyediakan 

informasi yang dapat dipercaya sedangkan 

yang paling buruk yaitu website tidak 

menediakan infomasi dtail sehingga 

website cenderung memiliki kualitas 

kurang baik. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

4. 

Keni Karunia, 

2016. 

Evaluasi Kualitas website 

pada sistem KRS Online 

Berdasarkan Kepuasan 

Pengguna (Studi Kasus: 

Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika 

dan Komputer Amik Riau.  

 

Tingkat kepuasan pengguna Sistem KRS 

Online terhadap kualitas penggunaan 

sebesar 67,89%, kualitas informasi sebesar 

71,99%dan kualitas interaksi sebesar 

68,35%. yang artinya kualitas interaksi 

pada Sistem KRS Online belum baik 

secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan 

pada Sistem KRS Online tidak tersedia 

ruang yang mendukung komunitas serta 

fitur-fitur yang menunjang untuk 

berkomunikasi (seperti chatting, 

pertanyaan Online dan e-mail) dengan 

pengelola website. 

Kualitas penggunaan dengen koefisien 

regresi sebesar 0,051 dan kualitas 

informasi dengen koefisien regresi sebesar 

0, 117 tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Sedangkan kualitas interaksi dengen 

koefisien regresi sebesar 0,446 

memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai 

rendahnya kualitas interaksi yang di 

berikan melalui Sistem KRS Online. 

5. 

Furkonudin, 

Emi Suryadi, 

Darmanto, 

2016. 

Evaluasi Layanan 

WebsiteE-Commerce 

Blibli.com Menggunakan 

Metode Webqual 4.0  

Hasil penelitian dan analisa yang 

dilakukan terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan website blibli.com 

menggunakan metode webqual 4.0 dan  
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Hasil 

  

Terhadap Keputusan 

Pembelian Online. 

perhitungan skala likert menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kegunaan, kualitas 

informasi, dan kualitas interaksi layanan 

terhadap variable keputusan pembelian 

online secara simultan. Variabel kualitas 

interaksi layanan mempunyai pengaruh 

dominan terhadap variabel keputusan 

pembelian online. 

6. 

Zahreza Fajar 

Setiara Putra, 

Moihammad 

Sholeh,Naniek 

Widyastuti, 

2014. 

Analisis Layanan Website 

BTKP-DIY Menggunakan 

Metode Webqual 4.0 

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan 

menggunakan metode Webqual 4.0 

diperoleh hasil bahwa rata-rata pengguna 

website BTKP-DIY merasa puas dengan 

fasilitas, menu dan isi yang ada di dalam 

website BTKP-DIY baik dari nilai 

keseluruhan responden maupun setiap 

variabel penelitian.  

2.14 Profil Universitas Muhammadiyah Riau 

Universitas Muhammadiyah Riau atau yang biasa disebut sebagai UMRI adalah 

salah satu universitas swasta yang ada di kota Pekanbaru-Riau. Sebuah Universitas 

yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah Indonesia yang 

mengedepankan semangat Technopreneurship yang belum pernah ada di kota 

Pekanbaru sebelumnya, menawarkan tenaga pengajar terbaik yang siap mendidik 

di tujuh fakultas yang ada di kampus UMRI, didukung dengan pelayanan bermutu 

dan berbasis teknologi juga fasilitas yang mendukung kegiatan PBM. Universitas 

Muhammadiyah Riau siap membawa ananda menggapai mimpi. 

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 yang diridhai Allah SWT, sejak awal telah menjadikan pendidikan sebagai 
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ujung tombak pembangunan bangsa. Kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan 

secara nasional telah dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan 

mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi. 

Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam ini, maka pada tanggal 23 

Juli 1993, Persyarikatan Muhammadiyah Wilayah Riau mendirikan Akademi 

Teknologi Otomotif (ATOM) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1994 didirikan 

pula Akademi Perawatan (AKPER) Muhammadiyah dan pada tanggal 5 November 

1998 berdiri Akademi Keuangan dan perbankan Muhammadiyah (AKPM) yang 

berkedudukan di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi, Pekanbaru. 

Dari ketiga akademi tersebut, peningkatannya terus diupayakan oleh Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Riau agar dapt menjadi sebuah universitas dengan harapan 

dapat meningkatkan amal usaha pendidikannya sebagai salah satu pilar dakwah amar 

ma’ruf nahi mungkar melalui penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Provinsi 

Riau. 

Tepat pada tanggal lima Juni 2008, cita-cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Riau untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Riau akhirnya terwujud 

berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan Universitas 

Muhammadiyah ke-39 di Indonesia. Sejak awal berdirinya, UMRI memiliki lima 

fakultas yaitu: 

1. Fakultas Teknik. 

2. Fakultas Ekonomi. 

3. Fakultas Matematika Ilmu Pengatahuan Alam dan Kesehatan. 

4. Fakultas Ilmu Komputer. 

5. Fakultas Ilmu Komunikasi. 

2.14.1 Tujuan, Visi dan Misi 

Terdapat beberapa Tujuan, Visi, dan Misi yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Riau. Tujuan, Visi dan  Misi Universitas Muhammadiyah Riau dapat 

dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Tujuan, Visi, dan Misi Universitas Muhammadiyah Riau 

Tujuan 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan 

bertaqwa, bermarwah dan bermartabat yang mempunyai kemampuan akademik 

dan profesional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan 

makmur yang di ridhai Allah SWT. 

2. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan islam 

dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

Visi 

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai 

IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030. 

Misi 

1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. 

3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami. 

4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya 

mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa. 

  (Sumber: www.umri.ac.id, 2016) 
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2.14.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Riau dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

Rektor

Dr. H. Mubarak, M.Si

Wakil Rektor I

Dr. H. Taswin Yacob, Sp,S

Wakil Rektor II

Bakarudin, SE, MM

Wakil Rektor III

Bidarus, M.Ag, MM

Biro Administras Umum 

dan Keuangan

Drs. H. Syafari Yoes

Biro Akademik dan 

Kemahasiswaan

Sri Fitria Retnawaty, 

S.Kom, MT

Unit Pelaksanaan Teknis

1. Melly Novia, S.Kom, M.Pd

2. Drs. Yuhleson

3. Mizan Aznawi, SE, M, Ec, Dev

4. dr. Yulis Bonieght

5. Rahmad Alrian, S.Kom, M.Kom

6. Edo Arribe, S.Kom, MM, Si

7. Drs. H. Rasyad, MM

Kelembagaan

1. H. Jakiman SW, S,Pd, MM

2. M. Fikry Hadi, SE, M,Si

3. M.Ridho, ST, MT

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Rau  

(Sumber: Data Primer 2017) 

2.14.3 Tampilan Website Universitas Muhammadiyah Riau 

1. Tampilan Menu Utama 

Tampilan Utama merupakan tampilan awal saat mengakses atau 

mengunjunggu website Universitas Muhammadiah Riau. Pada Tampilan 

utama Terdapat fitur atau menu-menu dan berita-berita di Universitas 

Muhammadiyag Riau. Tampilan halaman utama website Universitas 

Muhammadiyah Riau dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Tampilan Halaman Utama Website UMRI 

2. Tampilan Menu Website UMRI 

Pada website UMRI terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh 

pengguna, yaitu: Menu Beranda, Menu Tentang UMRI, Menu Calon 

Mahasiswa, Menu Mahasiswa Aktif, Menu Alumni dan Mitra, dan Menu 

Hubungi Kami. Tampilan Menu website UMRI dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 
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Gambar 2.5 Tampilan menu pada website UMRI 

3. Tampilan Pusat Jurnal UMRI 

Pada website UMRI terdapat Menu Jurnal Umri. Pada menu ini pengguna 

dapat men-download jurnal yang telah di sediakan oleh pihak pengelola 

website Universitas Muhammadiyah Riau. Tampilan Menu Jurnal UMRI 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Menu Jurnal UMRI 
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4. Tampilan Menu Info PMB 

Menu ini digunakan untuk calon mahasiswa baru yang akan mendaftar 

sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Tampilan Menu Info 

PMB dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Menu Info PMB UMRI 

5. Tampilan Menu SDM Dosen  

Pada menu ini berisi informasi mengenai Dosen Pengajar di UMRI yang di 

buat dalam bentuk diagram. Tampilan Menu SDM Dosen dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Menu Informasi Dosen UMRI 
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6. Tampilan Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Riau 

Pada menu ini pengguna dapat melihat kalender akademik Universitas 

Muhammadiyah Riau. Tampilan Kalender Akademik Universitas 

Muhammadiyah Riau dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Tampilan kalender akademik pada website UMRI 
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4. Tampilan Menu Sekilas Tentang UMRI 

Pada menu ini menjelaskan sejarah, tujuan, visi dan misi Universitas 

Muhammadiyah Riau. Tampilan Menu Sekilas Tentang UMRI dapat dilihat 

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Tampilan Menu Sekilas Tentang UMRI 


