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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas website STIKES Al-Insyirah 

menggunakan metode Webqual 4.0, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat kepuasan pengguna Website STIKES Al-Insyirah terhadap kualitas 

pengguna sebesar -0,612 lebih kecil dari T tabel yaitu 1.993, yang artinya 

uji hipotesis tidak diterima dan permasalahan pada kualitas pengguna tidak 

terbukti nyata.  

2. Kemudian pada Kualitas Informasi sebesar 2,242 dan Kualitas Interaksi 

sebesar 2,668 lebih besar dari T tabel yaitu 1,993, 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 kurang up to date, tidak tersedianya kolom 

komentar pada website STIKES Al-Insyirah. kualitas interaksi website 

stikes Al-insyirah memiliki reputasi atau rangking masih dibawah stikes lain 

yang ada dikota pekanbaru. 

3. Rekomendasi yang dihasilkan sebagai solusi adalah dari segi kualitas 

informasi pihak pengelola harus meng-up date semua informasi yang ada 

pada website STIKES Al-Insyirah. Untuk variabel kualitas interaksi, 

sebaiknya pihak pengelola sebaiknya memperbaharui agar tampilan pada 

website STIKES Al-Insyirah lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

sehingga reputasi atau rangking STIKES Al-Insyirah dapat lebih tinggi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas website yang dilakukan, diharapkan 

mampu memberikan gambaran kepada pihak pengelola website STIKES Al-

Insyirah sebagai acuan untuk kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas 

website sesuai dengan keinginan penggunanya, saran yang diberikan adalah: 

1. Pihak STIKES Al-Insyirah 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 STIKES AL-

Insyirah 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. 


