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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perusahaan dan kalangan masyarakat menggunakan website 

sebagai bentuk layanan informasi yang memudahkan. Yuhetizar (2013), Website 

merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang berhubungan dengan file-

file yang saling terkait yang mengandung informasi. Desy (2016), menyatakan 

website merupakan salah satu kunci sukses suatu lembaga yang ingin 

mengimplementasikan konsep dalam pesaingan. 

Sekolah tinggi ilmu kesehatan Al-Insyirah merupakan intitusi pendidikan 

di Pekanbaru. STIKES Al-Insyirah didirikan sejak tanggal satu Oktober 2009 

yang selalu berupaya meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas dan 

kuantitas. STIKES Al-Insyirah ini juga tersedia berbagai program studi kesehatan 

yang terakreditasi. Didukung dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan tenaga 

yang kompeten. Mejadi institusi yang terdepan didalam menghasilkan tenaga 

kesehatan terampil dengan program unggulan pelayanan kesehatan diwilayah 

pedesaan IPTEK dan IMTAQ tahun 2020. STIKES Al-Insyirah ini memiliki 

jumlah mahasiswa sebanyak 273 dan pegawai yang terdiri dari 15 dan 25 dosen, 

dengan Tiga program studi yaitu DIV kebidanan, S1 keperawatan, S1 ilmu 

kesehatan masyarakat . STIKES Al-Insyirah ini terletak di Simpang Tiga, Bukit 

Raya, Pekanbaru. Website STIKES Al-Insyirah dapat diakses melalui alamat 

stikesalinsyirah.ac.id, dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman php 

dan DBMS MySql website ini mulai diimplementasikan pada tanggal satu Oktober 

2009 dan juga telah dikunjungi sebanyak 42.057 dari tahun 2014 sampai 2017. 

 Sesuai dengan perkembangannya saat ini website STIKES Al-Insyirah  

menyediakan berbagai fasilitas layanan untuk memudahkan pengguna menjaring  

informasi yang didalamnya, fasilitas layanan tersebut diantaranya menu tentang 

STIKES, berita kampus, Program Studi, akademik, mahasiswa, galeri, sistem 

informasi, digital library, e-learning, penerimaan mahasiswa baru, dan alumni. 
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Visi dari STIKES Al-Insyirah Pekanbaru adalah kesehatan diwilayah 

berlandasan IPTEK dan IMTAQ tahun 2020 menjadi  institusi yang terdepan 

dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan terampil dengan program unggulan 

pelayanan. Kemudian misinya adalah Menyelenggarakan dan mengembangkan 

pendidikan kesehatan dengan program unggulan pelayanan kesehatan diwilayah 

pedesaan berlandaskan IPTEK dan IMTAQ tahun 2020. Menyelenggarakan dan 

mengembangkan penelitian dibidang kesehatan dengan program unggulan 

pedesaan berlandaskan IPTEK dan IMTAQ tahun 2020 dan Menyelenggarakan 

dan mengembangkan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan dengan program 

unggulan pedesaan berlandasakan IPTEK dan IMTAQ tahun 2020. Untuk 

mencapai visi dan misi STIKES Al-Insyirah Pekanbaru dari segi Teknologi atau 

IPTEKS nya yang salah satunya adalah website maka STIKES Al-Insyirah harus 

memeiliki website dengan kualitas yang baik dari segi penggunaan, informasi dan 

layanan interaksi. Namun, kondisi website yang berjalan pada saat ini belum bisa 

mewujudkan visi dan misi dari STIKES Al-Insyirah tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan di STIKES Al-Insyirah Pekanbaru dalam penerapanya 

masih terdapat beberapa permasalahan yang ada pada website Al-Insyirah 

Pekanbaru, yaitu:  

Pertama, website STIKES Al-Insyirah memiliki reputasi atau rangking 

masih dibawah STIKES lain yang ada di kota Pekanbaru. Rangking website 

STIKES Al-Insyirah berada pada urutan 450.409 di Indonesia. Sedangkan masih 

terdapat website STIKES lain yang memiliki reputasi atau rangking yang lebih 

baik dari website STIKES Al-Insyirah, seperti STIKES Helvetia berada pada 

urutan ke 9.772 di Indonesia, STIKES Hangtuah Pekanbaru berada pada urutan 

35.984 di Indonesia dan STIKES Payung Negeri pada urutan ke 98.182 

(Semilarweb, 2017). 

Kedua, Penyajian informasi pada website juga kurang up to date. Dalam 

pembaharuan informasi pada website ini dilakukan selama satu tahun sekali. 

Karena pengelolah website tidak hanya bertugas mengelola website, maka dari itu 

informasi hanya diumumkan setahun sekali. pengelola website mengumpulkan 

informasi-informasi yang akan disampaikan melalui website tersebut. Adanya  
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beberapa informasi dalam penyajian yang tidak up to date  seperti yang terdapat 

pada menu kalender akademik yang masih menggunakan  kelender tahun ajaran 

2014/2015. Akibatnya pengguna mengalami kekurangan informasi tentang 

kegiatan akademik kampus selama satu tahun.  

Ketiga, informasi-informasi yang disajikan pada website STIKES Al-

Insyirah tidak lengkap seperti informasi beasiswa masih berupa informasi yang 

ditempel pada majalah dinding kampus dan tidak disajikan didalam website, 

karena pengelola website tersebut memiliki banyak pekerjaan yang harus 

didahulukan sehingga informasi beasiswa diinformasikan melalui majalah dinding 

kampus yang dibantu oleh pengurus majalah dinding. Padahal bagi sebagian 

pengguna menganggap informasi beasiswa yang disediakan oleh di website stikes-

alinsyirah.ac.id dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan informasi 

tersebut. Dengan demikian para pengguna juga dapat lebih menghemat waktu 

(Stikes, 2017). 

Keempat, tampilan pada website STIKES Al-Insyirah kurang atraktif. Hal 

ini dapat dilihat pada menu struktur organisasi yang belum bisa menampilkan 

struktur organisasi kampus, menu program studi yang belum bisa menampilkan 

program studi apa saja yang terdapat di kampus STIKES Al-Insyirah, serta menu 

jadwal kuliah, informasi wisuda, menu mahasiswa dan menu pencarian yang 

belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.  Semua itu terjadi dikarenakan belum 

menyelesaikan programnya secara detail. Akibatnya pengguna tidak bisa 

mendapatkan informasi yang diinginkannya (Stikes, 2017).  

Kelima, tidak tersedianya kolom komentar pada website STIKES Al-

Insyirah akibatnya pengguna tidak dapat memberikan kritik dan sarannya 

mengenai website STIKES Al-Insyirah ini. Karena kritik dan saran dari pengguna 

merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu website dapat 

mengembangkan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas maka diperlukan untuk 

mengukur kualitas website STIKES Al-Insyirah, salah satunya dengan 

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

oleh peneliti terdahulu untuk mengukur suatu kualitas website (Ardi, 2016). 

http://www.stikes-alinsyirah.ac.id/
http://www.stikes-alinsyirah.ac.id/
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Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan metode webqual 4.0 

diantaranya adalah Desy dan burhannudin dengan judul penelitian “Analisa 

Kualitas Website Stmik Bina Mulia Palu Menggunakan Fremework Webqual: 

2016. Dan Syaifullah, Dicky Oksa Soemantri dengan judul “Pengukuran Kualitas 

Website Menggunakan Metode Webqual 4.0.: 2016. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode webqual 4.0 untuk menganalisis kualitas dari sebuah 

website. Webqual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas 

website berdasarkan presepsi pengguna akhir (Suseno dkk 2015). Metode ini 

merupakan pengembangan dari serqual yang banyak digunakan sebelumnya pada 

pengukuran kualitas jasa, (Suseno dkk 2015). Webqual sudah mulai 

dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah mengalami beberapa interaksi dalam 

penyusunan dimensi dan butir pernyataan. Versi terbarunya adalah webqual 4.0 

yang menggunakan tiga kategori pengukuran dengan 23 butir pernyataan. Ketiga 

kategori tersebut adalah usability, information, dan service interaction. Webqual 

merupakan salah satu metode yang sesuai untuk menganalisis kualitas suatu 

website karena kriteria penilian yang diberikan meliputi keseluruan website. Oleh 

karna penulis tertarik mengambil judul penelitiaan Tugas Akhir “Analisa Kualitas 

Website Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Al-Insyirah Pekanbaru 

Menggunakan Webqual 4.0”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana Menganalisa kualitas website 

STIKES Al-Insyirah Pekanbaru Menggunakan 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 STIKES Al-Insyirah, Pegawai, dan Dosen. 
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2. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin dan 

Proportionate Stratified Random Sampling untuk menentukan jumlah 

responden.  

3. Software untuk Analisis statistiknya adalah SPSS  for Windows. 

4. Pengujian validitas, reliabilitas dan hipotesis menggunakan metode analisis 

SPSS. Dengan variabel sebagai berikut: 

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 penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa kualitas website Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-

Insyirah Pekanbaru berdasarkan variabel kegunaan/kemudahan (Usability), 

kualitas informasi (information Quality), dan kualitas interaksi (Interaction 

Quality). 

2. Untuk memberikan rekomendasi kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Al-Insyirah untuk dijadikan solusi untuk meningkatkan kepuasan 

pengguna website STIKES Al-Insyirah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap website STIKES Al-

Insyirah. 

2. Dengan adanya rekomendasi dapat menjadi pertimbangan untuk Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Insyirah dalam melakukan perbaikan untuk 

meningkatkan kepuasan pengguna website. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporan, maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan tugas akhir ini, 

teori umum yang mendukung judul analisa kualitas website sekolah 

tinggi ilmu kesehatan (STIKES) Al-Insyirah Pekanbaru dengan 

menggunakan metode webqual 4.0. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir yang dibuat. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai analisa kualitas website yang 

diukur berdasarkan variabel kegunaan/kemudahan (usability), kualitas 

informasi (information quality), kualitas interaksi pelayanan (service 

interaction quality). 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang dibuat 

mengenai hasil dari analisa dan pengelolahan data yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar jurnal, paper, buku atau sistem informasi rujukan yang 

digunakan dalam penulisan penelitian. 


