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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas website terhadap kepuasan 

pengguna yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa: 

1. Secara keseluruhan kualitas kegunaan yang paling baik yaitu “Merasa jelas 

dan paham berinteraksi dengan website”, sedangkan yang kurang 

memuaskan yaitu “Website tidak memberikan pengetahuan tentang 

teknologi”, sehingga kesimpulannya website cenderung memiliki kualitas 

kegunaan yang sudah cukup baik. Kemudian kualitas kegunaan (usability) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (user 

satisfaction) dengan nilai regresi sebesar 0.56. 

2. Secara keseluruhan kualitas informasi yang paling baik yaitu pada 

“Website menyediakan informasi yang dapat dipercaya”, sedangkan yang 

kurang memuaskan yaitu “Website tidak memberikan informasi yang 

mudah dipahami”, sehingga pada hal ini website sudah cenderung 

memiliki kualitas informasi yang baik. Kemudian kualitas informasi 

(information quality) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction) dengan nilai regresi sebesar 0.21. 

3. Secara keseluruhan kualitas interaksi pelayanan yang cukup baik  yaitu 

“Website memberikan keamanan”, sedangkan yang paling buruk yaitu 

“Komposisi warna pada website tidak menarik dan membosankan”, 

sehingga website cenderung memiliki kualitas interaksi pelayanan yang 

kurang baik. Kemudian kualitas interaksi pelayanan (service interaction) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (user 

satisfaction) dengan nilai regresi 0.91.  

 

5.2 Saran 

1. Pihak UIR harus meningkatkan kepuasan pengguna dalam meningkatkan 

kesuksesan penerapan website UIR dengan memperhatikan faktor pada 
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dimensi kegunaan (usability), kualitas informasi (information quality) dan 

kualitas interaksi (interaction quality) sesuai dengan metode webqual 4.0 

yang diterapkan pada penelitian ini. 

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, pihak UIR harus lebih 

meningkatkan kualitas interaksi pelayanan (interaction quality) pada 

website UIR agar taraf kepuasan pengguna nantinya dapat meningkat.  

3. Pihak UIR harus mengevaluasi rutin website UIR agar dapat memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang terjadi kedepannya dan mampu meningkatkan 

kualitas website  ini setiap tahunnya. 

4. Pada penelitian selanjutnya agar dapat ditambahkan variabel atau indikator 

baru untuk memperkaya model yang digunakan pada penelitian ini. 

Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya dapat lebih sempurna dan 

kesimpulan yang diperoleh dapat berbeda atau tetap sama dengan 

penelitian ini. 

 

 


