
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan kemajuan teknologi informasi berkembang

cukup pesat, hal itu telah memicu kebutuhan akan data dan informasi baik secara

individu, organisasi atau lembaga maupun kelompok tertentu. Manfaat suatu

informasi mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan

perusahaan itu sendiri. Informasi yang berkualitas atau bernilai tinggi hanya bisa

dihasilkan dari sebuah sistem informasi yang juga berkualitas. Sekecil apapun

suatu sistem pada akhirnya pasti akan berhubungan dengan data dan informasi.

Munculnya sistem komputer sebagai aplikasi kemajuan IPTEK tentunya sangat

membantu dalam pemecahan berbagai masalah terutama dalam hal pengolahan

data agar diperoleh informasi yang cepat, akurat serta relevan dengan keadaan

yang sebenarnya. Salah satu penerapan aplikasinya adalah melalui situs web atau

yang lebih dikenal sebagai Website. Saat ini website telah banyak digunakan oleh

perusahaan-perusahaan / organisasi-organisasi sebagai media atau sarana dalam

melakukan berbagai aktifitas pengolahan data untuk menghasilkan informasi

secara menyeluruh, yang nantinya dapat dilihat dan digunakan oleh semua pihak

yang berkepentingan.

PT. Inti Kharisma Mandiri Riau (IKMR) Pekanbaru, yaitu suatu

perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Koran. Perusahaan ini

berkedudukan di jalan Tuanku Tambusai N0. 7 Pekanbaru. Perusahaan ini

bertujuan untuk menciptakan media lokal yang memiliki daya saing tinggi dengan

pengelolaan yang efisien dan efektif di tengah euphoria penerbitan pers di

Indonesia, khususnya di Riau.

Website Haluan Riau memiliki tampilan pada halaman utama atau beranda

dengan tampilan iklan dan gambar yang terlalu banyak sehingga untuk

pengoperasian website tidak mudah atau membingungkan karena terlalu

banyaknya gambar yang di tampilkan sehingga pengguna bisa bingung untuk
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memahami berita atau informasi yang disajikan pada website Haluan Riau. Pada

sub menu yang di tampilkan berulang-ulang di bagian bawah website yang bisa

membuat pengunjung bingung dengan website itu sendiri. Pada E-Paper yang

sering terjadi maintenance yang berakibat perubahan pada ukuran, tampilan dan

script. Pada website juga tidak menampilkan informasi berupa lowongan kerja,

dan tidak mencantumkan alamat kantor redaksi.

Website Haluan Riau juga sebagai media informasi dan untuk melihat

berita apa saja yang disajikan setiap harinya. Menyadari hal itu website Haluan

Riau harus bisa meningkatkan kualitas websitenya. Dengan adanya media

informasi yang dimiliki seperti website yang merupakan sarana yang dapat

digunakan untuk membantu dalam mewujudkan tujuan, terutama dalam

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut desain sebuah website merupakan salah satu

kunci sukses suatu lembaga yang ingin mengimplementasikan konsep dalam

persaingan. Oleh karena itu, penting bagi menajemen dan praktisi teknologi

informasi untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan dalam

mendesain dan mengembangkan website. Kriteria website berdasarkan desain

yang efektif tersebut adalah Site Desain, Site functionality, Customer Value

(Indrajit, 2012). Selain kriteria desain tersebut, suatu website yang baik juga

memiliki kelayakan sebagai media yang bermanfaat. Untuk mengetahui kelayakan

tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode webqual.

Metode  webqual merupakan teknik pengukuran untuk menentukan

kualitas website. Metode ini terdiri atas 3 tahapan dalam menentukan kualitas

website yaitu Information Quality, Usability dan Service Interaction Quality.

Sehingga  dengan pengukuran 3 tahapan tersebut dapat memberikan informasi

yang akurat dan memberikan penilaian terhadap kelayakan website. Webqual

pada dasarnya mengukur mutu sebuah web berdasarkan persepsi dari pengguna

atau pengunjung situs. Jadi pengukurannya menggunakan instrument penelitian

atau kuesioner.
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Oleh karena itu website Haluan Riau ini perlu dilakukan analisis

kelayakan untuk meningkatkan kualitas website tersebut baik dari usability,

information quality, dan interaction quality.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengambil judul

skripsi yaitu “Pengukuran Kualitas Website Haluan Riau Menggunakan

Metode WebQual 4.0”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu rumusan

masalah yaitu bagaimana mengukur kualitas website Haluan Riau menggunakan

metode WebQual 4.0.

1.3 Batasan Masalah

Untuk melakukan penulisan yang terarah dan mencapai sasaran serta agar

tidak menyimpang dari tujuan penelitian, penulis membatasi terhadap masalah

yang dibahas yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode webqual 4.0.

2. Karakteristik populasi yang diambil yaitu pada mahasiswa dengan latar

belakang IT yang pernah menggunakan website Haluan Riau.

3. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling aksidental.

4. Software pengolahan data yang digunakan yaitu SPSS 16.0

5. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk menguji

pengaruh ketiga variabel independen terhadap kepuasan pengguna.
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir

ini adalah:

1. Untuk mengukur tingkat kualitas website Haluan Riau berdasarkan metode

webqual 4.0

2. Untuk mengetahui bagaimana penilaian pengguna terhadap tampilan dan isi

berita dari website Haluan Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir

ini adalah :

1. Dapat  mengetahui kualitas website Haluan Riau dan dapat dijadikan

referensi.

2. Pihak Haluan Riau dapat mengetahui bagaimana penilaian pengguna terhadap

website yang telah dibangun sesuai dengan keinginan pengguna.
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1.6 Sistematika Penulisan

BAB I . PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori yang relevan dengan objek

penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk pembahasan.

Tinjauan umum berupa struktur organisasi, penjelasan flowchart dan

diagram alir data dari system yang sedang berjalan serta perangkat

lunak yang digunakan untuk membangun system informasi.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang penjelasan rencana, langkah dan tahap kegiatan

penelitian mulai dari awal sampai akhir.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil pengukuran website Haluan Riau

menggunakn metode WebQual 4.0

BAB VI. PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari laporan Tugas Akhir.


