
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iman Sanjaya, yang membahas

tentang PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN WEBSITE KEMENTRIAN

KOMINFO DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0. Dalam

pembahasannya yaitu penelitian ini mencoba membahas tentang hubungan antara

dependen (kepuasan pengguna) dan variabel independen (masing-masing dimensi

dari webqual versi 4.0). model analisis regresi atau model persamaan structural

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan lebih lebih

dari dua variabel (multivariate). Dalam penelitian ini diputuskan untuk melakukan

analisis regresi berganda, sebagaimana telah telah dilakukan oleh Loiacono et al

(2002). Untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen terhadap terhadap

kepuasan pengguna, dilakukan analisis regresi linear dengan metode stepwise.

Adapun persamaan modelnya adalah sebagai berikut : SATISFACTION = a + b

USABILITY + c INFOQUAL + d INTERQUAL dimana a = regresi, b,c,d =

koefisien dari variabel independen, SATISFACTION = kepuasan pengguna,

USABILITY = dimensi kegunaan, INFOQUAL = dimensi kualitas informasi,

INTERQUAL = dimensi KUALITAS INTERAKSI.

Hasil dari analisis regresi dengan metode stepwise memberikan

rekomendasi agar variabel INFOQUAL dikeluarkan dari model karena tidak

signifikan memberikan pengaruh kepada kepuasan pengguna. Begitu juga dengan

nilai konstanta regresi. Oleh karena itu dilakukan regresi ulang tanpa melibatkan

konstanta dan variabel INFOQUAL.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Dari 19 butir pertanyaan yang

membentuk dimensi-dimensi dari WebQual, empat butir pertanyaan dianggap

tidak valid, yaitu kemudahaan untuk mempelajari pengoperasian website
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Kominfo, interaksi antara website Kominfo dengan pngguna, kemudahan

penggunaan, dan informasi yang disediakan mudah dimengerti.

Dari 3 dimensi WebQual 4.0 hanya dimensi kegunaan dan kualitas

interaksi yang dinilai berpengaruh kepada kepuasan pengguna, sedangkan dimensi

kualitas informasi dinilai tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna website.

Hal ini bisa menjadi catatan bagi pengelola website Kominfo untuk terus

meningkatkan kualitas konten dari website apalagi mengingat tugas Kominfo

sebagai corong informasi resmi dari Pemerintah kepada masyarakat.

2.2 Konsep Dasar Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi penggunanya. Menurut George R.Terry, bahwa informasi adalah

data yang penting yang memberikan  pengetahuan yang berguna. Sedangkan

menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi

sebuah bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau

yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan

datang (Jogiyanto, 2005).

2.1.1 Kualitas informasi

Kualitas dari suatu informasi dapat dilihat sebagai berikut (Utomo, 2010)

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak

menyesatkan, serta informasi juga harus jelas sehingga mampu

mencerminkan maksudnya.

b. Tepat Waktu, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh

terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai

lagi.

c. Relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat atau berguna bagi

pemakainya.

d. Ketersediaan, berarti pertumbuhan data sejalan dengan waktu akan

membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar. Padahal tidak semua data
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tersebut dapat kita atur dengan system offline dan online. Sehingga

informasi yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai kebutuhan pemakainya.

e. Mudah Dipahami, informasi harus mudah dimengerti dan dipahami oleh

pembuat keputusan, baik yang menyangkut pekerjaan rutin maupun

keputusan strategis. Hindari informasi yang rumit karena hal tersbut akan

menghambat pengambilan keputusan

f. Bermanfaat, berarti informasi harus mampu memberikan sumbangan yang

berguna bagi pemakai atau pembuat keputusan.

g. Kehandalan, informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat

dihandalkan. Pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan

yang cukup atas informasi yang disajikan.

h. Konsisten, berarti tidak boleh adanya pertentangan dalam setiap informasi

yang disajikan.

2.1.2 Jenis Informasi

Amsyah (2005) menyatakan jenis informasi dapat dikelompokkan

berdasarkan isi informasi, bentuk informasi, dan keluaran informasi.

1. Isi informasi

Informasi biasanya disebut berdasarkan isi pokok atau subjek dari informasi

bersagkutan. Subjek tersebut adalah mengenai suatu kegiatan atau bidang

kegiatan tertentu, mulai dari tingkat yang khas sampai tingkat subjek yang

sempit.

2. Bentuk Informasi

Berdasarkan bentuknya, informasi dapat dibedakan dalam 8 (delapan)

bentuk informasi, yaitu : Informasi Uraian, Informasi Rekapitulasi,

Informasi Gambar, Informasi Model, Informasi Statistik, Informasi

Formulir, Informasi Animasi, Informasi Simulasi.

3. Keluaran Informasi

Pengelompokan informasi berdasarkan hasil olahan komputer yaitu keluaran

(output) dari komputer umumnya dibagi menjadi dua bentuk yaitu laporan

dan jawaban.
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2.3 Internet

2.3.1 Pengertian Internet

Internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer

lokal dengan jaringan interkoneksi atau komputer-komputer lain (umum atau

pribadi) di seluruh dunia, dan menyediakan berbagai layanan seperti surat

elektronik, layanan pengiriman dokumen atau data digital, layanan informasi

multimedia dan forum virtual (maya). Seiring dengan perkembangan yang sudah

mulai dikenal secara luas dikalangan masyarakat sekarang ini, terdapat beragam

istilah yang merujuk pada internet, diantaranya adlah dunia maya (cyber space),

perpustakaan digital, jaringan global,dunia on-line, dan sebagainya.

2.3.2 Fasilitas Internet

Internet menawarkan banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Beberapa

fasilitas internet yang sering digunakan antara lain sebagai berikut : (Utomo.2010)

1. World wide web (Web)

Adalah system yang menghubungkan antar dokumen Hypertext di internet.

Melalui web, orang dapat mengakses informasi tidak hanya berupa teks,

tetapi juga gambar, suara dan film. Untuk menghasilkan web dibutuhkan

software yang disebut browser. Browser terpopuler saat ini adalah Microsoft

Internet Explorer, Nestcape Communicator, dan Mozila Firefox.

2. Electronic mail (E-Mail)

Adalah surat elektronik yang dikirimkan melalui internet. Dengan fasilitas

ini, orang bisa mengirim atau menerima surat dari dan ke pengguna internet

di seluruh dunia.

3. Mailing List (Milis)

Adalah ajang berdiskusi dalam kelompok melalui e-mail. Melalui milis,

orang bisa berdiskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok. Setiap

e-mail yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan keseluruh alamat e-
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mail yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Fasilitas ini digunakan

oleh kelompok, organisasi, atau instansi tertentu untuk bertukar informasi

dan berdiskusi sesame anggota.

4. Telnet

Telnet yang berada pada terminal dapat berhubungan dengan komputer lain

melalui internet. Pengguna terminal dapat mengakses dan bekerja pada

komputer yang dihubungi dengan telnet.

5. File Transfer Protokol (FTP)

Adalah mekanisme transfer data di internet. Melalui software FTP, orang

dapat mengirim data atau file dari satu komputer ke komputer lain. Proses

mengirim file dari komputer kita ke komputer lain disebut upload.

6. Gopher

Adalah system yang digunakan pemakai agar dapat mengakses informasi

dikomputer lain. Perbedaan gopher dengan web adalah gopher tidak bisa

menampilkan gambar, hanya teks. Oleh sebab itu gopher mulai banyak

ditinggalkan para pemakai internet saat ini.

7. Chat Group/Internet Relay Chat (IRC)

Adalah forum untuk pemakai internet agar dapat saling berdiskusi atau

berbincang-bincang dengan pemakai internet lain.

8. Newsgroup

Merupakan ruang percakapan bagi para anggota yang mempunyai

kepentingan sama. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, kita harus terkoneksi

ke ISP yang menyediakan fasilitas Newsgroup karena tidak semua ISP

menyediakannya.

9. Ping (Packet Internet Gopher

Berfungsi untuk mengetahui hubungan antara komputer kita dan komputer

lain di internet. Pengecekkan hubungan dilakukan dengan mengirimkan

paket data.
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2.4 Website

2.4.1 Pengertian Website

Word Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web, merupakan

salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Informasi Web

disebarluaskan melalui pendekatan hypertext (salah satu cara untuk

menghubungkan berbagai dokumen di Internet), yang memungkinkan suatu teks

pendek menjadi acuan untuk membuka dokumen yang lain. Dengan pendekatan

hypertext ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari suatu

dokumen ke dokumen yang lain. (Kadir, 2003).

2.4.2 Software Website

Software Website diantaranya :

a. 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, IIS dan lainnya) dan pengguna cukup mendapatkan hasilnya di

tampilan browser. Pemanfaatan 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.

b. HTML (Hypertext Markup Language)

Adalah suatu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web.

HTML itu adalah bahasa yang fleksibel karena tidak tergantung pada suatu

platform tertentu.

c. CSS atau Cascading style sheet
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CSS atau Cascading style sheet secara sederhana adalah sebuah metode

yang digunkan untuk mempersingkat penulisan. CSS adalah bahasa style

sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen.

d. Bahasa pemograman javascript

Bahasa pemograman javascript biasanya digunakan untuk hal-hal tertentu

dalam sebuah website, misalnya saja untuk membuat validasi pada form

pendaftaran, formlogin, buku tamu, animasi sederhana (bukan flash) dan

pengeturan-pengaturan lainnya.

2.4.3 Jenis-Jenis Website

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

website. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari static website dan

dynamic website, sebagai berikut :

1. Static Website (Website Statik)

Adalah website yang isinya dirancang untuk sering berubah dan secara

manual dan biasa juga dikelola perorangan dengan menggunakan beberapa

software editor.

2. Dynamic website (Website Dinamis)

Adalah website da nisi informasinya dirancang untuk sering berubahdan

ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman dan database, seperti, PHP, ASP,

Javascript, MySQL. Contoh dari web dinamis misalnya forum- forum yang

ada di internet. Disitu kita bisa mengisi content dari web tersebut,

mengubah data diri, dan mengirimkan pesan.

2.4.4 Aplikasi Website

Aplikasi web adalah sebuah system informasi yang mendukung interaksi

pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur aplikasi web biasanya

berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi halaman web

dinamis yang dapat ditimbangkan sebagai hibridisasi antara hipermedia dan

system informasi. Aplikasi web adalah bagian dari client-side yang dijalankan
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oleh browser web. Client-side mempunyai tanggung jawab untuk pengeksekusian

proses bisnis (Janner, 2009).

2.4.4.1 Karakteristik Aplikasi Web

Aplikasi website mempunyai karakteristik- karakteristik sebagai berikut :

1. Aplikasi website akan secara konstan meningkat.

2. Aplikasi website tidak terpisahkan dari perangkat lunak. Konten yang

dapat mencakup teks, grafis, citra, audio, video terintegrasi dengan

pengolahan procedural.

3. Aplikasi website bertujuan untuk digunakan secara luas oleh komunitas

pengguna yang variable, dengan jumlah besar pengguna anonim dengan

berbagai kebutuhan, harapan, dan sekumpulan keahlian.

4. Sistem berbasis website content driven (database-driven). Pengembangan

system berbasis web ini meliputi penciptaan dan manajemen dari konten.

5. Sistem berbasis website yang menuntut look and feel menyokong

kreativitas visual dan inkorporasi multimedia dalam presentasi dan

antarmuka.

6. Aplikasi web mempunyai jadwal pengembangan yang padat dan tekanan

waktu yang padat.

7. Percabangan kegagalan atau ketidakpuasan pengguna dari aplikasi

berbasis web yang sering lebih buruk daripada sistem IT konvensional.

8. Aplikasi dikembangkan oleh tim kecil.

9. Ada perubahan teknologi cepat kemajuan tetap didalam standard an

teknilogi web yang membawa tantangan.

10. Pengembangan web menggunakan cutting edge, standar dan teknologi

yang berbeda dan mengintegrasikan banyak komponen, mencakup

perangkat lunak tradisional dan nontradisional.

11. Media pengiriman untuk aplikasi web sangat berbeda dengan perangkat

lunak tradisional. Aplikasi web harus mengatasi format dan perangkat

tampilan dan mendukung perangkat keras, perangkat lunak, jaringan

dengan kecepatan akses beragam.
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12. Keamanan dan privasi pada sistem berbasis web lebih dituntut

dibandingkan dengan yang ada pada pernagkat lunak tradisional.

13. Web menunjukan suatu ikatan yang lebih besar antara seni dan ilmu.

2.4.4.2 Teknologi Aplikasi Website

Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang sejak awal dirancang untuk

dieksekusi didalam lingkungan berbasis web. Definisi ini mengungkapkan dua

aspek penting dari aplikasi yaitu :

1. Suatu aplikasi web dirancang agar berjalan di dalam lingkungan berbasis

web. Artinya aspek-aspek hipermedia dalam kaitannya dengan hiperteks

dan multimedia di dalam kombinasi dengan logika aplikasi tradisional

harus diperhitungkan diseluruh siklus hidup aplikasi yang membuatnya

berbeda dengan aplikasi konvensional.

2. Secara khusus, aplikasi website menguatkan notasi sesi yang membedakan

dari paradigm web permintaan respon biasa.

2.4.5 Kriteria desain website yang efektif

Dalam berbagai bisnis, website kerap memegang peranan yang sangat

penting. Fungsi dan peranan website dapat memgang peranan yang sangat krusial.

Berikut merupakan fungsi dari sebuah website:

1. Sebuah website merupakan representasi perusahaan di dunia maya dalam

arti kata keseluruhan asset fisik yang ada direduksi menjadi sekumpulan

informasi digital yang dapat diakses oleh siapapun.

2. Sebuah website merupakan kanal akses (accesschannel) yang

menghubungkan perusahaan dengan stakeholder-nya seperti supplier,

pelanggan, pemerintah, masyarakat atau mitra bisnisnya.

3. Sebuah website merupakan tempat dimana perusahaan menawarkan

produk dan jasanya kepada para calon pelanggan yang memiliki akses ke

internet dan di tempat ini pulalah transaksi jual-beli antara dua belah pihak

terjadi.
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4. Sebuah website merupakan sebuah tempat dimana berbagai komunitas

dapat saling berinteraksi, membagi informasi dan pengetahuannya kepada

orang lain secra bebas dan terbuka.

Melihat kenyataan tersebut, desain sebuah website merupakan salah satu

kunci sukses perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep bisnisnya

menggunakan layanan website ini. Oleh karena itu penting bagi manajemen dan

praktisi teknologi informasi untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus

dipertimbangkan dalam mendesain dan mengembangkan sebuah website. Salah

satu riset terkemuka di dunia, Gartner Group, mempublikasikan artikel hasil

kajian mereka terhadap factor-faktor apa saja yang harus diperhatikan bagi para

pengembang website. Berdasarkan kajian, ada tiga kriteria utama yang harus di

perhatikan di dalam desain sebuah website, yaitu (Indrajit, 2012):

1. Site Desain

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan system

menu yang dipergunakan.

2. Site Functionality

Menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website.

3. Customer Value

Menyangkut berbagai aspek manfaat yang dapat secara langsung dirasakan

oleh para pelanggan yang mengakses website terkait.

WEB EVOLUTION CRITERIA

Sumber : Gartner Group, 2000

Gambar 2.1 Kriteria Desain Website

Site Desain

25%

Site Functionality
25%

Customer value
50%
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Diantara ketiga aspek ini, Customer value memiliki bobot yang lebih

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

sehingga aspek ini harus diperhatikan sungguh-sungguh bagi manajemen maupun

praktisi teknologi informasi. Sementar factor site desain dan site functionality

memiliki bobot penilaian yang kurang lebih sama.

2.4.6 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 dobel, tidak satupun domain

namanya sama. Domain dapat dibeli atau tepatnya disewa, biasanya

pertahun dari jasa penyedia atau penjual domain.

2. Web Hosting Web

Hosting adalah sebuah server atau tempat meletakkan 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 (hyper text markup language). Untuk membuat file website

sederhana bisa dengan menggunakan software pengelola kata yang biasa

seperti Microsot Office Word, Microsot Office Excell atau Open Office

untuk Linux. Kemudian file tersebut disimpan dalam dokumen .html.

tetapi file tersebut harus diberi nama file dengan index.html jika

menginginkan agar file menjadi halaman pertama dari website.

2.5 Metode Webqual 4.0

Webqual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas

website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan

pengembangan dari Servqual yang banyak digunakan sebelumnya pada

pengukuran kualitas jasa. Instrument penelitian pada webqual tersebut
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dikembangkan dengan metode Quality function Development (QFD). (Amru dkk :

2007).

Gambar 2.2 QFD dan Perkembangan Website

Webqual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah

mengalami beberapa iterasi dalam penyusunan dimensi dan butir-butir

pertanyaannya. Webqual 4.0 disusun berdasarkan penelitian pada tiga area yaitu,

(1) kualitas informasi dari penelitian system informasi, (2) interaksi dan kualitas

layanan dari penelitian kualitas system informasi, e-commerce dan pemasaran,

serta (3) usability dari humancomputer interaction.

2.5.1 Perkembangan Webqual

Webqual didasarkan pada penyebaran kualitas fungsi (QFD) , yang

merupakan terstruktur dan disiplin proses yang menyediakan sarana untuk

mengidentifikasi dan membawa hasil jawaban responden melalui setiap tahap

produk atau jasa pengembangan dan implementasi (Slabey, 1990). Aplikasi QFD
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memberi penilaian terhadap hasil jawaban responden dengan menggunakan kata-

kata yang bermakna bagi pelanggan. Kualitas ini kemudian diberikan kembali ke

pelanggan dan bentuk dasar dari evaluasi kualitas produk atau jasa.

Dalam konteks webqual, pengguna situs web diminta untuk menggunakan

5 situs skala poin. Para pengguna juga diminta untuk menilai masing-masing

kualitas. Meskipun kualitas dalam Webqual bersifat subjektif, ada sejumlah besar

analisis data menggunakan teknik kuantitatif, misalnya untuk melakukan tes dari

keandalan instrument WebQual.

2.5.1.1 WebQual 1.0

Versi pertama dari instrumen WebQual dikembangkan dalam domain

sekolah Inggris bisnis (Barnes dan Vidgen 2000). Metodologi pengembangan

untuk instrumen ini adalah untuk menggunakan kualitas fungsi penyebaran

(QFD), yang merupakan proses terstruktur dan disiplin yang menyediakan sarana

untuk mengidentifikasi dan membawa suara pelanggan melalui setiap tahap

pengembangan produk atau jasa dan implementasi (Slabey 1990).

Titik awal untuk QFD adalah untuk mengartikulasikan Suara Pelanggan

dan untuk tujuan ini kami berlari lokakarya kualitas pada bulan Agustus 1998

dengan enam Master siswa. Bossert (1991) merekomendasikan proses tiga tahap

untuk sebuah lokakarya kualitas: mendirikan satu masalah saja persyaratan

menjadi kategori yang masuk akal bagi pelanggan. Masalah tunggal untuk diskusi

kualitas dari sebuah sekolah bisnis yang sangat baik situs web. Delegasi bekerja

secara individu menuliskan ide-ide mereka ke catatan pos dan didorong untuk

meletakkan frase singkat bersama-sama dengan hukuman lebih lama untuk

menjelaskan dasar pemikiran untuk kualitas yang diusulkan. Para delegasi

kemudian dialokasikan untuk dua tim dan diminta untuk menggabungkan kualitas

mereka ke kelompok afinitas (daftar struktur pohon), awalnya bekerja dalam

keheningan untuk memindahkan pos-nya sekitar dan menciptakan judul karena

mereka merasa sesuai. Akhirnya, kedua tim dibawa kembali bersama-sama untuk

menghasilkan daftar konsolidasi tunggal menuntut kualitas. Pada akhir sesi ini
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kami telah mengumpulkan lima puluh empat kualitas baku yang terstruktur

hierarkis ke dalam kelompok afinitas.

Dari kualitas baku kuesioner dengan tiga puluh lima pertanyaan

dikembangkan. Hal ini diselesaikan oleh enam peserta lokakarya dan digunakan

untuk memperbaiki pertanyaan. Salah satu hasil dari responden adalah pengakuan

bahwa kuesioner terlalu panjang untuk menjawab tiga puluh lima pertanyaan

untuk masing-masing empat sekolah bisnis situs web melibatkan responden di 140

penilaian, ditambah 35 lanjut penilaian pentingnya kualitas masing-masing.

Menggunakan literatur tentang kualitas informasi, khususnya Bailey dan Pearson

(1983), Delone dan McLean (1992), Kuat dkk. (1997), dan melihat dengan hati-

hati untuk tumpang tindih kualitas angket itu dikurangi menjadi 24 pertanyaan

lebih mudah dikelola. Jika memungkinkan, pertanyaan dihapus yang disebut

terlalu langsung ke karakteristik, fungsi, atau bagian dari situs web, karena ini

mewakili perspektif pemasok bukan pengalaman pengguna subyektif.

2.5.1.2 WebQual 2.0

Dalam menerapkan WebQual ke situs Web B2C menjadi jelas bahwa

perspektif interaksi kualitas sebagian besar hilang dari WebQual 1.0. Bitner et al.

(1990) mengadopsi Shostack. S (1985) definisi dari pertemuan layanan sebagai

periode waktu di mana konsumen langsung berinteraksi dengan layanan dan

perhatikan bahwa interaksi ini tidak perlumenjadi antar pribadi - sebuah

pertemuan layanan dapat terjadi tanpa unsur interaksi manusia. Bitner et al. (1990)

juga mengakui interaksi adalah layanan dari pelanggan sudut pandang . Kami

menyarankanbahwa kualitas interaksi adalah sama penting untuk keberhasilan e-

bisnis seperti itu adalah untuk batu bata dan mortir organisasi (dan mungkin lebih

diberikan penghapusan dimensi interpersonal). Dalam WebQual 2,0 aspek

interaksi dengan mengadaptasi dan menerapkan pekerjaan pada kualitas layanan,

terutama SERVQUAL (Parasuraman 1985, 1988, 1995, Zeithaml et al 1990,.

1993) dan IS SERVQUAL (Pitt et al. Tahun 1995,1997, Kettinger dan Lee 1997,

Van Dyke dkk. 1997), untuk evaluasi situs Web dari toko buku online. Seperti

WebQual 1,0, lokakarya kualitas dilakukan untuk memperoleh kebutuhan
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pelanggan, kali ini dalam domain Internet toko buku (lihat Barnes dan Vidgen

2001 untuk account penuh).

2.5.1.3 WebQual 3.0

Sementara WebQual 1.0 kuat pada kualitas informasi, dan kurang kuat

pada interaksi layanan. Demikian pula, di mana WebQual 2.0 menekankan

kualitas interaksi itu kehilangan beberapa kekayaan kualitas informasi WebQual

1.0. Kedua instrumen terkandung berbagai kualitas dengan situs Web sebagai

artefak perangkat lunak. Dalam meninjau instrumen ditemukan bahwa semua

kualitas dapat dikategorikan menjadi tiga bidang yang berbeda: kualitas situs,

informasi kualitas, dan layanan interaksi kualitas. Versi baru dari WebQual (3.0)

diuji dalam domain online lelang (Barnes dan Vidgen 2001c).

2.5.1.4 WebQual 4.0

Analisis hasil WebQual 3,0 menyebabkan identifikasi dari tiga dimensi

e-commerce situs Web kualitas: kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas

pelayanan interaksi. Usability telah menggantikan kualitas situs di WebQual versi

4.0 karena itu membuat penekanan pada pengguna dan persepsi mereka bukan

pada desainer dan situs sebagai hanya sebuah artefak perangkat lunak bebas

konteks. Kegunaan jangka juga mencerminkan lebih baik pada tingkat abstraksi

yang lain dua dimensi WebQual yaitu informasi dan interaksi layanan.

Dalam WebQual 4.0 dimensi kegunaan menarik dari literatur di bidang

interaksi manusia komputer (Davis 1989, 1993, Nielsen 1993) dan Web lebih

belakangan kegunaan (Nielsen 1999, 2000a, Spool et al. 1999). Usability

berkaitan dengan pragmatik tentang bagaimana pengguna merasakan dan

berinteraksi dengan situs Web apakah mudah dinavigasi, Apakah desain yang

sesuai dengan jenis situs. Tidak, dalam contoh pertama, yang bersangkutan

dengan prinsip-prinsip desain seperti penggunaan frame atau persentase ruang

putih, meskipun ini kekhawatiran bagi para desainer situs Web yang dituduh

meningkatkan kegunaan.
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Dengan demikian, WebQual telah berkembang menggunakan lokakarya

kualitas, analisis faktor untuk mengidentifikasi pengelompokan pertanyaan, dan

literatur dari tiga bidang utama penelitian: informasi yang berkualitas dari

mainstream IS penelitian; interaksi layanan kualitas dari pemasaran (serta

beberapa IS dan e-commerce sumber), dan kegunaan dari manusia dengan

interaksi komputer. Hasil kualitas pada setiap tahap pengembangan WebQual

adalah Untuk memastikan bahwa kualitas adalah relevan, terutama di mana

mereka berhubungan dengan pra-internet sastra dan industri baru. Kami juga

menemukan beberapa item yang tidak cukup ditangkap dalam penelitian yang

masih ada, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki utama sumber.

Dalam hal ini, penekanan ditempatkan pada penyediaan dukungan literatur

sekunder untuk kualitas ini.

2.5.2 Dimensi Webqual 4.0

Webqual disusun berdasarkan penelitian terdiri atas tiga dimensi area

yaitu:

1. Information Quality (Kualitas Informasi)

Information Quality (Kualitas Informasi) adalah mutu dari isi yang

terdapat pada site, pantas tidaknya informasi untuk tujuan pengguna

seperti akurasi, format dan keterkaitannya. Menurut Barnes (2003),

kualitas informasi meliputi hal-hal seperti informasi yang akurat,

informasi yang bisa dipercaya, informasi yang up to date / terbaru,

informasi yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah

dimengerti , informasi yang sangat detail, dan informasi yang disajikan

dalam format desain yang sesuai.

2. Interaction Quality (Kualitas Interaksi)

Adalah mutu dari interaksi pelayanan yang dialami oleh pengguna

ketika mereka menyelidiki kedalam site lebih dalam, yang terwujud

dengan kepercayaan dan empati, sebagai contoh isu dari keamanan

transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan

komunikasi dengan pemilik site.
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3. Usability

Usability adalah mutu yang berhubungan dengan site, sebagai

contoh penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran

yang disampaikan kepada pengguna. Dalam kriteria ini, sangat

berpengaruh karena tampilan atau desain suatu website merupakan faktor

utama dalam mempengaruhi pengunjung. Dengan desain yang menarik,

kemudahaan penggunaan, navigasi sehingga pengunjung akan senang

untuk mengunjunginya dan akan mudah juga dalam memperoleh

informasi yang dibutuhkan.

Webqual dapat digunakan untuk menganalisis kualitas beberapa

website, baik website internal perusahaan (intranet) maupun website

eksternal. Persepsi pengguna tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu

persepsi tentang mutu layanan yang dirasakan (actual) dengan tingkat

harapan (ideal)

Barnes dan Vidgen (2003) melakukan penelitian menggunakan

WebQual untuk mengukur kualitas Website yang dikelola oleh OECD

(Organization For Economic Cooperation and Development). Website

yang bermutu dari perspektif pengguna dapat dilihat dari tingkat persepsi

layanan aktual yang tinggi dan kesenjangan persepsi aktual dengan ideal

(gap) yang rendah. Model kualitas website atau WebQual tersebut

pertama kali digunakan pada portal sekolah bisnis berdasarkan faktor-

faktor kemudahan penggunaan, pengalaman, informasi dan komunikasi

serta integrasi.

2.6 Tentang Haluan Riau

2.6.1 Sejarah Haluan Riau

PT. Inti Kharisma Mandiri Riau (IKMR) Pekanbaru, di dirikan pada hari

Kamis tanggal 21 Agustus 2000 berdasarkan Akta Notaris No. 20, yang bernama

Eddy Sumantri, SH di pekanbaru. Perusahaan ini berkedudukan di Jln. Tuanku

Tambusai No. 7 Pekanbaru. Seiring dengan berjalannya waktu, Harian Umum
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Riau Mandiri pun berubah nama menjadi Harian Umum Haluan Riau . Hal ini di

sebabkan karena, terjadinya pembelian saham oleh Pimpinan Umum Riau Mandiri

yaitu H. Basrizal Koto, terhadap perusahaan Sumbar Mandiri yang sebelumnya

sudah sempat terdiam, sehingga H. Basrizal Koto memiliki tiga perusahaan yang

sama-sama bergerak di bidang penjualan koran, dan ia berinisiatif untuk

mengabungkan nama ketiga perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan, di mana

ketiga perusahaan tersebut adalah :

a. Sumbar Mandiri yang berubah menjadi Haluan.

b. Riau Mandiri yang berubah menjadi Haluan Riau.

c. Sejori Mandiri yang berubah menjadi Haluan Kepri.

a. VISI HARIAN UMUM HALUAN RIAU

Adalah mengkomunikasikan persoalan-peroalan politik, sosial, ekonomi,

hukum dan budaya kepada masyarakat riau melalui bacaan yang sehat optimis dan

tanpa prasangka. Membangun komunitas mandiri untuk meningkatkan

kesejahteraan dan martabat masyarakat dan rakyat Riau yang berbudaya. Dan

merupakan salah satu Media yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk

memajukan daerah Riau ke depan.

b. MISI HARIAN UMUM HALUAN RIAU

 Menjadikan Haluan Riau sebagai media yang independen untuk semua

kalangan

 Menjadi nilai tambah untuk membangun masyarakat Riau yang cerdas

 Menjadi satu-satunya media pedoman Riau kedepan

 Menciptakan lapangan pekerjaan

 Meningkatkan minat baca masyarakat

 Membangun kemandirian masyarakat dan daerah

c. TUJUAN

Menciptakan media lokal yang memiliki daya saing tinggi dengan

pengelolaan yang efisien dan efektif di tengah euphoria penerbitan pers di

Indonesia, khususnya di Riau.
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d. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu bentuk rangkaian yang mewejudkan pola

tetap hubungan kerja maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan

wewenang dan tanggung jawab masing-msing. Oleh karena itu struktur organisasi

sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi. Oleh sebab itu demi

kelancaran visi dan misi suatu pekerjaan pada perusahaan Harian Umum Haluan

Riau, maka perusahaan ini membentuk suatu struktur organisasiyang terdiri dari

berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya serta menjalin

kerjasama yang baik. Adapun bentuk atau bagian dari struktur organisasi

perusahaan Harian Umum Haluan Riau:

Pimpinan Umum : H. Basrizal Koto

WPU/ Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab : H. Dheni Kurnia

Wakil Pemimpin Redaksi : Doni Rahim

Pemimpin Perusahaan : Sofialdi

Wakil Pemimpin Perusahaan : Prismar Joni

Redaktur Pelaksana : Asril Dharma

M. Roralis

Siswandi Sofyan

Koordinator Mingguan : Erina D Johar

Koordinator Liputan : Budi Satria

Manager Sirkulasi / Distribusi : M. Azmi

Manajer Iklan : Jefri Zein

Manajer Keuangan : Netu Okta Fera

Manajer Pracatak : Zul Pramana

Manajer Percetakan : Irman S Rianto

Manajer IT : Budhy Prasetyo

KEPEGAWAIAN

1. Pemimpin Umum
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Tugas pokoknya : Memimpin usaha dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan direktur utama Harian Haluan Riau, sebagai penerbit Harian

Haluan Riau.

2. Pemimpin Redaksi

Tugas pokonya: Mengelola isi redaksional secara bertanggung jawab untuk

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Pemimpin Umum.

3. Pemimpin Perusahaan

Tugas pokoknya: Membantu Pemimpin Umum / Wakil Pemimpin Umum

mengembangkan usaha sekaligus pengendalian biaya dan penagihan yang

paling tidak merugikan peusahaan.

4. Redaksi

Tugas pokoknya: Membantu Pemimpin Redaksi, baik diminta atau tidak

berkaitan dengan kinerja reporter,koresponden, grafis dan produksi serta

pusdok / litbang, baik yang masih pengelolaan SDM yang telah ditetapkan

Direktur Umum Harian Haluan Riau.

5. Manajer Keuangan

Tugas pokoknya: Mengkoordinasikan kegiatan keuangan dan bertanggung

jawab kepada pemimpin perusahaan.

6. Manajer Iklan Dan Promosi

Tugas pokoknya: Mengkoordinasi kegiatan promosi, off-print maupun

penggalian iklan / pariwara dan bertanggung jawab kepada pemimpin

Perusahaan / Wakil Pemimpin Perusahaan.

7. Account Executive

Tugas pokoknya: Melakukan penggalian iklan dan pariwara. AE bertanggung

jawab kepada kepala bagian iklan dan promosi atau Pemimpin Persahaan.

8. Manajer Personalia / SDM

Tugas pokoknya: Membantu Perusahaan melakukan pembinaan, peatihan

tenaga kerja dan layanan internal perusahaan.

9. Manajer Sirkulasi dan Distribusi

Tugas pokoknya: Mengkoordinasikan Koran dan penagihan dan penjualan

Koran. Bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum / Pemimpin Persahaan.
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a. Melakukan terobosan penjualan Koran agen-agen.

b. Melakukan pengiriman Koran ke pelangggan.

c. Melakukan pengiriman Koran kea gen-agen.

d. Mengkoordinasi agen dan pengecer untuk dapat menjual dalam jumlah yang

lebih besar, baik yang free market maupun militant.

e. Melakukan pendekatan ke tempat-tempat umum yang memungkinkan

dibentuk agen militant.

f. Melakukan penagihan secara rutin ke agen-agen dan pengecer.

g. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada agen, Lope dan asongan serta

pengemudi kendaraan distribusi.

h. Melakukan koordinasi dengan kepala percetakan berkaitan dengan jam

catak dak kontrol pendistribusian.

i. Melakukan koordinasi dengan redaksi dan bagian iklan promosi berkaitan

dengan program pemasaran Iklan.

j. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk penagihan yang

efektif.

k. Melakukan kegiatan lain atas perintah Pemimpin Umum /Pemimpin

Perusahaan.

10. Manajer Cetak

Tugasnya: Menyiapkan sarana percetakan

.

11. Manajer Security

Tugasnya: Menjaga keamanan kantor baik yang di luar maupun yang di

dalam.

12. Coordinator Iklan dan Promosi Dalam Kota maupun Luar Kota

Tugasnya: Mencari iklan dengan mempromosi dari suatu perusahaan atau

pribadi baik di dalam maupun di luar Kota.

13. Coordinator Sirkulasi dan Distribusi Dalam Kota Maupun Luar Kota

Tugasnya: Penyebaran Koran di dalam dan luar kota.

14. Layout / IT

Tugasnya: Menghimpun seluruh berita yang akan di cetak, dalam hal apapun.
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15. Litbang / Pusdok

Tugasnya: Menghimpun data media, terutama media sendiri dan media lain.

Dalam arti media lain ini adalah bank data.

2.6.2 Tampilan Website Haluan Riau

Website Haluan Riau beralamatkan di www.haluanmedia.com. Adapun

tampilannya seperti berikut yang diakses pada tanggal 4 mei 2013.
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Gambar 2.3 Tampilan Website Haluan Riau

2.7 Analisis Kesenjangan

Kepuasan pengguna akan terpenuhi apabila proses penyampaian hasil atau

output dari sistem kepada pengguna sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh

pengguna. Perbedaan cara penyampaian dari apa yang dipersepsikan konsumen,

menurut Parasuraman yang dikutip dari Porter dalam buku Umar (2000).

Mencangkup 5 Gap (perbedaan) :

1. Gap antara harapan pengguna dan persepsi perancangan system
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Gap ini muncul sebagai akibat dari ketidaktahuan perancang sistem tentang

kualitas sistem seperti apa yang sebenarnya. Diharapkan pengguna.

Akibatnya desain dan standar sistem yang dihasilkan menjadi tidal baik,

sehingga sistem tidak dapat memperlihatkan unjuk kerja sepeti yang

dijanjikan pada pengguna, jadi Gap arapan pengguna dengan persepsi

pembuat sistem merupakan sumber munculnya Gap yang lain.

2. Gap antara persepsi perancangan system,tentang harapan pengguna dan

spesifikasi kualitas system. Pengertian perancangan sistem disini meliputi

semua pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai otoritas untuk

memciptakan atau mengubah, prosedur standar system. Gap ini muncul

Karena para perancang system menetapkan spesifikasi kualitas system

berdasarkan pada apa yang mereka percayai sebagai yang diinginkan

pengguna. Padahal mereka itu belum tentu akurat. Akibatnya banyak

organisasi jasa telah memfokuskan tekanan mereka kepada kualitas yang

berkaitan dengan jasa. Akat dari munculnya gap ini bahwa tidak ada

interaksi langsung antara pperancang system dengan pengguna, dan atau

ketiksiapan perancang dalam mengkomunikasikan keduannya.

3. Gap antara spesifikasi kualitas system dan system yang disajikan

Gap ini biasanya muncul pada sistem yang penyampaiannya sangat

bergantung pada karyawan. Persepsi yang akurat tentang harapan pengguna

memng penting, tetapi belum cukup untuk menjamin kualitas penyajian

informasi terbaik. Gap ini mengidentifikasikan perlunya ditetapkan desain

dan standar sistem yang berorientasi kepada pengguna yang dibangun

berdasarkan keperluan pokok pengguna yang mudah dipahami oleh

pengguna dan diukur oleh pengguna. Standar-standar itu terdiri dari standar-

standar operasi yang ditetapkan sesuai dengan harapan dan prioritas

pengguna, tidak dari sudut kepentingan perusahaan seperti efisiensi dan

efektivitas.

4. Gap antara penyampaian system secara actual dan komunitas eksternal

kepada pengguna. Janji yang disampaikan mungkin secara potensial bukan

hanya meningkatkan harapan yang akan dijadikan sebagai standar kualitas
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system yang akan diterima pengguna, akan tetapi juga akan meningkatkan

persepsi tentang jasa yang akan disampaikan kepada mereka. Kegagalan

dalam memenuhi jasa yang dijanjikan dengan faktanya akan memperlebar

gap ini.

5. Gap antara system yang diharapkan dan system actual yang

diterima/digunakan/pengguna. Gap ini mencerminkan perbedaan antara

unjuk kerja actual yang diterima pengguna dan unjuk rasa yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan kepuasan konsumen, unjuk kerja factual yang lebih

besar dari harapan mencerminkan bahwa berada pada keadaan terpuaskan.

2.8 Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Kuesioner merupakan metode

pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti

data/informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan

informasi yang dibutuhkan tersebut diukur.

2.8.1 Jenis-Jenis Kuesioner

Adapun jenis kuesioner berdasarkaan pertanyaan yang akan digunakan

oleh periset 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 Haluan Riau ?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………..

Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan terbuka akan

sangat bervariasi. Pengelompokkan jawaban-jawaban serupa akan menjadi

suatu pekerjaan  yang tidak mudah.
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2. Pertanyaan (Kuesioner) Tertutup

Responden tinggal memilih jawaban di antara pilihan yang sudah

disedakan. Pertanyaan-pertanyaan tertutup dapat dengan mudah dikodekan

dan diolah untuk tahap penelitian selanjutnya. Contoh : Informasi yang

disajikan website Haluan Riau jelas:

a. Sangat Setuju

b. Setuju

c. Netral

d. Tidak setuju

e. Sangat Tidak Setuju

Dengan adanya jawaban yang disediakan dan mudah untuk

dimengerti. Maka responden tidak akan kesulitan dalam menjawabnya.

Dengan demikian adapun bobot nilai dari setiap jawaban yang disediakan,

yaitu: Range nilai pada kuesioner:

Sangat Setuju : 5

Setuju : 4

Netral : 3

Tidak Setuju : 2

Sangat Tidak Setuju : 1

Dengan adanya range (nilai) dari tiap jawaban kuesioner maka

akan mempermudah dalam penghitungan hasil akhir.

3. Pertanyaan (Kuesioner) Tidak Terstruktur Yang Tersamar

Pertanyaan/kuesioner tidak terstruktur yang tersamar berlandaskan

pada riset motivasi. Para periset 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.
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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.

4. Pertanyaan (Kuesioner) Terstruktur Yang Tersamar

Kuesioner terstruktur 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 dibawah sadar dengan keunggulan struktur

pengkodean 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 bias, 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.

2.8.2 Teknik Pengukuran

Dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer adalah:

a. Likert’s Summated Rating (LSR)

LSR adalah skala atau pengukuran sikap responden. Jawaban

pernyataan dinyatakan dalam pilihan yang mengakomodasi jawaban antara

Sangat Setuju Sekali sampai Sangat Tidak Setuju. Banyak pilihan biasanya

3, 5, 7, 9 dan 11. Dalam prakteknya yang paling sering digunakan adalah 5.

Terlalu sedikit pilihan jawaban menyebabkan pengukuran menjadi

sangat kasar dan terlalu banyak pilihan jawaban menyebabkan responden

sulit membedakan pilihan. Banyak pilihan ganjil juga menimbulkan
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masalah, responden yang malas/enggan akan menjawab pilihan yang di

tengah ( = jawaban netral).

b. 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.

Missal :

Tampilan website (responden memilih kotak 10 sampai dengan 0,

misalnya 8)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Prinsip sifat positif diberi nilai paling besar dan sifat negatif di beri nilai

paling kecil tetap dipertahankan, demikian juga prinsip menggabungkan positif-

negatif secara bergantian.

2.8.3 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

2) Non Probability Sampling

a. Probability Sampling

Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberi

peluang /kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi:

1. Simple Random Sampling
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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. Teknik sampling ini seperti pada gambar

berikut:

Gambar 2.4 Teknik Simple Random Sampling

2. Proportionate Startified Random Sampling

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota/karakteristik

yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. 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.

Gambar 2.5 Teknik Proportionate Startified Random Sampling
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3. Disproportionate Random Sampling

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi

berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan

mempunyai personil sebagai berikut: 3 orang S3, 5 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

dibandingkah dengan kelompok lainnya.

4. Cluster Sampling (Sampling Daerah)

Teknik sampling daerah (cluster sampling) digunakan untuk menentukan

sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas,

misalnya penduduk suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk

menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka

pengambilan sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang telah

ditetapkan.Teknik cluster sampling dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Menentukan sampel daerah

b. Menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara

sampling juga

Teknik ini di gambarkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.6 Teknik Cluster Sampling

b. Non-Probability Sampling
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Non-probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang

memberi peluang /kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi:

1. 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 no 1 sampai nomor 200. Selanjutnya pengambilan

sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil, atau genap

saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti bilangan 5 dan

lainnya.

2. Sampling Kuota

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah (quota)

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 5 orang, maka setiap anggota

peneliti dapat memilih sampel secara bebas dengan karakteristik

yang telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang.

3. 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 yang ditemukan pada waktu menentukan sampel cocok

dengan yang diperlukan sebagai sumber data.

4. Purposive Sampling

Purposive sampling, adalah teknik penarikan sampel yang

dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan
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penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih

adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.

5. Sampling Jenuh

Sampling jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30

orang. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, dimana

semua anggota populasi dijadikan sampel.

6. Snowball Sampling

Snowball sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-

mula dilakukan dalam jumlah kecil (informan kunci) kemudian

sampal yang terpilih pertama disuruh memilih sampel

berikutnya, yang akhirnya jumlah sampel akan bertambah

banyak seperti bola salju yang bergelinding makin lama makin

besar.

7. Sampling Seadanya

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi

berdasarkan seadanya data atau kemudahannya mendapatkan

data tanpa perhitungan apapun mengenai derajat

kerepresesntatipannya. Dalam pembuatan kesimpulan masih

sangat kasar dan bersifat sementara.

8. Sampling Purposive

Sampling purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan,

terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan

pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Sampling

purposif akan baik hasilnya di tangan seorang akhli yang

mengenal populasi. Cara penarikan sampel ini sangat cocok

digunakan untuk studi kasus.
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c. Menentukan Jumlah Sampel

Untuk dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subjek

penelitian yang harus diambil, penelitu 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:

a) Unit analisis,

b) Pendekatan atau model penelitian,

c) Banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi, dan

d) Keterbatasan penelitian.

d. Menentukan Anggota Sampel

Secara umum terdapat dua teknik sampling, yaitu:

1) Teknik Probability

Teknik sampling probability adalah teknik yang memberi peluang yang

sama kepada seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel.

2) Teknik Non-Probability

Pengambilan sampel secara acak dapat dilakukan dengan bilangan

random, maupun dengan undian. Apabila pengambilan sampel

dilakukan dengan undian maka setiap anggota populasi diberi nomor

sesuai dengan jumlah populasi. Penarikan sampel dengan cara

mencabut satu demi satu nomor yang ada pada kotak undian sampai
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mencapai jumlah sampel yang telah ditetapkan dengan rumus scohran

atau dengan persentase.

2.9 Uji Validitas dan Realabilitas

2.9.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian daftar pertanyaan kuesioner yang

dilakukan untuk melakukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas ini

dilakukan dengan menggunakan teknik ProductMoment dari KarlPearson dengan

rumus sebagai berikut:

Keterangan:

rxy : koefesien korelasi produk moment

n : banyaknya sampel

X : item

Y : total variable

r : koefisien korelasi

Kriteria keputusan:

a. Jika rxy hitung > r kritis (0,3), maka daftar pertanyaan kuesioner

dinyatakan valid.

b. Jika rxy hitung < r kritis (0,3), maka daftar pertanyaan kuesioner

dinyatakan tidak valid.
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2.9.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas untuk mengukur kehandalan data. Uji reabilitas

menggunakan teknik split half (belah dua) yaitu mengelompokkan data

berdasarkan penomoran ganjil genap. Hasil dari perhitungan SPSS akan dilihat

pada tabel cronbach’s alpha if item delete akan dibandingkan dengan 0.80, jika

nilai cronbach’s alpha if item delete > 0. 80 maka datanya reliabel.

2.10 SPSS

2.10.1 Sejarah SPSS (Statistical Produk and Servicer Solutions)

Sekitar tahun 1960 Norman H.Nie, C.Hadlay, dan Dale Bent pertama kali

mengembangkan SPSS sebagai perangkat lunak untuk sistem statistik pada

komputer Mainframe. SPSS/PC+ untuk PC dikeluarkan pada tahun 1984, dengan

versi Windows dirilis pada tahun 1992. Pada tahun 1992 sampai 1994, SPSS

mengakuisisi beberapa perusahaan untuk menambah daya saing yaitu BMDP

Statistical Software, Jandel Scientific Software, Clear Software, In2itive

Technologies A/S, Integral Solution Ltd, dan Vento Software.

2.10.2 Aplikasi SPSS

Program SPSS adalah program khusus pengolah data untuk analisis

statistik. Saat ini program ini telah berkembang dengan berbagai versi. Program

ini kompatibel dengan Windows versi berapapun. Untuk menjalankan program,

spesifikasi komputer yang dibutuhkan adalah (Santoso, 2005):

1. Prosesor Intel Pentium dengan kecepatan 233 Mhz atau yang lebih tinggi atau

prosesor merk lain dengan kemampuan yang sama atau lebih tinggi.

2. RAM dengan kecepatan 64 Mb atau lebih tinggi.

3. Harddisk dengan kapasitas 400 Mb atau yang lebih tinggi.

4. VGA dengan resolusi 32 MB atau yang lebih tinggi

5. DiskDrive

6. CD ROM untuk menginstal program SPSS .
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2.10.3 Pengertian Variabel

Variabel didefinisikan sebagai (Sarwono, 2009) “something that may vary

or differ” (Brown, 1998:7). Definisi lain yang lebih detail mengatakan bahwa

variabel “is simply symbol or a concept that can assume any one of a set of

values” (Davis, 1998:23)

Definisi pertama menyatakan bahwa variabel ialah sesuatu yang berbeda

atau bervariasi, penekanan kata sesuatu diperjelas dalam definisi kedua yaitu

simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai.

2.10.4 Tipe-tipe Variabel

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang

variabelitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk

menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

b. Variabel Tergantung (Dependent Variable)

Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respons

jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah

variabel yang variabelitasnya diamati dan diukur untuk menentukan

pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.

c. Variabel Moderat (Moderate Variable)

Variabel moderat adalah variabel bebas kedua yang disengaja dipilih oleh

peneliti untuk menentukan apakah kehadirannya berpengaruh terhadap

hubungan antara variabel bebas pertama dan variabel tergantung. Variabel

moderat merupakan variabel yang variabelitasnya diukur, dimanipulasi

atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut

mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang

sedang dikaji.

d. Variabel Kontrol (Control Variable)

Suatu variabel yang pengaruhnya akan dihilangkan disebut variabel

kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang
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variabelitasnya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya.

Jika tidak dikontrol, variabel tersebut akan mempengaruhi gejala yang

sedang dikaji.

e. Variable Perantara (Intervening Variable)

Variabel bebas, tergantung, kontrol, moderat merupakan variabel-variabel

konkrit. Ketiga variabel, yaitu variabel bebas, kontrol, dan moderat

tersebut dapat dimanipulasi oleh peneliti dan pengaruh ketiga variabel

tersebut dapat dilihat atau diobservasi. Lain halnya dengan variabel

perantara, variabel tersebut bersifat hipotenikal artinya secara konkrit

pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi

hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung yang sedang

diteliti. Oleh karena itu, variabel perantara didefinisikan sebagai variabel

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti

tetapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi, pengaruhnya harus

disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat

terhadap gejala yang sedang diteliti.

2.10.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda adalah metode analisis yang tepat ketika penelitian

melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau

lebih variabel bebas. Tujuan analisis regresi berganda adalah memperkirakan

perubahan respon pada variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas.

(Hair,Anderson,Tatham,Black,1995).

Analisis regresi berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan

untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan

satu atau beberapa variabel independen (X) . Hubungan matematis digunakan

sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau meprediksi

nilai (Y) berdasarkan nilai (X) tertentu. Dengan analisis regresi akan diketahui

variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel

dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan untuk
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memprediksi nilai variabel dependen. Hubungan matematis dapat digambarkan

sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 +.......+ bnXn + e

Y = Variabel dependen

b1,b2,bn = Koefisien regresi

X1,X2,Xn = Variabel Independen

e = error

Sumber : Sofyan dan Heri, SPSS Complete, 2009

Regresi linear memperkirakan koefisien persamaan linear, yang meliputi

satu atau lebih variabel independen yang digunakan sebagai nilai predikator dari

variabel dependen. Prosedur analisis regresi dipakai untuk memprediksi model

regresi. Ada 5 metode yang digunakan, yaitu : enter, stepwise, remove, backward,

dan forward. Dengan prosedur ini dapat diketahui titik-titik data mana saja yang

berpengaruh, outlier-outlier, pelanggaran asumsi model regresi. Adapun kegunaan

dari metode tersebut adalah :

a) Enter : memasukkan/memilih semua variabel independen dalam

persamaan regresi

b) Stepwise : merupakan gabungan dari metode backward dan forward.

Metode ini akan memilih dan mengeluarkan variabel independen dalam

persamaan berdasarkan nilai signifikansi yang terletak pada Option

c) Remove : metode ini digunakan untuk mengeluarkan variabel independen

dalam persamaan regresi.

d) Backward : metode ini digunakan untuk mengeluarkan satu persatu

variabel independen dalam persamaan regresi.

e) Forward : metode ini digunakan untuk memasukkan satu per satu variabel

independen dalam persamaan regresi.

Ada beberapa pengujian dalan analisis regresi berganda antara lain :
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2.10.5.1 Uji t. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial/sendiri.

2.10.5.2 Uji F. Uji F digunakan untuk menguji variabel independen

terhadap variabel dependen secara simultan/serentak.

Pada penelitian ini adapun variabel yang digunakan yaitu ada empat

variabel yaitu variabel dependen (kepuasan pengguna) dan variabel independen

(masing-masing dimensi dari Webqual versi 4.0). model analisis regresi atau

model persamaan structural dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

yang melibatkan lebih dari dua variabel (multivariate).

Persepsi pengguna tentang suatu sistem informasi yang baik adalah sebuah

sistem dimana pengguna merasa puas dengan kualitas dari website. Kualitas ini

termuat dalam tiga dimensi Webqual versi 4.0. adapun yang menjadi variabel

dependen dalam penelitian ini yaitu User Satisfaction, dan variabel independen

yaitu Usability Quality, Information Quality, dan Interaction Quality.

2.10.6 Analisis Korelasi Ganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih

variabel independen (X1, X2,…Xn) terhadap variabel dependen (Y) secara

serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara

variabel independen (X1, X2,……Xn) secara serentak terhadap variabel dependen

(Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti

hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka

hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi

koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat
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Dari hasil analisis regresi, lihat pada output moddel summary dan disajikan

sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Hasil analisis korelasi ganda

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,879. Hal ini

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PER dan ROI

terhadap harga saham.

2.11 Website Berita Pembanding

Adapun website berita pembanding dari website yang sedang saya teliti

yaitu website kompas.com. Tampilan dari website tersebut adalah sebagai berikut

:
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Gambar 2.7 Tampilan Website Kompas

Kompas.com merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Diupdate

secara terus menerus selama 24 jam sehari, dengan total readership lebih dari 10

juta orang. Sedangkan tingkat kunjungan atau lebih dikenal dengan sebutan page

view, mencapai 40 juta setiap bulan. Kompas juga sebagai salah satu situs berita

yang paling lengkap dan paling banyak di kunjungi di tanah air. Banyak sekali

penghargaan yang sudah diraih oleh kompas, antara lain yaitu pada tahun 2006
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kompas mendapatkan Goldern Brand Award untuk kategori surat kabar,  pada

tahun 2009 Harian Kompas meraih penghargaan dari Kementrian Negara

Lingkungan Hidup dan Best Brand Award 2009 Platinum untuk kategori media.

Pada tahun 2013 Harian Kompas meraih penghargaan Asian Media Award. Dari

analisa yang peneliti lihat pada website kompas yaitu berita pada website kompas

lebih lengkap. Adapun menu-menu yang disajikan oleh kompas yaitu : news,

ekonomi, bola, tekno, entertainment, otomotif, health, female, travel, property,

foto, video, forum dan kompasiana. Kompas juga menyediakan fitur forum untuk

berdiskusi mengenai berita, informasi lowongan kerja dan lain sebagainya.

Kompas juga mencantumkan sejarah berdirinya website kompas.


