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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

International Network atau internet merupakan rangkaian jaringan terbesar di 

dunia dimana semua jaringan yang berada pada semua organisasi dihubungkan 

dengan suatu jaringan terbesar sehingga dapat saling (Mulyanto, 2009). Internet 

dapat digunakan sebagai media penghubung manusia di seluruh dunia dalam 

menyampaikan informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Informasi 

dapat dikirim dengan berbagai bentuk, seperti suara, gambar, teks, data maupun 

kombinasinya (Sutarman, 2009). Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) yang melakukan survei selama 2016 mencatatkan ada sekitar 

132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Hal ini menunjukkan bahwa 

internet sangat diperlukan dalam keberlangsungan hidup manusia. 

Website adalah salah satu aplikasi yang membutuhkan internet dalam 

penggunaannya. Website merupakan sekumpulan halaman yang menampilkan 

konten atau sesuatu yang bisa diakses atau dibuka apabila kita mengakses internet 

(Setiadi, 2010). Informasi atau apa saja yang ingin disampaikan oleh pemilik 

website dapat ditampilkan melalui website yang diakses oleh siapa saja yang 

terhubung dengan internet. Selain sebagai media untuk menyajikan informasi, 

website dapat digunakan sebagai pengolah data. 

Website merupakan sebuah aplikasi yang secara umum wajib dikembangkan 

saat ini. Memiliki website menjadi sebuah keharusan bagi suatu perusahaan karena 

sebagai wujud eksistensi perusahaan tersebut secara online. Website dapat 

digunakan sebagai indikasi dalam membangun citra dan kredibilitas perusahaan. 

Selain itu, website memiliki manfaat strategis antara lain yaitu sebagai media untuk 

menyediakan informasi, promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Website telah 

berperan dalam proses customer relationship. Oleh karena itu, perusahaan 

seharusnya mampu menampilkan website yang berkualitas dan profesional. 

Meskipun bukan pekerjaan yang mudah, namun pemilik atau pengelola website 
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harus selalu melakukan riset untuk menciptakan website yang berkualitas agar 

pengguna selalu puas dengan website yang dikunjungi (Zhang, 1999 dalam jurnal 

Chairunnisa, 2017). 

Realita teknologi yang tinggi dimana dunia virtual sudah menjadi hal yang 

sangat penting, kualitas website tidak boleh diabaikan oleh perusahaan yang mau 

tetap kompetitif dan tumbuh (Lathiras, 2011 dalam Kurniawati, 2018). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, mengemukakan bahwa kepuasan pengguna 

merupakan komponen penting untuk organisasi karena kepuasan pengguna 

merupakan kunci sukses untuk mengukur penerapan sistem informasi. Jika hasil 

yang didapat tidak memuaskan pengguna, akan membuat poin kelemahan atau 

kegagalan sistem. Sebaliknya, artinya sistem tidak harus digunakan atau di perbaiki 

nanti. Itulah mengapa kepuasan pengguna merupakan kriteria penting untuk 

mengukur kinerja sistem. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang menggunakan website sebagai sarana untuk menyampaikan 

informasi kepada civitas akademik (rektor, dosen, mahasiswa dan pegawai 

universitas) dan civitas non-akademik atau masyarakat umum. Informasi yang 

diberikan seperti kalender akademik, pengumuman yang berkaitan dengan 

akademik, pelaksanaan kegiatan akademik, prestasi mahasiswa dan penelitian-

penelitan yang dilakukan. Alamat website UMS saat ini adalah 

http://www.ums.ac.id yang bisa diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan 

internet. 

Website UMS dikelola oleh salah satu unit yang dimiliki oleh UMS yaitu Biro 

Teknologi Informasi (BTI). BTI merupakan unit yang memiliki peran dalam 

mengembangkan sistem informasi, mengelola data, dan menjaga konektivitas aliran 

data dan informasi demi kelangsungan kegiatan catur dharma perguruan tinggi 

(www.bti.ums.ac.id). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan BTI dalam 

mengelola website yaitu memperbarui aplikasi secara berkala, maintenance server 

dan jaringan, memperbarui berita, dan backup aplikasi serta database. Kemudian 

dalam hal evaluasi website yang dilakukan oleh BTI,  selama ini evaluasi hanya 

dilakukan dengan cara diskusi ringan antar staf internal BTI. Selain dari staf 
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internal, terdapat juga masukan-masukan dari pihak luar yang ditampung oleh 

pengelola website yang kemudian menerapkan masukan-masukan tersebut setelah 

ditinjau ulang. 

Semenjak website UMS dibangun dan dikelola, belum ada kegiatan evaluasi 

website yang melibatkan dari pihak mahasiswa, dosen, karyawan maupun 

masyarakat umum. Mesikpun BTI telah memiliki rencana untuk melakukan hal 

tersebut, namun program tersebut belum bisa terlaksana karena terkendala dengan 

ketersediaan waktu dan tenaga kerja yang belum memadai. Maka dari itu BTI 

sangat terbuka apabila ada penelitian yang berorientasi pada evaluasi website UMS 

guna mengetahui hal apa saja yang diinginkan oleh pengguna karena hal tersebut 

juga merupakan salah satu tujuan dari BTI yaitu mengembangkan dan memelihara 

website Universitas beserta kontennya. 

Website yang berkualitas akan menarik minat penggunanya. Demi menjaga 

konsistensi dan kualitas website maka perlu adanya perhatian khusus kepada 

website tersebut agar aspek penilaian website menjadi lebih baik. Oleh karena itu, 

upaya peningkatan kualitas layanan berbasis website harus dilakukan secara 

kontinu agar dapat menjaga keyakinan pengguna agar pengguna tetap 

menggunakan layanan website. Perlu diadakan suatu penelitian untuk mengukur 

dan mengevaluasi kualitas website yang ada saat ini dengan dilihat dari persepsi 

pengguna untuk mengetahui sejauh mana website dapat diterima oleh penggunanya. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi website adalah 

metode WebQual 4.0. Metode WebQual 4.0 mengukur kualitas website yang 

ditinjau dari 3 aspek yaitu usability, information quality, dan service interaction 

quality. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti ingin 

melakukan penelitian terhadap website UMS dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH KUALITAS WEBSITE UMS TERHADAP KEPUASAN 

PENGGUNA DENGAN METODE WEBQUAL 4.0” dengan dilakukannya 

penelitian ini dharapkan dapat meningkatkan kualitas layananan website UMS yang 

sesuai dengan keinginan pengguna. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka didapatkan rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kualitas website UMS ditinjau dari usability, information quality 

dan service interaction quality ? 

2. Indikator kualitas website mana saja yang sudah sesuai dengan keinginan 

pengguna dan.mana saja yang memerlukan perbaikan ? 

3. Bagaimana pengaruh website UMS terhadap kepuasan pengguna ? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Objek penelitian hanya pada website utama milik UMS dengan alamat 

www.ums.ac.id. 

2. Penelitian dibatasi sampai pada analisis pengaruh kualitas website UMS 

terhadap kepuasan pengguna. 

3. Analisis kualitas website UMS dilakukan dengan metode Webqual 4.0. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui kualitas website UMS menurut pendapat pengguna ditinjau dari 

usability, information quality dan service interaction quality. 

2. Mengetahui pengaruh website UMS terhadap kepuasan pengguna secara 

parsial. 

3. Mengetahui pengaruh website UMS terhadap kepuasan pengguna secara 

simultan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi beberapa pihak 

antara lain: 

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengelola website atau pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan website. 

2. Selain menjadi masukan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

perhatian bagi pengelola website atau pengambil keputusan untuk 
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memperhatikan kualitas website sebagai acuan penilaian website yang 

berkualitas. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

membangun website yang baik. 

4. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat 

menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian tugas akhir ini, terdapat 5 (lima) Bab yang dijabarkan oleh 

penulis yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan penulis sebagai 

panduan dasar dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan meliputi dari 

pengertian internet dan website, definisi kualitas beserta implikasinya bagi 

perusahaan, pengertian evaluasi website beserta tujuan evaluasi website, 

metode-metode yang dapat digunakan dalam menganalisa kualitas website 

dan teori tentang kepuasan pengguna. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang langkah-langkah yang digunakan, metode, 

pendekatan dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data serta 

menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Metode yang digunakan 

adalah metode WebQual 4.0, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberikan kuesioner kepada responden. Responden pada penelitian ini 

yaitu mahasiswa, pegawai, dosen UMS dan masyarakat umum. Dari hasil 

kuesioner lalu dianalisa hasil dengan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara faktor-faktor dalam WebQual 

terhadap kepuasan pengguna. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian secara sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Pembahasan penelitian dimulai dari menganalisis 

data, kemudian menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran untuk penelitian. 


