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Abstrak. Pentingnya mengetahui seberapa manfaat kualitas website portal akademik di
Universitas di Jakarta Utara menjadi suatu faktor dalam keberhasilan pemanfaatan sistem
informasi yang merupakan alasan penelitian ini dilakukan untuk melihat kepuasan
mahasiswa terhadap kualitas layanan website portal akademik. Peningkatan kualitas
layanan website diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk menikmati kepuasan
mahasiswa dalam membuka atau bernavigasi portal akademik dan mendapatkan
informasi-informasi seputar kuliah secara online yang menarik dan praktis. Penelitian ini
akan mengukur dengan menggunakan metode Webqual 4.0 yang terdiri dari 3 variabel
indikator yaitu usability, kualitas informasi, interaksi pelayan sebagai variable X dan
menambah kan variable bebas Y yaitu Customer Statification dan uji asumsi klasik. Dari
hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Universitas untuk
meningkatkan tingkat kualitas layanan website mencapai pemanfaatan yang maksimal.
Kata kunci: WebQual 4.0, Kepuasan Pelanggan, Kualitas Website
Abstract. The importance of knowing how the quality of academic portal website at
University near by North Jakarta becomes a factor in the success of information system
utilization which is the reason this research is done to see student satisfaction on academic
portal website service quality. Improving the quality of website services is expected to
encourage students to enjoy student satisfaction in opening or navigating the academic
portal and get information about online lectures are interesting and practical. This research
will measure by using method of Webqual 4.0 which consists of 3 indicator variable that is
usability, information quality, and servant interaction as variable X and add Y free variable
that is Customer Statification and classical assumption test. From the results of this study can
provide recommendations to the University to improve the quality of website services to
achieve maximum utilization.
Keywords: WebQual 4.0, Customer Satisfaction, Website Quality.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan website yang semakin pesat sangat membantu dalam kemudahan penyampaian dan
penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan, lembaga atau organisasi, dan institusi pendidikan khususnya
perguruan tinggi, yang membutuhkan sebuah website untuk mempermudah kebutuhan mahasiswa, Universitas
memperoleh berbagai macam informasi (Ariska dkk, 2018). Sistem informasi berperan sebagai alat bantu untuk
memudahkan pengelolaan suatu sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga. Sistem adalah suatu kesatuan
usaha yang terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan
dalam suatu lingkungan kompleks (Nada & Wibowo, 2015). Contohnya lembaga pendidikan akademik
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menggunakan portal akademik untuk membantu memudahkan mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS
online, pembayaran online E-learning dan sebagainya.
Portal Akademik adalah sistem informasi berbentuk aplikasi web merupakan produk internal sistem informasi
Universitas. Portal Akademik merupakan sistem yang kompleks dan sibuk pada saat-saat tertentu seperti masa
registrasi, publikasi nilai dan lain-lain, melibatkan banyak user (mahasiswa, dosen, pegawai), mendukung
berbagai aktivitas akademik mahasiswa, maka aspek tata kelola Portal Akademik yang baik perlu dilakukan.
Berdasarkan wawancara kepada tiga mahasiswa Universitas, Portal Akademik terkadang mengalami gangguan
misalnya sistem yang down, error saat melakukan registrasi, dan kehilangan data. Semakin tahun sistem
tersebut harus diperkuat performansinya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah mahasiswa, jumlah yang
semakin banyak akan mempengaruhi jumlah penyimpanan data yang semakin meningkat (Ellyusman & Hutami,
2017). Kualitas website sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan penggunanya itu sendiri. Dapat
disimpulkan bahwa kualitas jasa yang baik dapat menimbulkan kepuasan untuk pelanggan (Muhsin &
Zuliestiana, 2017).
Pentingnya menganalisis tentang fenomena pemanfaatan dan penggunaan dari sisi mahasiswa terhadap portal
akademik merupakan alasan penelitian ini dilakukan. Kepuasan mahasiswa merupakan salah satu faktor atau
ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan sistem informasi suatu pemerintahan. Kualitas layanan yang
baik tidak hanya berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, tetapi juga
berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi mahasiswa dengan menggunakan WebQual 4.0 (Diana &
Veronika, 2017). Pada WebQual 4.0 pertanyaan disusun berdasarkan pada tiga area yaitu: usability, information
quality, dan service interaction quality. Persepsi pengguna terdiri dari dua bagian yaitu persepsi layanan yang
diterima (aktual) dan tingkat harapan (ideal), website yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat persepsi layanan
aktual yang tinggi dan kesenjangan antara persepsi aktual dan ideal yang rendah (Sastika, 2016). Oleh karena itu
penelitian ini menggunakan Metode WebQual 4.0 sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk membantu
Universitas membuat sistem portal yang lebih efektif.

2. LANDASAN TEORI
WebQual adalah suatu pengukuran untuk mengukur kualitas dari sebuah website berdasarkan instrumeninstrumen penelitian yang dapat dikategorikan kedalam empat variable yaitu: usability, information quality,
services interaction dan overall. Kesemuanya adalah pengukuran kepuasan konsumen atau user terhadap
kualitas dari website tersebut (Furkonudin dkk, 2016).
1.

2.

3.

Information quality adalah Kulitas informasi dari penelitian sistem informasi (Information Quality),
Information Quality adalah mutu dari isi yang terdapat pada site, pantas tidaknya informasi untuk tujuan
pengguna seperti akurasi, format dan keterkaitannya (Manik dkk, 2017).
Service Interaction Quality 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[8].
Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan site, sebagai contoh penampilan, kemudahan
penggunaan, navigasi dan gambaran yang disampaikan kepada pengguna. Menurut Barnes, kualitas
informasi meliputi hal – hal seperti informasi yang akurat, informasi yang bisa di percaya, informasi yang
up to date atau terbaru, informasi yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah dimengerti,
informasi yang sangat detail dan mendalam, dan informasi yang disajikan dalam format desain yang sesuai
(Manik dkk, 2017).

3. METODOLOGI PENELITIAN
Tahapan penelitian diperlihatkan pada Gambar 1. Tahapan Penelitian. Dapat dilihat jika dalam pengerjaan
penelitian ini terstruktur dimana dimulai dari awal identifikasi masalah hingga langkah-langkah akhir di
kesimpulan. Penelitian yang dilakukan peneliti ini akan dianalisa secara kuantitatif dengan alat SPSS untuk
menghasilkan pengolahan data yang nantinya akan digunakan untuk pengujian hipotesa. Dan diakhiri dengan
kesimpulan, berikut detailnya:
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Gambar 1. Tahapan Penelitian
1.

Identifikasi Masalah, pada tahapan ini merumuskan masalah yang menjadi topik penelitian yang memiliki
peluang untuk menyelesaikan masalah yang berurusan dengan web portal ubm ini yaitu Analisis Kualitas
Website Menggunakan Metode WebQual 4.0 pada website portal Universitas.
2. Studi Literatur, setelah tahapan sebelumnya telah selesai, dilanjutkan dengan mencari studi literatur yang
terkait dengan topik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Studi literatur di dapatkan
dengan paper, jurnal, buku atau penelitian yang sama. Agar dapat dijadikan landasan teori untuk
melakukan penelitian ini.
3. Penentuan Metode, Penelitian pada tahapan ini menentukan metode, indikator dan variabel yang sesuai
dengan topik penelitian ini.
4. Pengumpulan Data, pada tahapan ini akan di lakukan pengisian kuesioner oleh responden.
5. Pengolahan Data, setelah mendapatkan data kuisioner dari responden maka data itu akan di uji, uji dengan
rumus statistik dengan uji validitas, reliabilitas, pembuatan path diagram dan uji hipotetis.
6. Pembahasan, setelah data di olah maka dapat di ambil kesimpulan dari semua parameter yang telah di uji.
7. Kesimpulan, hasil dari pembahasaan akan di singkat dalam satu lembar yang dapat berupa rekomendasi
dan kesimpulan dari semua penilitian yang di lakukan.
Dalam penelitian ini, bisa dilihat pada TABEL I. Variabel Dan Indikator Penelitian (Utama dkk, 2017), dengan
mengunakan metode webqual 4.0 terdapat 3 variabel dengan 21 indikator yang terbagi menjadi 7 indikator
untuk Usability,7 indikator untuk Information dan 7 indikator untuk interaction quality. Tetapi ada beberapa
indikator tidak digunakan karena tidak berada pada domain penelitian ini (Denziana dkk, 2017):
1.
2.
3.
4.

Variabel X1 adalah dimensi Kualitas Penggunaan (Usability Quality)
Variabel X2 adalah dimensi Kualitas Informasi (Information Quality)
Variabel X3 adalah dimensi Kualitas Interaksi (Interaction Quality)
Sementara Variabel Terikat (Y) adalah kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction)

Populasi penelitian ini adalah pengguna website dari Universitas terutama senior sekitar semester 6 keatas, dan
teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian ini adalah Random Sampling dengan mencoba
mengambil minimal 30 responden dari mahasiswa senior Universitas sebagai sampel. Senior diambil karena
sudah berkutat banyak dengan website dari Universitas, sehingga memiliki penilaian yang komprehensif, dan
pengumpulan kuisionernya dilakukan secara online. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Penelitian terhadap variabel persepsi kemudahan dan kegunaan dalam
membentuk niat/minat dalam memanfaatkan teknologi dilakukan dengan pernyataan berskala. Skala Likert
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena
social (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini akan digunakan skala Likert dengan lima tingkatan dimana (1)
berarti “Sangat Tidak Setuju”, (3) “Netral”, dan (5) “Sangat Setuju).
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Tabel 1. Variabel Dan Indikator Penelitian (Utama dkk, 2017)
Usability

Information
Quality

Interaction
Quality

Customer
Satisfaction

1. USA1 = Pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian
website
2. USA2 = Interaksi antara website dengan pengguna jelas dan mudah
dipahami
3. USA3 = Pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website
4. USA4 = Pengguna merasa website mudah untuk digunakan
5. USA5 = Website memiliki tampilan yang menarik
6. USA6 = Desain sesuai dengan jenis website
7. USA7 = Website mengandung kompetensi
8. USA8 = Website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna
1. IFQ1 = Memberikan informasi yang akurat
2. IFQ2 = Memberikan informasi yang dapat dipercaya
3. IFQ3 = Menyediakan informasi yang tepat waktu
4. IFQ4 = Memberikan informasi yang relevan
5. IFQ5 = Memberikan informasi yang mudah dimengerti
6. IFQ6 = Memberikan informasi pada tingkat detail yang tepat
7. IFQ7 = Tampilkan informasi dalam format yang sesuai
1. ITQ1 = Website memiliki reputasi yang baik
2. ITQ2 = Pengguna merasa aman untuk melakukan transaksi
3. ITQ3 = Pengguna merasa aman terhadap informasi pribadinya
4. ITQ4 = Website memberi ruang untuk personalisasi
5. ITQ5 = Website memberikan ruang untuk komunitas
6. ITQ6 = Website memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan
Organisasi
7. ITQ7 = Pengguna merasa yakin bahwa barang/jasa akan dikirim
sebagaimana yang telah dijanjikan
1. CSS1 = Suka dengan tampilan antar muka website portal mahasiswa
2. CSS2 = Suka terhadap layanan yang di berikan website portal mahasiswa
3. CSS3 = Senang melakukan transaksi (Kirim File, isi KRS dan lain lain)
4. CSS4 = Tidak menunggu lama
5. CSS5 = Selalu ada custumer service yang online
6. CSS6 = Kebermanfaatan informasi
7. CSS7 = Bisa di akses dengan gadjet apapun

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas
Hasil Dari uji validitas kuesioner di ukur mengunakan aplikasi SPSS dengan mengunakan Metode Pearson Product
Moment dengan tingkat Signifikasi 0.01. Hasil bernilai valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r tabel
dengan N=47 yang di peroleh dari jumlah indikator yang digunakan adalah 0.372. tabel yang menunjukan nilai r
hitung akan di tunjukan pada tabel II yang berisi hasil perhitungan SPSS yang di peroleh dari hasil kuesioner.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Indikator

R
hitung

Indikator

R
hitung

Usability 1

0.850

Information Quality 4

0.754

Usability 2

0.754

Information Quality 5

0.695

Usability 3

0.870

Information Quality 6

0.724
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Indikator
Service Intercation
Quality 7
Customer
Satisfaction 1
Customer
Satisfaction 2

R hitung
0.772
0.615
0.737
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Indikator

R
hitung

Indikator

R
hitung

Usability 4

0.782

Information Quality 7

0.629

Usability 5

0.729

Usability 6

0.663

Usability 7

0.626

Usability 8

0.764

Information Quality 1

0.662

Information Quality 2

0.531

Information Quality 3

0.594

Service Intercation
Quality 1
Service Intercation
Quality 2
Service Intercation
Quality 3
Service Intercation
Quality 4
Service Intercation
Quality 5
Service Intercation
Quality 6

0.702
0.663
0.585
0.842

Indikator
Customer
Satisfaction 3
Customer
Satisfaction 4
Customer
Satisfaction 5
Customer
Satisfaction 6
Customer
Satisfaction 7

R hitung
0.782
0.690
0.441
0.698
0.551

0.885
0.836

Hasil Uji Reliabilitas
Hasil Dari uji Reliabilitas kuesioner di ukur mengunakan aplikasi SPSS dengan mengunakan metode Cronbach’s
Alpha yang di tunjukan pada Tabel III. Hasil Uji Reliabilitas. Hasil kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilainya
lebih besar dari 0.60.
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas
Indikator
Usability
Information Quality
Service Intercation Quality
Customer Statisfaction

Cronbach’s Alpha
0.891
0.778
0.869
0.757

Hasil Uji Asumsi
Model Regresi Linear dapat di sebut model yang baik jika telah memenuhi uji asusmsi linearitas, normalitas data
dan bebas dari asumsi klasik stastistik yang meliputi Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan AutoKorelasi.
Hasil Uji Normalitas Data
Uji ini digunakan untuk menentukan apkah nilai residual yang di hasilkan dari regresi terdistribusi secara normal
atau tidak. Uji normalitas di regresi ini menggunakan metode grafik yang dapat dilihat penyebaran data pada
sumber diagonal pada grafik Normal P – P Plot of Regression Standardized Residual pada gambar 2.

Gambar 2 Grafik Normal P – P Plot of Regression Standardized Residual
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Dari Gambar 2 Grafik Normal P – P Plot of Regression Standardized Residual, dapat di ketahui titik-titik menyebar
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dari itu dapat dinyatakan bahwa data terdistibusi
dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Hasil Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas yang digunakan adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada model regresi. Metode
pengambilan keputusan yaitu jika semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin
mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian banyak menyebutkan bahwa
tolerance lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji multi kolinearitas akan
mengunakan aplikasi SPSS versi 22 pada Gambar 3 Multikolinearitas Coefficients.
Dari Gambar 3 di atas dapat di ketahui bahwa nilai tolerance >0,1 dan VIF < 10 pada ketiga variable independent,
jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah Multikolinearitas pada model regresi.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas di
penelitian ini mengunakan koefisien korelasi Spearman’s Rho. uji dengan metode Spearman’s Rho yaitu
mengkorelasikan variable independen dengan nilai unstandartized residual.

Gambar 3 Multikolinearitas Coefficients
Pengujian ini mengunakan tingkat signifikasi 0.05 dengan uji 2 sisi. Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan
aplikasi SPSS versi 22 dapat di lihat pada Gambar 4 Nonparametric Correlations, di ketahui bahwa nilai
signifikansi variabel X1 bernilai 0.371, variabel X2 bernilai 0.849 dan variabel X3 bernilai .541. karena nilai
signifikansi dari variabel X1, X2 dan X3 lebih dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa model regresi tidak terjadi
Heteroskedastisitas.

Gambar 4 Nonparametric Correlations
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Hasil Uji Autokorelasi
Model regresi disebut baik jika tidak adanya masalah autokorelasi untuk mendekati ada tidaknya autokorelasi
biasanya di uji mengunakan Durbin – Watson test untuk menjadi dasar pengambilan kesimpulan apakah adanya
masalah autokorelasi. Uji autokorelasi di hitung dengan mengunakan aplikasi SPSS versi 22 yang dapat di lihat
pada Gambar 5 Nonparametric Correlations.

Gambar 5 Nonparametric Correlations
Dapat Diambil kesimpulan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,996 terletak pada daerah dU<DW<4-dU (1,6692
< 1,996 < 2,3308) maka dapat di ambil kesimpulan H0 di terima dan di simpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi
pada model regresi.
Hasil Uji Linearitas
Metode ini mengunakan pengambilan keputusan unutk uji linearitas jika tingkat signifikansi pada linearity > 0,05
maka hubungan 2 variabel itu tidak linear jika <0,05 maka hubungan di nyatakan linear. Ini dapat di buktikan
dengan hasil uji linearitas item degan mengunakan aplikasi SPSS versi 22.
1.

Dengan nilai Signifikansi Linierity 0.000, maka hubungan antara Customer Satification (Y) dengan Usability
(X1) dinyatakan Linear.
2. Dengan nilai Signifikansi Linierity 0.000, maka hubungan antara Customer Satification (Y) dengan
Information Quality (X2) dinyatakan Linear.
3. Dengan nilai Signifikansi Linierity 0.000, maka hubungan antara Customer Satification (Y) dengan
Interaction Quality (X3) dinyatakan Linear.
Dari hasil Tabel IV dapat di jelaskan pengujian dari variabel Usability (X1), Information Quality (X2), dan
Interacton Quality (X3) berpengaruh langusng terhadap Customer Satifaction. Pada uji F di peroleh nilai Fhitung
= 14.309 (Fhitung>Ftabel) dan koefisien determinasi sebesar 46.5%. Hasil ini juga menjelaskan secara simultan
di peroleh adanya pengaruh yang signifikan dari usability, information quality, dan interaction quality terhadap
Customer Satisfaction dengan kontribusi 46.5%.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Pengaruh Kualitas Website Terhadap Kepuasan Pengguna
variabel

koefisien
regresi (B)

konstanta

0.659

X1

T hitung

sig.

0.217

1.704

0.096

X2

0.252

1.649

0.106

X3

0.317

2.469

0.018

F hitung

14.309

R2

0.465

T tabel

2.01669

F tabel

2.8216

Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Perhitungan regresi linear berganda ini di lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22 dan output dari
perhitungan regresi linear berganda, Pada Gambar 6 Regression Coefficients, ini menunjukan tentang uji t secara
parsial, sedangkan signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji t ukurannya jika signifikansi kurang dari 0,05
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maka ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang di
lakukan pada analisi regresi linear berganda yaitu uji F dan uji T. langka analisis regresi dan prosedur
pengujiannya sebagai berikut:
1.

Analisis regresi linear berganda, Persamaan regresi linear berganda ada tiga variabel independen adalah
b1=0.217, b2=0.252, dan b3=0.317. setelah di jabarkan nilai dari ketiga variabel ini terus dimasukan ke
persamaan regresi linear berganda yang yaitu:
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3
Y=0.659+0.217X1+0.252X2+0.317X3
a.

2.

3.

4.

Nilai konstanta(a)=0.659, Artinya apabila usability, information quality dan interaction quality
nilainya 0, maka tingkat kepuasan pelanggan nilainya positif sebesar 0.659.
b. Nilai koefisien regresi variabel usability(b1) = 0.217, Artinya jika nilai usability di tingkatkan sebesar
0.1 satuan, maka tingkat kepuasaan akan meningkat sebesar 0.217 satuan dengan asumsi variabel
independen lain bernilai tetap.
c.
Nilai koefisien regresi variabel information quality (b2) = 0.252, Artinya jika nilai information quality
di tingkatkan sebesar 0.1 satuan, maka tingkat kepuasaan akan meningkat sebesar 0.252 satuan
dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
d. Nilai koefisien regresi variabel interaction quality (b3) = 0.317, Artinya jika nilai interaction quality di
tingkatkan sebesar 0.1 satuan, maka tingkat kepuasaan akan meningkat sebesar 0.317 satuan dengan
asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
Analisis koefisien determinasi, Analisis R Square (R2) atau koefisien determinasi digunakan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel
dependen. Dari tabel 4.10 dapat di ketahui nilai R2 (Adjusted R Square) adalah 0,456 dari itu di ketahui
pengaruh dari variabel independen yaitu 45.6% sedangkan sisanya 54.5% di pengaruhi oleh faktor lain yang
tidak di teliti.
Uji F, Diketahui F hitung 14.309 > f tabel 2.8216 maka H0 ¬ ditolak. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa
Variabel usability, information qualiy dan interaction quality secara bersama sama berpengaruh terhadap
kepuasaan pelanggan.
Uji T, Untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap dependen maka di lakukan
beberapa tahapan pengujian sebagai berikut:
Pengujian b1(Usability), Di ketahui t hitung 1.704 < 2.016692 jadi H0 di tolak jadi usabilitas tidak
berpengaruh terhadap user satisfication, Pengujian b2(information qualiy), Di ketahui t hitung 1.649 <
2.016692 jadi H0 di tolak jadi Information Quality tidak berpengaruh terhadap user satisfication. Pengujian
b3(interaction quality), Di ketahui t hitung 2.469 < 2.016692 jadi H0 di terima jadi interaction quality
berpengaruh terhadap user satisfication.

5. KESIMPULAN
Hasil penelitian sebagai berikut: Kepuasan kualitas sangat positif terhadap kepuasan pengguna, Kualitas
informasi yang diberikan kepada mahasiswa sangat puas, Pengaruh usabilitas terhadap customer. usability
dengan koefisien sebesar 0.217 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction. Hal ini tidak
dapat terbukti dari nilai t hitung = 1.704 yang lebih kecil dari t tabel = 2.01669 atau nilai signifikansi = 0.096 yang
lebih kecil dari = 0.05, maka secara statistik hasil ini menjelaskan keragaman kepuasan pengguna tidak dapat di
jelaskan oleh usability. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kualitas usability yang lebih baik tidak membantu
meningkatkan kepuasan pengguna, Pengaruh Information Qualitity terhadap Customer Satisfaction.
Information Qualitity dengan koefisien sebesar 0.252 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer
Satisfaction. Hal ini tidak dapat terbukti dari nilai t hitung = 1.649 yang lebih kecil dari t tabel = 2.01669 atau nilai
signifikansi = 0.106 yang lebih kecil dari = 0.05, maka secara statistik hasil ini menjelaskan keragaman kepuasan
pengguna tidak dapat di jelaskan oleh Information Qualitity. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Information
Qualitity yang lebih baik tidak membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan Pengaruh Interaction Quality
terhadap Customer Satisfaction. Interaction Quality dengan koefisien sebesar 0.317 berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Interaction Quality. Hal ini tidak dapat terbukti dari nilai t hitung = 2.469 yang lebih besar
dari t tabel = 2.01669 atau nilai signifikansi = 0.018 yang lebih kecil dari 0.05, maka secara statistik hasil ini
menjelaskan keragaman kepuasan pengguna dapat di jelaskan oleh Interaction Quality. Sehingga dapat di
simpulkan bahwa Interaction Quality yang lebih baik akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna.
507

Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 17 Juli 2019

DAFTAR PUSTAKA
Ariska, O. D., Kusyanti, A., & Bachtiar, F. A. (2018). Evaluasi Kualitas Layanan Website Portal Jurnal Universitas
Brawijaya dan Website Student Journal Universitas Brawijaya Menggunakan Metode Webqual 4.0 dan IPA
(Importance Performance Analysis). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.
Diana, D., & Veronika, N. D. (2018). Analisis Kualitas Website Provinsi Bengkulu Menggunakan Metode Webqual
4.0. Jurnal Pseudocode.
Denziana. A, Indrayenti, dan Ferdinan. F. 2014. Corporate Financial Perfomance Effects of Macro Economic
Factors Against Stock Return. Universitas Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, no 2,
September 2014 Hal 17-40.
Ellyusman, S., & Hutami, R. F. (2017). Analisis Kualitas Sistem Informasi Akademik Menggunakan Metode
Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus pada Website Portal Akademik Universitas XYZ Bandung).
Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan.
Furkonudin, F., Suryadi, E., & Darmanto, D. (2016). Evaluasi Kualitas Layanan Website E-Commerce Blibli.Com
Menggunakan Metode Webqual 4.0 Terhadap Keputusan Pembelian Online. Seminar Nasional Teknologi
Informasi dan Multimedia.
Manik, A., Salamah, I., & Susanti, E. (2017). Pengaruh Metode WebQual 4.0 Terhadap Kepuasan Pengguna
Website Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurnal Elektro Komunikasi Terapan.
Muhsin, A., & Zuliestiana, D. A. (2017). Analisis Pengaruh Kualitas Website (WebQual) 4.0 Terhadap Kepuasan
Pengguna Bukalapak di Kota Bandung. eProceedings of Management.
Nada, N. Q., & Wibowo, S. (2015). Pengukuran Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Menggunakan
Metode Webqual 4.0. Jurnal Informatika Upgris.
Sastika, W. (2016). Analisis Pengaruh Kualitas Website (Webqual 4.0) terhadap Keputusan Pembelian pada
Website E-Commerce Traveloka (Studi Kasus : Pengguna Traveloka di Kota Bandung Tahun 2015). Seminar
Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Sugiyono, S. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Utama, G. P., Hamzah, A., & Lestari, U. (2017). Sistem Pengujian Kualitas Website Menggunakan Metode
WebQual 4.0 (Studi Kasus pada Portal Sistem Informasi Akademik di Institut Sains & Teknologi Akprind
Yogyakarta). Jurnal SCRIPT.

508

