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ABSTRACT 
 A user satisfaction in using a website is a benchmark of a quality website. The 
perception of users in this study, the result isreceived users after access the website library. A 
website library is representative of library  conventional and  in the digital age now the 
importance of integrating digital library with the growing information technology to facilities 
users in accessing information. This study wanted to test whether the website quality as an 
independent varaible affection user satisfaction after accessing 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id website’s. Website quality as an independent variable has 
three components, there are usabillity, information quality, and interaction quality. The 
approach used is explanative using a sample of website users who at least ever access the 
website perpusbugkarno.perpusnas.go.id twice. Number of respondents selected 100 people and 
data processing using SPSS 20. The result showed that the website quality as independent 
variables affect the dependent variable which is user satisfaction on 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id website’s. The magnitude of the effect of independent 
variables (website quality) on the dependent variable (user satisfaction) can be seen from the 
determination coefficient analysis test esults (R²) which indicating that the effect of website 
quality to user satisfaction amount 38,2% and the remaining 61,8% is influenced by other 
factors not mentioned inthis study. 
 

ABSTRAK 
 Suatu kepuasan pengguna dalam menggunakan sebuah website merupakan sebuah tolak 
ukur sebuah kualitas website tersebut. Persepsi pengguna dalam penelitian ini, merupakan hasil 
yang diterima pengguna setelah mengakses website perpustakaan. Sebuah website Perpustakaan 
merupakan wakil dari perpustakaan konvensional dan pada era digital saat ini pentingnya 
mengintegrasi perpustakaan dengan teknologi informasi yang berkembang untuk memudahkan 
pengguna daalam mengakses informasi.  Penelitian ini ingin menguji kualitas website sebagai 
variabel bebas apakah mempengaruhi kepuasan pengguna setelah mengakses website 
perpusbugkarno.perpusnas.go.id . Kualitas website sebagai variabel bebas memiliki tiga 
komponen yaitu kualitas ketergunaan (usabillty), kualitas informasi  (information quality), dan 
kualitas interaksi (information quality). Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif eksplanatif 
dengan menggunakan sampel  pengguna website yang setidaknya pernah mengakses website 
perpusbugkarno.perpusnas.go.id sebanyak dua kali. Jumlah responden yang dipilih 100 orang 
dan pengolahan data menggunakan SPSS 20. Hasil penelitiam menunjukan bahwa kualitas 
website sebagai variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu kepuasan pengguna pada 
pengguna yang mengakses website perpusbugkarno.perpusnas.go.id dan besarnya pengaruh 
variabel bebas kualitas website terhadap variabel terikat kepuasan pengguna dapat dilihat dari 
hasil uji analisis koefisien determinasi (R²) menunjukan bahwa pengaruh kualitas website 
terhadap kepuasan pengguna sebesar 38,2 % dan sisanya 61,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.  
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PENDAHULUAN 

Kepuasaan pengguna dalam mengakses website perpustakaan merupakan tolak ukur 
yang dapat digunakan untuk pengukuran kualitas website. Website perpustakaan yang 
merupakan wakil dari perpustakaan konvensional dapat dikatakan baik atau tidaknya tergantung 
pada persepsi pengguna website tersebut. Persepsi pengguna dalam penelitian ini merupakan 
hasil yang diterima pengguna setelah mengakses website perpustakaan. Dari hasil penggunaan 
tersebut dapat diartikan pengguna puas atau tidaknya pada layanan website perpustakaan diduga 
dipengaruhi oleh kualitas website. Pengelolaan website yang baik akan mempengaruhi kualitas 
website perpustakaan dan merupakan usaha perpustakaan dalam pengintegrasian dan 
pengaplikasian website sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki keunggulan untuk 
bersaing dengan website perpustakaan lain.  

Kepuasan pengguna dalam menggunakan website dapat menjadi suatu ukuran penting 
untuk kualitas website, hal tersebut didukung oleh peryataan Bailin & Pullinger (2010) yaitu 
kepuasan pengguna diambil dengan ukuran standar penggunaan website sehingga penilaian 
kualitas website diperoleh secara menyeluruh. Kualitas website melalui sudut pandang 
pengguna merupakan isu strategis dalam penilaian perpustakaan dalam memberikan fasilitas  
kepada pengguna di media online. Website perpustakaan yang memiliki kombinasi isi konten, 
desain, dan akses yang mudah merupakan website dengan kualitas yang baik. Barr dan Weiss 
(2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa konten website perpustakaan memiliki kekuatan 
penting untuk menunjang ketertarikan khusus pengguna ketika mengakses website tersebut.  
Pengukuran kualitas suatu website perpustakaan dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang 
kepuasan pengguna  agar website tersebut dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan analisa 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas dalam penggunaan website 
perpustakaan. Ketika berbicara mengenai kualitas website, perpustakaan memiliki peran penting 
didalamnya karena website adalah media yang mewakili perpustakaan didunia virtual. 

Kemudahan akses suatu informasi melalui dunia virtual khususnya website 
perpustakaan adalah kemudahan yang ditawarkan. Informasi yang bisa didapat, ditukar, dan 
dibagi dengan pengguna lain melalui internet dengan mudah dilakukan melalui sebuah aplikasi 
berbasis online selain itu website perpustakaan juga sering digunakan untuk media promosi atau 
mencapai tujuan tertentu bagi suatu perpustakaan untuk melayani pengguna. Fenomena tersebut 
menyangkut pada kualitas website perpustakaan yang berpengaruh pada keinginan pengguna 
untuk mengakses website perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan dapat 
menjadi pengaruh pada kepuasan pengguna setelah mengakses website perpustakaan.  Karena, 
website perpustakaan saat ini difungsikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam layanan 
mereka agar dapat secara efektif melayani pengguna dalam menyediakan informasi melalui 
dunia maya sebagai wakil perpustakaan konvesional. Penyediaan informasi melalui website 
merupakan usaha perpustakaan dalam pemberian layanan nonfisik untuk pengguna, karena 
layanan nonfisik melalui website lebih diminati pengguna sekarang 

Kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu website dapat menjadi salah satu 
rekomendasi bagi pengguna lain untuk mengakses website yang sama. Website yang berkualitas 
merupakan bentuk kepedulian sebuah perpustakaan untuk memberikan layanan terbaik pada 
pengguna ketika berselancar di dunia maya. Hal tesebut merupakan kemudahan yang 
ditawarkan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna mengenai informasi yang di 
inginkan. Oleh sebab itu, peran website perpustakaan pada perkembangan teknologi saat ini 
dirasa sangat berpengaruh. 

Kesesuaian kualitas website merupakan evaluasi untuk perpustakaan, dalam 
memberikan kebutuhan informasi dalam meningkatkan pengakses tiap bulannya. Objek 
peneltian ini merupakan situs website UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan 
alamat website perpusbungkarno.perpusnas.go.id, menurut walikota Blitar pada tahun 2003 
yang dilansir techinfo.com menyebutkan bahwa melalui website tersebut diharapkan mampu 



menggugah dan menjabarkan substansi pemikiran  Bung Karno sekaligus memunculkan 
pemikiran baru dari berbagai pihak sebagai penyempurnaan konten namun pada kondisinya 
website tersebut belum berorientasi pengguna dengan kata lain belum melibatkan pengguna 
melalui pengembangan kontennya. 

Peran website perpustakaan sebagai jembatan komunikasi antara instansi dan 
masyarakat dalam mempublikasikan koleksi elektronik seperti e-book dan e-resources. Marak 
nya website menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dengan kegiatan perusahaan atau organisasi 
sebagai alat untuk menyampaikan informasi pada khalayak luas melalui dunia maya. 
Kemudahan akses suatu informasi melalui dunia virtual khususnya website perpustakaan adalah 
kemudahan yang ditawarkan. Informasi yang bisa didapat, ditukar, dan dibagi dengan pengguna 
lain melalui internet dengan mudah dilakukan melalui sebuah aplikasi berbasis online selain itu 
website perpustakaan juga sering digunakan untuk media promosi atau mencapai tujuan tertentu 
bagi suatu perpustakaan untuk melayani pengguna.   

Fenomena tersebut menyangkut pada kualitas website perpustakaan yang berpengaruh 
pada keinginan pengguna untuk mengakses website perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan 
informasi dan dapat menjadi pengaruh pada kepuasan pengguna setelah mengakses website 
perpustakaan.  Karena, website perpustakaan saat ini difungsikan untuk mengintegrasikan 
teknologi dalam layanan mereka agar dapat secara efektif melayani pengguna dalam 
menyediakan informasi melalui dunia maya sebagai wakil perpustakaan konvesional. 
Penyediaan informasi melalui website merupakan usaha perpustakaan dalam pemberian layanan 
nonfisik untuk pengguna, karena layanan nonfisik melalui website lebih diminati pengguna 
sekarang.  Hal tersebut terbukti pada survei Unica yang menyebutkan bahwa penggunaan 
website mencapai angka 57% dalam menyampaikan informasi pada pelanggan. Oleh sebab itu, 
pentingnya mengelola website perpustakaan untuk menjamin kualitasnya perlu diperhatikan 
oleh pengelola karena pengguna internet yang semakin meningkat.  Hal tersebut didukung oleh 
survey yang dilakukan hasil kerja sama PUSKAKOM dengan  APJII (Asosiasi Penyelenggaraan 
Internet Indonesia) dalam (Rosiana 2016:2) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia 
sudah mencapai 88,2% dan jika dibandingkan penduduknya yang berjumlah 252,4 juta dan 
meningkat dibanding tahun 2013. Dari data diatas menunjukan bahwa penggunaan internet 
khususnya sebagai pemenuhan kebutuhan pengguna diminati masyarakat. Sehingga, website 
perpustakaan dapat mengambil bagian sebagai sumber informasi pengguna didalam dunia 
virtual.  

Dengan begitu, isi dari website mulai dari tampilan, layanan, dan informasi didalamnya 
yang berkualitas dapat dikelola sedemikian rupa agar memudahkan pengguna untuk memenuhi 
kebutuhan informasinya dan juga berpengaruh pada kepuasan pengguna dalam mengakses 
kembali website. Pada penelitian ini, tanggapan dan persepsi akhir pengguna dapat menjadi 
suatu penilaian kualitas website, hal ini sesuai dengan pernyataan Rose dan Levison (2004) 
yang menyatakan bahwa suatu persepsi penguna mengenai sejauh mana kualitas informasi 
wesbite yang meliputi keakuratan, informasi yang up to date dan dikatakan relevan dalam akses 
kedalam website untuk mencapai tujuan tertentu dengan kepuasan dalam konteks pengguna. 
Semakin informasi yang dihasilkan pada website itu relevan dan sesuai dengan tujuan pegguna 
maka menimbulkan loyalitas penggunanya. Hal ini juga didukung dengan penelitian Risyad 
(2013) yang meneliti tentang pengaruh kualitas website terhadap tingkat kepuasan pengguna 
google scholar yang menyebutkan bahwa kualitas website sangat berpengaruh terhadap 
kepuasan penggunanya sendiri. Karena semakin tinggi kualitas suatu website, maka akan 
semakin banyak pengguna yang mengakses website tersebut. Hal tersebut sesuai dengan  
penelitian Tarigan (2008) yang meneliti tentang kualitas e-library dengan menggunakan 
webqual 4.0 yang digagas oleh Barnes dan Vidgen (2001) menyebutkan bahwa, penggunaan 
website pada lingkungan akademis  berpengaruh pada kepuasan pengguna jika faktor-faktor 
yang terdapat pada webqual atau kualitas website terutama pada indikator ketergunaan 
terpenuhi. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur kepuasan pengguna berdasarkan sejauh mana 
pengguna untuk mengakses kembali website perpusbungkarno.perpusnas.go.id. Semakin 



pengguna puas terhadap isi atau content yang tersedia dalam website, maka semakin tinggi juga 
tingkat kepuasan pengguna untuk mengakses kembali situs tersebut.  

Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode yang digunakan yaitu webqual 4.0 
pengembangan dari webqual 1.0 sampai 3.0. metode tersebut digunakan untuk mengukur 
kualitas suatu website dan webqual 4.0 merupakan pengembangan baru dari pengukuran 
website yang menyeluruh pada semua aspek. Webqual 4.0 adalah metode pengukuran kualitas 
website yang dikembangkan Stuart Barnes dan Richard Vidgen. Webqual diukur berdasar 
konsep Quality Function Deployment (QFD) yaitu pengukuran berdasaran “voice of customer” 
atau pendapat pengguna. Webqual 4.0 adalah pengembangan pengukuran dengan tiga kategori 
usability yang berhubungan dengan rancangan mutu seperti tampilan, kemudahan penggunaan, 
dan gambaran yang disampaikan pada pengguna, information quality meliputi kualitas 
informasi berisi mutu isi pada konten , dan service interaction adalah mutu interaksi pelayanan 
yang dialami pengguna didalam website. Oleh sebab itu, pengukuran menggunakan webqual 4.0 
dirasa cocok untuk mengukur kualitas website perpusbungkarno.perpusnas.go.id karena 
pengukuran nya didapat dari persepsi akhir pengguna. 

Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas website dapat dengan melihat persepsi akhir 
penggunanya. Maka, perlu adanya sebuah survei guna mengetahui kualitas website yang dapat 
mempengrahi kepuasan pengguna website perpustakaan yang diukur melalui tiga indikator 
webqual 4.0 yaitu kualitas ketergunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Kualitas Website  

Webqual adalah salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas berdasarkan 
persepsi pengguna akhir metode ini merupakan engembangan dari servQual yang digunakan 
dalam mengukur kualitas jasa. Webqual dikembangkan pada tahun 1998 dan telah mengalami 
perubahan pada beberapa item pertanyaan. Perkembangan webqual memiliki indikator yang 
berbeda disetiap versinya dan perkembangan nya. Webqual 4.0 merupakan suatu pengukuran 
untuk mengukur kualitas website berdasarkan instrumen-instrumen penelitian berdasarkan  
variabel yaitu Usability, information quality, dan  service interaction.  

Pada webqual 1.0 mengadung beberapa kualitas mengenai website sebagai perangkat 
lunak. Webqual pada versi 1.0 hanya kuat pada kualitas informasi saja dengan 4 dimensi yaitu 
usefulness, experience dan interaction, . Pada awalnya webqual 1.0 hanya diujikan dengan 24 
pertanyaan dalam menguji kualitas situs UK bussiness school dengan QFD.  Webqual versi 
pertama ini kuat dalam dimensi kualitas informasi tetapi lemah dalam service interaction. Pada 
webqual 2.0 terbagi dalm 3 area yang berbeda yaitu quality of website, quality of information, 
dan quality or service interaction. Webqual 2.0 ini dikembangkan aspek interaksi dengan 
mengadopsi kulitas pelayanan sedangkan pada webqual 3.0 diuji degan identifikasi 3 variabel 
yaitu usability, information quality, quality of service interaction. Dan dikembangkan lagi 
dengan webqual 4.0 yang berisi 3 area yatu,kualitas informasi dari sistem informasi, kualitas 
interaksi dan usability dari human computer interaction. Persepsi pengguna terdiri dari dua 
bagian yaitu persepsi layanan yang diterima (aktual) dan tingkat harapan (ideal). Website yang 
bermutu dapat dilihat dari tingkat persepsi layanan aktual yang tinggi dan kesenjangan antara 
persepsi aktual dan ideal yang rendah. Menurut Taringan (2008) yang mengukur sistem 
perpustakaan digital e-library dari stock exchange of tahiland (SET) menyatakan bahwa 
webqual selangkah lebih maju dalam pengukuran suatu website.  Loiacono (2002) mengatakan 
bahwa “webqual is comprehensive website quality measurement”. Karena webqual 4.0 
berkaitan dengan kepuasaan pengguna atau persepsi pengguna akhir. 

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang kualitas website 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id yaitu sebuah website perpustakaan yang di naungi oleh 
perpustkaan nasional. Penelitian ini menekankan pada persepsi pengguna akhir setelah 
menggunakan website tersebut.  Barnes  & Vidgen (2003) menjelaskan bahwa Webqual 4.0 
disusun berdasarkan tiga area utama yaitu kualitas informasi, kualitas interaksi dan usability 
atau kegunaan. 



 
 

1. Kualitas ketergunaan (usability) 
Kualitas usability atau ketergunaan merupakan kualitas website yang dukur melalui site 
website tersebut. Contohnya tampilan, dan kemudahan penggunaan. Dalam kriteria ini, 
sangat berpengaruh karena tampilan atau desain suatu website adalah faktor penarik 
pengnjung website. Dengan tampilan yang menarik maka pengguna akan mudah 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Usability berasal dari penelitian dalam bidang 
Human-Computer Interaction (HCI)  yaitu bidang ilmu yang berkembang sejak sekitar 
tahun 1970 yang mempelajari bagaimana mendesain tampilan layar komputer dalam 
suatu aplikasi agar nyaman, mudah dipergunakan  serta memberikan manfaat dan 
kepuasan oleh pengguna dalam akses terhadap sebuah situs website.  Kualitas ini 
meliputi kemudahan-kemudahan website untuk diopersikan, kemudahan website untuk 
dimengerti pengguna, kemudahan bernavigasi, kemudahan utuk digunakan, tampilan 
website menarik, tampilan desain pada website sesuai, kompetensi website, dan 
pengalaman pengguna. 

2. Kualitas informasi (Information Quality) 
Kualitas informasi merupakan  mutu  yang berisi dari site, layak atau tidaknya informasi 
untuk tujuan pengguna seperti akurasi, format, dan keterkaitannya. Kualitas informasi 
adalah salah satu komponen pengukuran  kualitas suatu website yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna. kualitas informasi yang dibagi menjadi beberapa indikator menjadi 
syarat kualitas website yang baik. Information Quality berasal dari penelitian mengenai 
sistem informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan di bagian ini dibangun 
berdasarkan literatur yang berfokus pada kualitas informasi, data dan 
sistem Menurut Barnes (2003) kualitas informasi meliputi hal hal seperti infromasi yang 
disediakan relevan, informasi` yang akurat, informasi terpercaya, informasi yang up to 
date, kedetailan informasi, kemudahan informasi untuk dimengerti, dan informasi yang 
disajikan dalam format yang sesuai. 

3. Kualitas interaksi (Interaction Quality) 
Kualitas interaksi adalah variabel pengukuran kualitas website melalui interaksi 
pelayanan website pada pengguna. Interaksi terwujud dengan adanya kepercayaan dan 
rasa aman yang diberikan layanan website pada pengguna. Service Interaction Quality 
berasal dari penelitian mengenai kualitas layanan marketing, e-commerce, dan sistem 
informasi. Kualitas interaksi meliputi website memiiki reputasi baik, website 
memberikan rasa aman saat melakukan pengaksesan, memberikan rasa percaya pada 
penguna ketika ingin menyampaikan pesan pribadi, dan website memberikan ruang atau 
wadah komunikasi suatu komunitas. Dari dimensi kualitas website yang djelaskan 
diatas, hal tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah dimensi-dimensi yang berkaitan 
dalam mengkukur kualitas website mempengaruhi kepuasan pengguna setelah 
mengakses website tersebut.  
 
 

Kepuasan Pengguna  
Kepuasan adalah tingkat membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapan. 

Pengguna dapat dikatakan puas dengan suatu webiste jika persepsi akan suatu layanan 
tepenuhi tau lebih besar dan sesuai dengan harapan penggun dan begitupun sebaliknya. 
Penelitian ini ingin mengukur kepuasan pengguna setelah menggunakan website perpustakaan 
dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dengan yang telah diterima. Kepuasan 
pengguna tersebut diukur berdasar pada kebutuhan pengguna terpenuhi dalam hal pencarian 
dan penemuan informasi setelah mengakses website perpusbungkaro.perpusnas.go.id, 
kepuasan pengguna berdasar informasi yang diberikan website 
perpusbungkaro.perpusnas.go.id, serta kepuasan pelayanan yang disediakan  oleh website 
perpusbungkaro.perpusnas.go.id. 



Kepuasan pengguna umumnya merupakan suatu hal penting untuk mengukur 
keberhasilan sebuah layanan atau jasa. Pada pembahasan ini kepuasan pengguna yang 
dimaksudkan adalah persepsi yang dirasakan seseorang pada sebuah layanan yang diberikan 
oleh sebuah website perpustakaan. Menurut Xiao (2002) yang melakukan penelitian pada 
sebuah sistem website, pada penelitian tersebut yang mengadaptasi EUCS (End-User 
Computing Satisfaction) dari Doll and Torkzadeh (1998) membagi dimensi kepuasan 
pengguna pada sistem tersebut menjadi 12 item penilaian dan terdiri dari lima komponen yaitu 
content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness. Kemudian Doll dan Torkzadeh 
mengelompokan menjadi dua kriteria umum kepuasan yaitu “Apakah sistem pada website 
berjalan lancar?” dan “Apakah pengguna merasa puas?”. Dua kriteria kepuasaan tersebut akan 
digunakan sebagai langkah mengukur kepuasan pengguna akhir mengenai dimensi webqual 
(Tarigan, 2008).  Kualitas website yang dihasilkan oleh sebuah website perpustakaan dalam 
penelitian ini adalah website perpustakaan Bung Karno yang diduga  mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pengguna.  

 
Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan 
variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dengan adanya 
penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas website (X) terhadap 
variabel kepuasan pengguna (Y). Dalam hal ini variabel bebas (X) merupakan variabel yang 
mempengaruhi dan variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dopengaruhi oleh variabel 
bebas. 

 Populasi pengguna website UPT Perpustakaan Bung Karno yang sesuai dengan kriteria 
tersebut tidak terdeteksi. Artinya dalam penelitian ini besarnya sampel tidak memiliki kerangka. 
Ukuran sampel minimal agar penduga parameter dengan model kemungkinan minimum 
sebanyak 100, sedangkan maksimalnya tidak lebih dari 400 (Ferdinand,2002). Sehingga 
dirumuskan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 yang diambil dari responden yaitu 
pengunjung UPT Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar. Pengambilan sampel diambil dari 
pengguna website perpusbungkarno.perpusnas.go.id  karena pengguna diasumsikan lebih 
mengetahui kualitas situs. Maka dari itu peneliti akan memilih responden berdasarkan kriteria 
pengguna yang pernah membuka sub domain situs web UPT Perpustakaan Bung Karno minimal 
dua kali berdasarkan pada pengguna website tipe Evaluator (Chak:2002). 

Teknik analisis data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik 
yaitu uji normalitas, uji regresi linier sederhana, serta uji t untuk menguji hipotesis. 
 
PEMBAHASAN 
 Pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan data dari lapamgan. Data yang diperoleh 
dari lapangan berjumlah 100 orang yang diambil dari keseluruhan pengguna yang telah 
menggunakan website perpusbungkarno.perpusnas.go.id 
 
 

Tabel 1. Indikator Kualitas Website 
Indikator kualitas 

Website 
Rata-rata  Kategori  

Ketergunaan 
(Usability) 

2,59 Tinggi  

Kualitas informasi 
(information quality) 

2,99 Tinggi  

Kualitas interaksi 
(information quality) 

2,69 Tinggi  

Sumber : kuisioner yang telah diolah 



 
Tabel 2. Indikator Kepuasan Pengguna 

Indikator kepuasan 
pengguna 

Rata-rata  Kategori  

Kepuasan pengguna 3,12 Tinggi  
Sumber : kuisioner yang telah diolah 
 
 Dari tabel rekapitulasi diatas menunjukan bahwa pada varibel kualits website indikator 
ketergunaan  (usability) memiliki rata-rata 2,59 dengan rincian pernyataan kompetensi website 
memiliki rata-rata paling tinggi. Sedangkan pada indikator kualitas informasi (information 
quality) yang memiliki rata-rata 2,99 pernyataan informasi terpercaya memiliki rata-rata paling 
tinggi. Pada indikator kualitas interaksi (information quality) pernyataan keamanan berinteraksi 
memiliki rata-rata tinggi diantara pernyataan lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan dari ketiga 
indikator kualitas website  perpusbungkarno.perpusnas.go.id  yang memiliki rata-rata paling 
tinggi adalah indikator kualitas informasi (information quality) dengan rata-rata 2,99. 
Sedangkan pada variabel Y yaitu variabel kepuasan pengguna kelancaran sistem website 
memiliki rata-rata 3,21 paling tinggi diantara pernyataan lain. Hal tersebut menunjukan bahwa 
kelancaran sistem website perpusbungkarno.perpusnas.go.id menjadi faktor kepuasan pengguna 
menggunakan website. 
 Hasil uji validitas masig-masing variabel pada penelitian ini menunjukan bahwa seluruh 
item pertanyaa dari variabel kualitas website dan kepuasan pengguna valid, karena nilai pearson 
correlation > 0,195 (N: 100, taraf signifikansi : 0,05). Begitu juga dengan uji reliabilitas yang 
menunjukan bahwa hasil cronbach’s alpha tiap-tiap variabel dalam penelitian ini > nilai r tabel, 
jadi semua variabel dalam penelitian ini reliabel. 
 Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas dalam penelitian ini 
menghasilkan nilai signifikansi 0,348, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa semua variabel yang diteliti berdistribusi normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Komolgrov-Smirnov Test     

  Unstandardized  

  Residual    

N     100   

Normal Parameters  Mean  0E-7   

    Std. Devision  .30324206   

Most Extreme  Absolute  .093   



Differences Positive  .093   

  
 

Negative  -.051   

Kolmogrov-Smirnov Z 
 

 .934   

Asymp. Sig. (2-tailed)    .348   
a. Test distribution  is     
Normal.         

b. Calculated from data      
Sumber : kuisioner yang telah diolah 

 
Tabel 4. Hasil koefisien uji regresi linier sederhana 

coefficients              

Model Unstandardized Unstandardized t Sig 

  Coefficiens   Coefficiens     

  B Std. Error Beta       

 1 (Constant) .943  .281      3,350  .001 

  X  .751  .097  .618    7,780  .000 
a. Dependent 

variabel : Y             
Sumber : kuisioner yang telah diolah 
 

Tabel 5. Hasil uji R regresi linier sederhana 

Model Summary        

Model  R R square Adjusted Std. Error of 

      R square the Estimate 

1  .618   .382  .376  .30479 
a. Predictors: 

(Constant), X         
b. Dependent 

Variabel         
Sumber : kuisioner yang telah diolah 
 

Model regresi linier sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Y= 0,943+0,751X 

Berdasarkan tabel 3 dan 4 diatas, diketahui hasil sebagai berikut : 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa a= 0,943 yang menunjukan konstanta 
sehingga apabila kualitas website (X) sama dengan nol, maka besarnya kepuasan pengguna (Y) 
adalah 0,943. Kemudian  Arah koefisien regresi b bernilai positif. Artinya,  jika perubahan nilai 
X meningkat maka perubahan nilai Y juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika 
perubahan nilai X menurun maka perubahan nilai Y juga akan menurun. Dari tabel diatas nilai 
koefisien regresi b memperoleh nilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila kualitas 
website (X) meningkat maka tingkat kepuasan pengguna (Y) akan lebih tinggi. Dengan 
demikian apabila terjadi perubahan pada variabel X maka juga akan diikuti dengan perubahan 
variabel Y sebesar 0,751. 



Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R² sebesar  0,382  yang berarti menunjukan 
bahwa pengaruh kualitas website terhadap kepuasan pengguna sebesar  38,2 % dan sisanya 61,8 
% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 6. Hasil uji t 

Coefficients              

Model Unstandardized Unstandardized t Sig 

  Coefficiens   Coefficiens     

  B Std. Error Beta       

 1 (Constant) .943  .281      3,350  .001 

  X  .751  .097  .618    7,780  .000 
a. Dependent 

variabel : Y             
Sumber : kuisioner yang telah diolah 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai uji t sebesar 7,780 sedangkan ttabel diperoleh 

dari (df=N-k-1 = 98, dengan taraf signifikansi 0,05) sehingga ttabel sebesar 1,661. Hasil 
pengujian menunjukan bahwa 7,780 > 1,661 maka artinya H0 ditolak sehingga terdapat 
pengaruh antara kualitas website terhadap kepuasan pengguna. 

Besarnya presentase pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai yang hanya 
38,2%  dan sisanya 61,8% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 
ini, menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor diluar kualtas website yang dapat mempengaruhi 
kepuasan  pengguna. Handini (2009) meneliti web  library dengan metode webqual mendukung 
hasil penelitian ini bahwa sisi atau content informasi yang terdapat pada web libarary akan 
mempengaruhi kepuasa pengguna dan penggunaan akses kembali terhadap website tersebut. 

Berdasarkan penelitian Taringan yang mendukung kunci keberhasilan kualitas website 
suatu  website perpustakaan adalah kepuasan pengguna, dimana kepuasan pengguna akan lebih 
tinggi jika kualitas website memenuhi beberapa persyaratan kualitas website melalui tiga 
dimensi yang telah dijelaskan dalam webqual 4.0 dan hasil penelitian tersebut  menyebutkan 
bahwa 3 dimensi tersebut hanya berpengaruh 54% pada kepuasan pengguna sementara 46% 
kepuasan pengguna akhir  tidak bisa dijelaskan degan dimensi webqual saja. Karena itu, harus 
dimensi lain yang memeilki pengaruh juga. Dengan demikian kepuasan pengguna tidak hanya 
dipengaruhi kualitas website perpustakaan. 

 
KESIMPULAN 

1. Hasil pehitungan bahwa total jawaban resonden variabel kualitas website (webqual) 
sebesar 2,898 yang mempunyai nilai rata-rata dalam kategori tinggi atau dapat 
dikatakan pengguna menilai website perpusbungkarno.perpusnas.go.id  memiliki 
kualitas yang baik, sedangkan total jawaban responden pada variabel kepuasan 
pengguna sebesar 3,12 yang mempunyai nilai rata-rata dalam kategori tinggi sehingga 
kepuasan pengguna pada website perpusbungkarno.perpusnas.go.id  tinggi. 

2. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas website yang 
meliputi ketergunaan (usability), kualitas informasi (information quality), dan kualitas 
interaksi (information quality) terhadap kepuasan pengguna pada pengguna website 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id . Hasil koefisien thitung sebesar 7,780 sedangkan 
ttabel sebesar 1,661, dapat disumpulkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel 
(7,780 > 1,661) dengan taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak sehingga ada pengaruh 
antara kualitas website  terhadap kepuasan pengguna website 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id . 

3. Besarnya pengaruh variabel bebas kualitas website terhadap variabel terikat kepuasan 
pengguna dapat dilihat dari hasil uji analisis koefisien determinasi (R²) dimana 



diperoleh nilai R² sebesar 0,382 yang berarti menunjukan bahwa pengaruh kualitas 
website terhadap kepuasan pengguna sebesar 38,2 % dan sisanya 61,8 % dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.  
 

 
SARAN 

1. Pengelola website perpusbungkarno.perpusnas.go.id 
 Konten informasi yang berkaitan denga informasi kegiatan perpustakaan yang akan 
diadakan, informasi tentang koleksi seperti e-book, riview buku baru dsb. Website 
perpusbungkarno.perpusnas.go.id memiliki potensi besar untuk dikembangkan kembali 
menjadi lebih kaya, sehingga pengguna mendapatkan beragam informasi yang beragam 
dan lengkap. Selain itu, pentingnya informasi yang tepat waktu di dalam wesbite akan 
lebih baik, sehingga pengguna dapat mengakses informasi lebih cepat tanpa menunggu.  

2. Pentingnya mengembangkan ruang interaksi dengan pengguna dengan memasukan 
fasilitas komunikasi seperti chat room. Sehingga meudahkan pengguna untuk 
berinteraksi dengan admin, pengguna lain, dan komunitas. Misalnya forum diskusi 
mengenai bedah buku dan sebagainya karena pada penelitian ini menyebutkan bahwa 
kualitas interaksi pada pemberian ruang pribadi pengguna dan ruang interaksi 
komunitas memiliki kategori rendah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya  
Disarankan untuk mengukur kualitas website menggunakan variabel lain selain 
menggunakan webqual 4.0. 
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