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ANALISA KUALITAS WEBSITE FORUM DISKUSI ONLINE KASKUS
Oleh: Ryan Rubby Primaditya (071311633067)

ABSTRAK
Website forum diskusi online Kaskus mempunyai manfaat untuk memberikan kemudahan

pengaksesan informasi kepada pengguna. Untuk itu website forum diskusi online Kaskus harus
mempunyai kualitas yang baik agar pengguna dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan
mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas website forum diskusi online Kaskus.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey.
Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna forum diskusi online Kaskus. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pengguna Kaskus yang mengakses
informasi di web  minimal 2 kali dalam sehari dan juga aktif sebagai pengguna. Jumlah sampel yang
ditetapkan yaitu 100 orang pengguna Forum diskusi online Kaskus. Pengukuran kualitas informasi
website forum diskusi online Kaskus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan WebQual dari
Barnes dan Vidgen, mencakup dimensi information quality, service interaction quality, dan usability.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator WebQual secara keseluruhan website forum
diskusi online Kaskus mempunyai kualitas yang baik. Dilihat dari rata-rata skor yang termasuk dalam
kategori tinggi, dengan skor 3,84.

Kata Kunci : kualitas website, forum diskusi, Webqual

ABSTRACT

Websites the discussion online forum kaskus advantageous to provide facilities access
information to users. For that website online discussion forum kaskus have to have a good
quality so that users can obtain information required with ease. This study attempts to know
the quality of the discussion online website kaskus. This research used the quantitative
research descriptive with the survey. Population in this study the user discussion forum
kaskus online. The sample collection technique used is purposive sampling with criteria of
Users kaskus access information on the web at least 2 times a day and also active as user.
The total sample who is 100 the user discussion online forum kaskus, Measurement the
quality of information online website discussion kaskus in this research used the webqual of
Barnes and Vidgen Includes dimensions information quality, service interaction quality, and
usability. This research result indicates that of indicators webqual overall website online
discussion forum kaskus have good quality. Seen from the average the score included in a
category high, with a score of 3,84
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PENDAHULUAN
Internet memiliki keungulan dan daya tarik bagi pengguna. Seperti dalam hal kenyamanan,

akases 24 jam penuh, jangkauan luas kemudahan, pilihan yang tidak terbatas, personalisasi, sumber
infortmasi potensial, dan lain – lain. Dalam konteks pertukaran informasi, internet membawa dampak
perubahan yang menciptakan paradigma baru dalam bertukar informasi berupa Digital Information
Sharing ( Cyber communicating, electronic communicating, dan sejumlah istilah lainnya ). Kualitas
Informasi Menurut Jogiyanto (2007:15) digunakan untuk mengukur kualitas hasil dari sistem
informasi. Kualitas informasi berupa data operasional laporan yang terpadu dan memiliki beberapa
karakteristik diantaranya Akurat, yang dimana informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan
tidak menyimpang atau menyesatkan, karena Informasi harus memiliki keakuratan tertentu agar tidak
diragukan kebenarannya, lalu yang ke dua adalah Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada
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pengguna tidak boleh datang terlambat, karena informasi yang datang tidak tepat pada waktunya, akan
tidak bernilai lagi, sebab informasi digunakan dalam proses pembuatan keputusan dan kesimpulan,
dan yang ketiga adalah Relevan, yang dimana informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan atau
kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas
yang berbeda, tergantung pada tingkat pemakai.

Untuk mendapatkan suatu informasi yang berkualitas ada salah satu situs komunitas yang
menampilkan layanan pertukaran dan pencarian informasi secara online yaitu Kaskus. Kaskus hadir
sebagai situs komunitas terbesar yang ada di Indonesia, situs ini tidak hanya menyediakan informasi
yang selalu terbaru, tetapi juga menyediakan forum jual beli yang menawarkan segala beraneka ragam
informasi sampai barang-barang kebutuhan utama sehari-hari juga tersedia (Halim, 2000). Kaskus
telah memiliki jumlah anggota (member) sebanyak 7,8 juta anggota (Kaskus, 2015).Menurut
Alexa.com, sebuah perusahaan yang menilai ketenaran sebuah situs website forum diskusi
menyatakan  Kaskus Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang informasi  terbesar di indonesia
yang dimana menggunakan sebuah media website. Sebagai sebuah situs populer di dunia, Kaskus
banyak mendapat penghargaan. Diantaranya pada bulan Agustus 2005, PC Magazine Indonesia
memberikan penghargaan kepada situs Kaskus sebagai situs terbaik dan komunitas terbesar,
kemudian Kaskus terpilih kembali sebagai website terbaik pilihan pembaca PC Magazine pada 2006.
Penghargaan yang diterima oleh Kaskus ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung situs per harinya
sekitar 600 ribu orang, dengan jumlah page view melebihi 15.000.000(Alexa 2017).  Jumlah anggota
dan posting Kaskus sendiri hingga saat ini masih terus meningkat dengan cepat. Hal ini menunjukkan
bahwa Kaskus masih terus berkembang sehingga terdapat kemungkinan peringkat Kaskus dalam
perhitungan situs Alexa akan meningkat, meskipun tidak pula menutup kemungkinan muncul pesaing
baru yang membuat peringkat Kaskus turun. Website merupakan salah satu aplikasi teknologi
informasi (TI) yang secara umum patut dikembangkan pada saat ini. Bagi sebuah perusahaan,
memiliki website adalah suatu kewajiban sebagai wujud keberadaan secara online, karena Kaskus
merupakan situs web yang menduduki peringkat global pada peringkat 290 yang sering dikunjungi di
dunia dan peringkat 13 sebagai situs yang paling sering dikunjungi di Indonesia (Alexa, 2017)

Untuk melihat suatu kualitas informasi pada website ada salah satu metode yang
cukup rinci dalam menilai dan menggambarkan  kualitas informasi website adalah dengan
menggunakan metode/pendekatan WebQual. Pendekatan ini  mengukur kualitas suatu
website berdasarkan persepsi pengguna akhir yang dilihat dari tiga dimensi, yaitu information
quality (kualitas informasi), service interaction quality (kualitas interaksi layanan), dan
usability (kegunaan). Ketiga  dimensi tersebut merupakan kesatuan komponen yang ada pada
suatu website. Information quality (kualitas informasi) menggambarkan bagaimana penilaian
pengguna pada isi informasi yang terdapat pada suatu website, service interaction quality
(kualitas interaksi layanan) menggambarkan bagaimana interaksi layanan  yang diterima
pengguna saat menggunakan suatu website, sedangkan usability (kegunaan) menggambarkan
bagaimana penilaian pengguna pada rancangan suatu website. Kualitas dari masing-masing
dimensi juga sangat mempengaruhi  kepuasan pengguna dalam memanfaatkan suatu website.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan lokasi penelitian yaitu
Surabaya. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive
sampling dengan sampel sebanyak 100 responden.

PEMBAHASAN
Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep

hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet melakukan penelusuran informasi di
internet. Informasi yang disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat
disajikan dengan menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film.
Penyajian yang sedemikian rupa yang akhirnya membuat banyak kalangan menggunakan website
sebagai sarana untuk pelayanan maupen penyebaran media.

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal
maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link dalam website
memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik diantara page
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yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia (Hakim Lukmanul, 2004).
Web didasari oleh bahasa hiperteks standra yang disebut HyperText Markup Language (HTML)
dimana didalam HTML ini merupakan sebuah bahasa atau kode program yang digunakan untuk
mengolah serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di
internet melalui layanan web sehingga HTML dapat memberikan beberapa kemungkinan kepada
klien  untuk  melakukan  interaksi  dengan  server  menggunakan  hyperlink dan tombol    yang  dapat
di  klik  pada  dokumen  HTML (Jasmadi :2004).

Beragamnya website, mulai dari untuk media promosi, media pemasaran, media informasi,
media pendidikan serta sebagai media komunikasi sejatinya digunakan untuk memudahkan pengguna.
Menurut Chak (2002), tipe pengguna situs web dibagi menjadi 4 tipe antara lain :

1. Pengguna tipe Customer
Tipe ini merupakan user yang bertransaksi lebih dari satu kali atau dulunya

pernah menggunakan dan tertarik untuk menggunakan lagi. Dia merupakan pelanggan
tetap yang memiliki hak akses tertentu atas website. user harus bisa mengetahui status
dari pesanan yang sudah pernah dipesannya. User tipe ini tentu saja termasuk
Transactor yang sudah berpengalaman dibidangnya.

2. Pengguna tipe Transactor
Merupakan pengguna yang sudaah siap guna melakukan transaksi, untuk

membeli produk atau hal lain yang telah ditawarkan dalam di suatu website. Dalam
hal ini menginginkan transaksinya berjalan dengan mudah, cepat, dan aman.
Sebellelum melakukan transaksi pengguna tipeini melakukan pengecekan dengan
melihat dulu barang yang ingin dikehendaki.

3. Pengguna dengan tipe Evaluator
Pengguna tipe evaluator ini lebih tinggi kriterianya dari tipe transactor

dikarenakan mereka mempunyai kriteria khusus maupun kriteria selera tersendiri
dalam pemilihan dimana kriteria yang diinginkan cukup tinggi dan bagus.

4. Pengguna dengan tipe Browser
Pengguna tipe ini merupakan user yang belum mengenal sama sekali tentang

web dimana ketika mereka melakukan penjelajahan web mereka perlu bantuan dari
user lain dalam penjelajahan maupun didallam web tersebut adda admin yang
bersedia untuk membantunya.

Pada penelitian ini menemukan beberapa temuan dimana temuan tersebut dapat
menggambarkan tingkat kualitas website kaskus.co.id. Tingkat kualitas website tersebut dapat
tergambar melalui teori Webqual yang meliputi 3 Dimensi meliputi: information quality (kualitas
informasi), service interaction quality (kualitas interaksi layanan), dan usability (kegunaan).
Webqual merupakan satu metode untuk mengukur kualitas website berdasarkan pengguna akhir
instrumen penelitian, pada Webqual tersebut dikembangkan dengan metode Quality Function
Development (QFD). Webqual juga mengembangkan beberapa instrumen dalam Technology
Acceptence Model (TAM) dan mengadaptasinya untuk keperluan mengukur kualitas situs web
berdasarkan pengguna. WebQual sudah dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah  mengalami banyak
perubahan, terutama pada dimensi dan tiap butir pertanyaannya (Barnes dan Vidgen, 2002). Barnes
dan Vidgen mengungkapkan  versi pertama dari pendekatan WebQual disebut WebQual 1.0 yang
digunakan  untuk menilai kualitas website sekolah bisnis, dimana pada WebQual 1.0 terlalu
menekankan pada dimensi kualitas informasi serta kurang menonjol pada kualitas  interaksi layanan.
Begitu juga pada WebQual 2.0 yang digunakan untuk  mengevaluasi website B2C, terlalu
menekankan kualitas interaksi layanan serta  menghilangkan beberapa kualitas informasi dari
WebQual 1.0. Pada WebQual 3.0  Barnes dan Vidgen menggolongkan kualitas menjadi tiga kategori
yaitu kualitas  situs, kualitas informasi, serta kualitas interaksi yang telah digunakan untuk  menguji
domain lelang online. Pada WebQual 4.0, terdapat tiga dimensi pada  kualitas situs website yaitu
information quality (kualitas informasi), service  interaction quality (kualitas interaksi layanan), dan
usability (kegunaan). Kualitas  situs pada WebQual 3.0 telah digantikan oleh kegunaan (usability)
karena  membuat penekanan pada persepsi pengguna bukan pada situs website. Kegunaan sangat
berkaitan dengan bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan situs website. Pada
penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan WebQual  4.0 yang merupakan versi
terbaru dari pendekatan WebQual. WebQual 4.0  mempunyai tiga dimensi antara lain :
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a.) Information Quality
Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal yaitu biaya mendapatkannya dan manfaat

yang diperoleh Informasi dapat dikatakan bemilai apabila manfaatnya lebih besar daripada
biaya mendapatkannya (Jogiyanto,H M,2005). Informasi yang bernilai tidak diukur
besarnya dengan seberapa banyak materi untuk mendapatkannya namun seberapa efektif
informasi tersebut dapat dinilai dari sifat-sifat informasinya.

Information quality (kualitas informasi) merupakan kualitas yang  berhubungan
dengan konten atau isi informasi dari situs website, termasuk kesesuaian informasi dengan
tujuan penggunanya (Barnes dan Vidgen, 2003). Karakteristik kualitas informasi menurut
Barnes dan Vidgen meliputi keakuratan, kepercayaan, ketepatan waktu, kerelevanan, format,
kedetailan, dan kemudahan informasi untuk dimengerti. Disisi lain kualitas informasi juga
didefinisikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menilai informasi yang baik.
Biasanya kualitas informasi digambarkan dalam beberapa sifat atau karakteristik seperti
relevansi, ketepatan waktu, dan keakuratan (Kadir, 2003). Banyak para ahli yang
menyatakan karakteristik kualitas informasi, diantaranya yaitu Bodnar dan Hopwod serta
Alter (dalam Kadir, 2003). Bodnar dan Hopwod menyatakan  karakteristik kualitas
informasi terdiri dari sumber, lingkup, tingkat  keringkasan, garis waktu, kekinian,
keakurasian, dan frekuensi pemakaian. Karakteristik-karakteristik tersebut sudah sesuai dan
tercakup dalam karakteristik kualitas informasi dari Barnes dan Vidgen yang akan
digunakan dalam penelitian ini.

b.) Service Interaction Quality
Service interaction quality (kualitas interaksi layanan) diartikan sebagai pengalaman

pengguna setelah menggunakan website lebih dalam yang diwujudkan dalam kepercayaan
dan empati (Barnes dan Vidgen, 2003).  Menurut Barnes dan Vidgen kualitas interaksi
layanan terdiri dari reputasi, keamanan transaksi, keterjaminan informasi pribadi, ruang
personalisasi, ruang komunitas, komunikasi dengan organisasi, serta kesesuaian layanan
yang diberikan dengan yang dijanjikan.

Wagner (dalam Bude Su, et. al, 2005) mengutarakan konsep interaksi dan
interaktivitas, dimana interaksi merupakan peristiwa timbal balik yang  membutuhkan
setidaknya dua komponen dan dua tindakan. Interaksi terjadi ketika komponen-komponen
tersebut saling mempengaruhi. Sedangkan interaktivitas diartikan sebagai kemampuan
suatu teknologi membangun suatu koneksi antar komponen. Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa interaksi suatu website lebih ditekankan pada komunikasi antara
website dengan pengguna maupun pengguna dengan pengelola website. Seperti
tersedianya forum diskusi, fasilitas yang disediakan website untuk  pengguna, tersedianya
kontak yang dapat dihubungi pengguna, dan lain sebagainya

c.) Usability
Menurut Jakob Nielsen (2000) usability melibatkan pertanyaan "dapatkah user

menemukan cara untuk menggunakan situs web tersebut dengan efektif  (doing things
right). Dapat pula disebutkan bahwa usability adalah sebagai suatu pengalaman pengguna
dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna merasa dapat
mengoperasikannya dengan mudah dan cepat.

Dalam pendekatan WebQual, Barnes dan Vidgen mendefinisikan  usability atau
kegunaan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan rancangan suatu website, meliputi
kemudahan mempelajari dan mengoperasikan website, kejelasan interaksi pengguna
dengan website, kemudahan navigasi, kemudahan penggunaan, tampilan, desain,
kompetensi dan pengalaman positif (Barnes dan Vidgen, 2003). Sedangkan pendapat lain
yang berkaitan  dengan usability menjelaskan bahwa usability atau kegunaan merupakan
nilai yang ditentukan pengguna berdasarkan pengalamannya menggunakan website,
termasuk seberapa jauh website mampu memberi solusi informasi untuk pengguna dengan
tepat (Pendit, 2008)

Pada dimensi Information quality merupakan kualitas yang berhubungan dengan konten atau isi
informasi dari situs website, termasuk kesesuaian informasi dengan tujuan penggunanya (Barnes dan
Vidgen, 2003). Barnes dan Vidgen juga menyatakan bahwa informasi yang berkualitas harus



5

memenuhi beberapa karakteristik antara lain keakuratan, kepercayaan, kerelevanan, kemudahan
informasi untuk dimengerti kedetailan, kesesuaian format informasi, serta ketepatan waktu

Nouman dan Rolker mengungkapkan, pada dasarnya kualitas informasi  dipengaruhi oleh tiga
faktor antara lain persepsi pengguna, informasi itu sendiri,  dan proses dalam akses informasi (dalam
Knight dan Burn, 2005). Persepsi  pengguna telah menjadi faktor yang paling penting dalam
menentukan kualitas  suatu informasi karena kebutuhan akan informasi setiap orang berbeda-beda, hal
ini sesuai dengan pernyataan Barnes dan Vidgen bahwa kesesuaian informasi  dengan tujuan
penggunanya juga menjadi syarat dari informasi yang berkualitas. Selain itu proses dalam akses
informasi yaitu mudah atau tidaknya informasi  untuk diakses juga menentukan kualitas dari suatu
informasi.

Untuk mengetahui kualitas konten pada website forum diskusi online kaskus, responden telah
memberikan penilaian terhadap konten website kaskus sesuai   karakteristik kualitas informasi yang
telah disampaikan oleh Barnes dan Vidgen.  Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, variabel
information quality pada website forum diskusi online kaskus tergolong dalam kategori tinggi.
Artinya pengguna forum diskusi inline kaskus menilai bahwa konten informasi pada website forum
diskusi online kaskus mempunyai kualitas yang baik,  dimana konten informasi pada kedua website
kaskus tersebut sudah memenuhi  karakteristik-karakteristik kualitas informasi. Tingginya nilai
variabel information quality pada website forum diskusi online kaskus terbukti dari temuan  yang
diperoleh diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi information quality dengan
indikator-indikator keakuratan informasi website kaskus.co.id berada pada kategori Baik.

Keakuratan informasi pada website forum diskusi online tersebut diukur berdasarkan ketepatan
konten informasi dan kebebasan konten  informasi dari kesalahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan
John Burch dan Gary Grudnitski (dalam Jogiyanto, 2005) dimana informasi yang akurat merupakan
informasi yang bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan, selain itu akurat juga dapat diartikan
sebagai informasi yang jelas kandungan maksudnya. Banyaknya responden yang menjawab setuju
pada pertanyaan yang berhubungan dengan keakuratan informasi mengindikasikan bahwa responden
mempercayai informasi pada website forum diskusi online kaskus sudah tepat dan bebas dari
kesalahan. Responden menganggap informasi pada website forum diskusi online kaskus sudah tepat
karena kontennya  sudah sesuai dengan judul yang tertera. Selain itu informasi yang disajikan
memang berdasarkan fakta yang ada serta telah teruji oleh beberapa pihak yang  kompeten dan
mumpuni, sehingga informasi pada website forum diskusi online kaskus telah dianggap bebas dari
kesalahan.

Menurut temuan data yang berkaitan dengan kepercayaan informasi,  diketahui bahwa total
rata-rata definisi operasional pada dimensi information quality dengan indikator-indikator
kepercayaan informasi website kaskus.co.id berada pada kategori Baik dapat dipercaya. Sebagaimana
yang telah diungkapkan oleh  Parker, dimana kepercayaan informasi terletak pada kebenaran dan
kredibilitas  informasi tersebut (Parker et. al., 2006), maka kepercayaan informasi pada website forum
diskusi online kaskus tersebut telah diukur berdasarkan bisa tidaknya  informasi tersebut dibuktikan
serta ada tidaknya sumber yang jelas pada informasi  tersebut. Dari hasil penelitian sebagian besar
responden menyatakan bahwa  informasi pada website forum diskusi online dapat dipercaya karena
terdapat sumber yang jelas seperti tercantumnya daftar pustaka pada informasi tersebut, sehingga
responden dapat menelusurnya  kembali untuk membuktikan kebenaran akan informasi tersebut.

Menurut temuan data yang berkaitan dengan informasi yang relavan,  diketahui definisi
operasional pada dimensi information quality dengan indikator-indikator informasi yang relavan pada
website kaskus.co.id berada pada kategori Baik. Hal ini berarti responden percaya bahwa informasi
yang disajikan website forum diskusi online kaskus sudah sesuai  dengan kebutuhan mereka, hal ini
dapat dibuktikan dari banyaknya manfaat yang  mereka dapatkan dari mengakses website kaskus
antara lain mendapatkan  referensi untuk membantu menyelesaikan tugas atau penelitiannya maupun
untuk  mengetahui informasi yang sedang populer pada saat itu. Hal ini sejalan  dengan pernyataan
John Burch dan Gary Grudnitski (dalam Jogiyanto, 2005),  dimana informasi yang relevan adalah
informasi yang senantiasa memberikan  manfaat pada penggunanya. Secara keseluruhan hasil temuan
pada indikator  kerelevanan informasi mengindikasikan bahwa informasi pada website forum diskusi
online kaskus telah sesuai dengan  kebutuhan penggunanya dan sangat membantu dalam penyelesaian
pekerjaannya.
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Salah satu karakteristik informasi yang berkualitas pada website adalah Easy to Understand,
dimana suatu informasi harus dapat dengan mudah diterima  oleh pembacanya (Parker et. al., 2006).
Mudah tidaknya suatu informasi diterima  oleh pembaca tergantung pada faktor kalimat atau frasa
yang digunakan. Semakin  jelas suatu kalimat atau frasa yang digunakan, maka pembaca akan lebih
mudah menerima maksud dari suatu informasi. Sehingga kemudahan informasi untuk  dimengerti
pada forum diskusi online kaskus diukur dari kejelasan kalimat atau frasa yang digunakan pada
informasi yang disajikan. Hasil temuan menyatakan responden percaya bahwa  informasi yang
disajikan website forum diskusi online kaskus telah menggunakan kalimat  atau frasa yang jelas,
sehingga responden dapat dengan mudah mengerti maksud dari informasi yang disajikan. Terbukti
seluruh responden menjawab setuju dan sangat setuju meskipun ada beberapa ada yang menjawab,
tidak setuju maupun  ragu-ragu Terlepas dari itu, informasi  pada website forum diskusi online kaskus
sudah menggunakan kalimat atau frasa yang jelas, sehingga pengguna mudah  mengerti maksud dari
informasi pada website kaskus.

Pada indikator kedetailan informasi, Menurut temuan data yang berkaitan dengan kualitas
informasi,  diketahui rata-rata definisi operasional pada dimensi information quality dengan indikator-
indikator kedetilan informasi pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik.  Berdasarkan
keterangan responden yang menjawab setuju, rata-rata responden merasa bahwa informasi yang
berkaitan dengan koleksi pada website forum diskusi online kaskus sudah disajikan  dengan lengkap
dan cukup rinci. Salah satu alasan responden yang menyatakan  setuju karena informasi yang
berkaitan dengan suatu konten sudah tercantum dengan  lengkap dan rinci antara lain meliputi tema,
sumber informasi dan  lain sebagainya. Sementara itu Kadir menjelaskan bahwa informasi yang baik
adalah  informasi yang disajikan dengan lengkap dan rinci. Informasi yang rinci perlu dikemas secara
lebih ringkas agar sesuai dengan kebutuhan penerimanya dan kelengkapan diperlukan untuk
meminimalisir faktor ketidakpastian (Kadir, 2003).

Selanjutnya yaitu indikator kesesuaian format informasi. Liu dan Huang  (dalam Parker et. al.,
2006) menyatakan bahwa format dan penyajian informasi  pada website harus sesuai dan konsisten.
diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi information quality dengan
indikator-indikator kesesuaian informasi pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik  dan
disajikan dalam format yang  sesuai. Kesesuaian  format informasi dalam website forum diskusi
onlline kaskus dapat dilihat dari struktur penulisan  konten informasinya. Berdasarkan hasil dari
keseluruhan indikator yang ada pada variabel information quality, rata-rata responden menilai bahwa
informasi yang disajikan oleh website forum diskusi online kaskus sudah sesuai dengan karakteristik
kualitas informasi.

Selanjutnya pada pertanyaan yang berhubungan dengan waktu penyajian informasi, John Burch
dan Gary Grudnitski (dalam Jogiyanto, 2005)  mendefinisikan ketepatan waktu informasi sebagai
informasi yang tidak usang. Berdasarkan temuan data mengenai ketepatan waktu penyajian informasi,
diketahui  informasi yang disajikan website forum diskusi online kaskus cukup up to  date. Dapat
diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi information quality dengan
indikator-indikator ketepatan waktu pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik dan
mengungkapkan bahwa informasi selalu berganti-ganti setiap kali mereka  membuka halaman website
kaskus, terutama informasi mengenaikonten-konten informasi terbaru. Meskipun begitu ada pula
responden yang masih merasa  bahwa informasi pada website forum diskusi online kurang up to date..
Pada  dasarnya ketepatan waktu informasi menjadi faktor penting yang berkaitan  dengan
pengambilan keputusan seseorang (Kadir, 2003), hal ini juga akan  mempengaruhi kualitas dari suatu
informasi. Semakin baru suatu informasi maka semakin baik kualitasnya, sehingga akan digunakan
dalam pengambilan keputusan. Begitu pula bagi mahasiswa, semakin baru suatu informasi maka
informasi tersebut yang akan dipilih untuk menjadi referensi dalam tugas atau  penelitiannya.

Pada dimensi Service interaction quality diartikan sebagai pengalaman pengguna setelah
menggunakan website lebih dalam yang diwujudkan dalam kepercayaan dan empati (Barnes dan
Vidgen, 2003). Pada konteks ini kepercayaan dan empati akan dirasakan pengguna apabila apa yang
diterima ketika berinteraksi dengan website forum diskusi online sesuai dengan apa yang diharapkan.
Jika interaksi dengan website forum diskusi online sudah sesuai dengan harapan, maka kualitas
interaksi layanan pada website forum diskusi online terkait dapat dikatakan berkualitas. Begitu pula
sebaliknya, jika interaksi dengan website forum diskusi online tidak sesuai dengan harapan, maka
kualitas  interaksi layanan pada website forum diskusi online terkait dapat dikatakan buruk. Kualitas
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interaksi layanan pada suatu website juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan
pengguna website. Menurut Barnes dan Vidgen kualitas  interaksi layanan terdiri dari reputasi,
keamanan transaksi, keterjaminan informasi  pribadi, ruang personalisasi, ruang komunitas, serta
kesesuaian layanan yang diberikan dengan yang dijanjikan.  Dari beberapa indikator pertanyaan yang
ada pada variabel service

Interaction quality, responden telah memberikan penilaiannya terhadap website kaskus sesuai
dengan karakteristik kualitas interaksi. Menurut temuan  data yang berkaitan dengan reputasi website,
Dapat diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi interaction quality dengan
indikator-indikator Good Reportation pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik hal ini
berarti  responden merasa yakin bahwa website forum diskusi online kaskus tersebut  telah memiliki
reputasi yang baik. Reputasi yang baik didapatkan ketika pengguna  percaya dengan apa yang
diterimanya ketika berinteraksi dengan website. Selain  itu responden juga menilai bahwa reputasi
website forum diskusi online tersebut juga  dipengaruhi oleh faktor user-friendly. Dimana semakin
mudah akses pengguna  terhadap website forum diskusi online kaskus, maka semakin baik reputasi
website tersebut.

Selanjutnya adalah indikator keamanan. Sebagaimana yang telah  dijelaskan oleh Pendit bahwa
sistem keamanan pada konten digital  merupakan salah satu infrastruktur yang penting untuk
melindungi koleksi dari sesuatu yang dapat merusak sistem (Pendit, 2007). Untuk itu dalam menilai
indikator keamanan interaksi diukur dari bebasnya interaksi dari virus dan hacker,  serta ketersediaan
password. Dapat diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi interaction quality
dengan indikator-indikator Safe pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik. Hal ini berarti
responden  sudah merasa cukup aman ketika melakukan interaksi dengan website forum diskusi
online kaskus, terutama keamanan dari serangan virus dan hacker, namun banyak pula responden
yang masih ragu dan tidak setuju  dengan keamanan berinteraksi dengan website forum diskusi online
kaskus, seperti terhindar dari  serangan virus dan hacker maupun adanya sistem keamanan atau
password. Responden yang setuju bahwa interaksi dengan website forum diskusi online kaskus
terhindar dari virus karena selama mengakses  mereka merasa aman dalam artian tidak pernah
terserang virus. Disisi lain rata-rata responden ragu terhadap keamanan interaksi yang bebas dari
hacker karena  responden kurang terlalu memperhatikan masalah tersebut.

Selanjutnya yaitu indikator keterjaminan informasi pribadi, menurut Knight (2001) bahwa
pengaman sistem pada website bisa merekam internet protocol secara otomatis ketika memasuki situs
web akan muncul saran log in dapat diketahui bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi
interaction quality dengan indikator-indikator Secure pada website kaskus.co.id berada pada kategori
Baik. Hal ini berarti  responden sudah cukup yakin bahwa sistem keamanan pada website kaskus telah
menjamin informasi pribadi mereka. Meskipun begitu juga masih ada  responden yang ragu-ragu
bahkan tidak yakin bahwa sistem keamanan pada website kaskus akan menjamin informasi pribadi
mereka. Artinya tidak semua responden telah merasakan bahwa sistem keamanan pada website forum
diskusi online kaskus sudah cukup menjamin kerahasiaan informasi pribadi mereka. Jika informasi
pribadi tidak terjamin, maka hal ini juga akan berpengaruh pada kepercayaan pengguna terhadap
website forum diskusi online kaskus.

Selanjutnya yaitu indikator personalisasi, bahwa total rata-rata definisi operasional pada
dimensi interaction quality dengan indikator-indikator Personalization pada website kaskus.co.id
berada pada kategori Baik tetapi beberapa responden tidak setuju dalam hal personalisasi. Hal ini
berarti masih  banyak responden yang meragukan bahkan tidak terlalu mengetahui ketersediaan  ruang
personalisasi seperti ruang tanya jawab serta kolom kritik dan saran pada website forum diskusi
onilene kaskus, menurut Bitner (2000) pemenuhan service sebagai momen interaksi antara pengguna
dan admin yang dapat berinteraksi dengan berbagai cara, jadi personalisasi adalah bagaimana
pengguna dapat berinteraksi  dengan situs web secara pribadi dengan penyampaian pendapat
pribadinya seperti keluhan, pertanyaan, dan pernyataan yang ingin mereka ungkapkan.

Selanjutnya yaitu indikator komunitas, bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi
interaction quality dengan indikator-indikator sense of community pada website kaskus.co.id berada
pada kategori Baik meskipun rata-rata responden ragu-ragu  dan tidak mengetahui ketersediaan ruang
komunitas seperti grup atau fasilitas  sosial media lain. Tetapi mereka tidak mengetahui lebih jauh
karena tidak  pernah memanfaatkannya. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata responden ragu dengan
ketersediaan  grup untuk berinteraksi dengan komunitas pada website forum diskusi online kaskus.
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Hal ini karena responden sebagian besar hanya  mengakses informasi pada website forum diskusi
online sajasaja tanpa memperhatikan fitur-fitur  yang ada pada website kaskus. Indikator berikutnya
yaitu kemudahan berkomunikasi dengan organisasi. Berry dan Parasuraman (dalam Nasution, 2001)
menyatakan bahwa kualitas  layanan dapat diukur dengan empati dan daya tanggap yang mencakup
kemudahan komunikasi dan respon dari penyedia jasa terhadap penggunanya. Untuk itu kemudahan
komunikasi dapat dilihat dari ketersediaan kontak perpustakaan pada website forum diskusi online.
Adanya kontak admin website menjadi faktor utama dalam kemudahan komunikasi karena sangat
memungkinkan pengguna menghubungi pihak admin apabila membutuhkan bantuan. Disamping
ketersediaan kontak admin website, faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya respon
dari pihak admin  ketika pengguna berusaha  menghubungi. Respon dari pihak admin website juga
mempengaruhi kepercayaan  pengguna dengan layanan yang diberikan, sehingga akan berdampak
pada kualitas  layanan website forum diskusi online kaskus.

Pada dimensi Usability atau kegunaan merupakan hal-hal yang berkaitan rancangan  suatu
website, meliputi kemudahan mempelajari dan mengoperasikan website, kejelasan interaksi pengguna
dengan website, kemudahan navigasi, kemudahan penggunaan, tampilan, desain, kompetensi dan
pengalaman positif (Barnes dan Vidgen, 2003). Dari beberapa indikator pertanyaan yang ada pada
variabel usability, responden telah memberikan penilaiannya terhadap website forum diskusi online
kaskus sesuai dengan karakteristik rancangan website yang baik. Artinya pengguna forum diskusi
online kaskus menilai bahwa website forum diskusi online mudah digunakan. Indikator mudah
dipelajari, bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi Usabillity dengan indikator-
indikator Easy to Learn pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik dimana responden
menyatakan bahwa website kaskus forum diskusi online kaskus mudah dipelajari dan dioperasikan.
Hal ini berarti responden meyakini bahwa  penempatan menu sudah membantu dalam mempelajari
dan mengoperasikan website forum diskusi online tersebut, sehingga responden dengan sudah
mengetahui fungsi dari menu tersebut.  Sedangkan pada ketersediaan menu bantuan dalam
mempelajari dan  mengoperasikan website, hanya 73% responden yang memberikan penilaian baik
dan sisanya masih ada  yang ragu dan tidak setuju. Pada dasarnya menu bantuan termasuk unsur
penting  yang harus ada pada suatu website tak terkecuali website forum diskusi online. Adanya  menu
bantuan akan memudahkan pengguna mengakses informasi dan menjelajahi  halaman-halaman pada
website forum diskusi online. Didukung pula dengan pernyataan  Mark (dalam Pendit, 2007) yang
membuat rincian kebutuhan dalam  pengembangan perpustakaan digital, dimana salah satunya yaitu
terdapat panduan  pemakaian. Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna mengetahui bagaimana
mencari suatu informasi pada website, sehingga diperlukan panduan pemakaian  pada website forum
diskusi online untuk mengarahkan pengguna mengoperasikan website.

Terkait dengan kejelasan interaksi pada website forum diskusi online kaskus, dapat dilihat dari
indikator kejelasan, bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi Usabillity dengan
indikator-indikator Clear pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik. Artinya responden
merasa menilai bahwa interaksi dengan website tersebut sudah  cukup jelas. Kejelasan interaksi ini
didukung oleh beberapa faktor antara lain adanya link yang jelas dan berfungsi serta jarangnya terjadi
kesalahan link. Dari hasil temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden sepenuhnya
meyakini bahwa link-link yang ada pada website forum diskusi online kaskus jelas dan berfungsi
dengan baik. Selain itu  responden juga merasa yakin jarang terjadi kesalahan link (link error) pada
website tersebut , jika  pernah terjadi kesalahan kemungkinan besar disebabkan oleh koneksi internet
yang kurang baik.

Kemudahan dalam penggunaan fungsi-fungsi yang disediakan oleh website merupakan sesuatu
yang penting oleh karrena itu pada pengukuran kualitas layanan diperlukannya ease of navigation.
Ease of navigation adalah fasilitas yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan
apa yang dibutuhkan, seperti petunjuk, dan search engine yang baik (Zeithaml et al, 2011).
Kemudahan navigasi pada penelitian ini diukur dari kesederhanaan menu navigasi dankejalasan label
dan fungsi mesin pencarian. Berdasarkan hasil temuan pada indikator kemudahan navigasi, bahwa
total rata-rata definisi operasional pada dimensi Usabillity dengan indikator-indikator Easy to
Navigate pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik. Hal ini berarti responden merasa
yakin bahwa menu navigasi pada website forum diskusi online kaskus sederhana dan mudah
dimengerti.. Responden percaya bahwa menu  navigasi cukup sederhana dan mudah dimengerti juga
dari penggunaan mesin pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang



9

dibutuhkan pengguna dan informasi-informasi yang terkait, seperti yang dijelaskan oleh Suyanto
(2007) bahwa navigasi berfungsi membantu para pengguna dalam menemukan informasi yang mereka
butuhkan dalam menjelajah informasi, dalam artian bahwa fungsi-fungsi yang disediakan oleh website
forum diskusi online kaskus dapat membantu para pengguna dalam menemukan informasi berita yang
mereka butuhkan atau tidak.

Terkait dengan kemudahan penggunaan website forum diskusi online, hasil temuan yang
diperoleh pada indikator mudah digunakan, bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi
Usabillity dengan indikator-indikator Easy to Use pada website kaskus.co.id berada pada kategori
Baik. Menurut Davis (1989) Bahwa kemudahan pemakaian mempunyai pengaruh terhadap
penggunaan yang artinya saat mengakses situs web harus mudah diakses oleh pengguna, hal ini
mengindikasikan bahwa menu search (pencarian ) sangat membantu  dalam mencari informasi yang
ada pada website kaskus, dimana ketika responden mengetikkan kata kunci tertentu maka saran
informasi langsung muncul hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Tetapi masih ada
pula responden yang merasa bahwa menu tersebut kurang membantunya dalam mencari informasi.
Hal ini dikarenakan ketika responden mengetikkan kata kunci tertentu hasil penelusuran yang muncul
bahasannya meluas dan kurang spesifik.

Suatu website harus memenuhi tampilan yang baik (aesthetics and image)  untuk memberi
kenyamanan pengguna dalam pengaksesan fasilitas digital  (Pendit, 2007). Tampilan website kaskus
diukur dengan komposisi warna yang digunakan, kelengkapan menu, jenis huruf yang digunakan,
serta ketersediaan  grafis atau animasi pada website kaskus. Jika warna yang digunakan menarik,
tampilan menu lengkap, huruf mudah dibaca serta terdapat grafis yang menarik  maka pengguna akan
merasa nyaman ketika mengakses website kaskus. Indikator tampilan, bahwa total rata-rata definisi
operasional pada dimensi Usabillity dengan indikator-indikator Apparance pada website kaskus.co.id
berada pada kategori Baik. Tampilan yang baik disini dalam artian mempunyai komposisi warna yang
menarik karena warna tidak terlalu mencolok sehingga nyaman ketika dipandang,  tampilan menu
yang lengkap, dan memiliki gambar dengan kualitas bagus mudah dipahami. Responden merasa
bahwa gambar pada website juga sudah cukup mewakili tiap tema informasi yang ditampilkan.
Komposisi warna juga dirasa cukup menarik, meskipun masih ada responden  yang merasa warna
yang digunakan terlalu polos, Hal ini berarti keseluruhan responden percaya bahwa desain website
kaskus cukup menarik dan sudah sesuai dengan jenis website .

Indikator desain yang sesuai, bahwa total rata-rata definisi operasional pada dimensi Usabillity
dengan indikator-indikator Appropriate Design pada website kaskus.co.id berada pada kategori Baik.
Responden merasa bahwa desain website sudah sesuai dengan jenis website. Akan tetapi sebagian
besar  responden masih merasa bahwa desain website kaskus kurang menarik. Hakikatnya sebuah
desain pada website merupakan identitas yang mencerminkan tujuan dari suatu website. Hasil temuan
pada indikator ini yang menyatakan desain website forum diskusi online kaskus sudah sesuai dengan
jenis website sejalan dengan Barnes dan Vidgen (2003), dimana desain website harus sesuai dengan
jenis website tersebut. Hal ini berarti  responden merasa percaya dan yakin bahwa konten informasi
yang ada sudah cukup lengkap dan sudah mencakup macam-macam konten informasi, sehingga
website forum diskusi online kaskus dirasa telah banyak memberi informasi sesuai tema konten yang
diberikan.

Rancangan website yang baik pastinya akan memberikan pengalaman dan  kesan yang positif
bagi penggunanya. Begitu pula rancangan website forum diskusi online kaskus, semakin baik
rancangan website forum diskusi online kaskus maka semakin banyak pengalaman positif yang
didapatkan pengguna setelah mengakses website . Indikator pengalaman positif, bahwa total rata-rata
definisi operasional pada dimensi Usabillity dengan indikator-indikator Positive Experience pada
website kaskus.co.id berada pada kategori Baik. Hal ini mengindikasikan banyak  pengalaman positif
yang didapatkan dari kegiatan mengakses website forum diskusi online kaskus. Diantaranya pengguna
sudah merasa puas dengan rancangan website forum diskusi online kaskus. Jika sudah merasa puas,
maka ada keinginan responden untuk kembali  mengunjungi website forum diskusi online kaskus
seperti dikatakan Suyanto (2007) untuk memilih image apakah yang ingin ditampilkan dalam sebuah
situs dapat dengan cara menggunakan target pengguna yang akan mengakses situs tersebut .
Disamping website forum diskusi online kaskus menjadi  kebutuhan bagi pengguna untuk menunjang
kegiatan mencari suatu informasi atau sekedar sharing biasa, dan menjadi salah satu alasan pengguna
ingin kembali mengunjungi website forum diskusi online kaskus adalah karena kemudahan
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penggunaannya. Sehingga dapat  disimpulkan dengan kemudahan penggunaan tersebut responden
merasa terbantu dalam mengakses konten informasi yang dibutuhkannya.

KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kualitas informasi website forum diskusi online

Kaskus yang beralamat di www.kaskus.co.id berdasarkan pendekatan WebQual dengam penilaian
pengguna, dimana pendekatan ini digunakan untuk mengukur kualitas website berdasarkan penilaian
pengguna  dilihat dari dimensi Information Quality, Service Interaction Quality, dan Usability.
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas
forum diskusi online Kaskus berdasarkan keseluruhan jumlah total rata-rata keseluruhan dari 3
dimensi Webqual adalah (3.84) dengan kategori Baik. Dimensi Webqual yang mendominasi tingkat
kualitas informasi yang baik yaitu pada dimensi Service Interaction Quality dengan hasil total rata-
rata dari semua indikator pada dimensi tersebut termasuk kategori Baik (3.88) , namun ada beberapa
dimensi yang belum cukup untuk tingkat kualitas informasi website kaskus.co.id yaitu Dimensi
Information Quality dengan total hasil rata-rata dari semua indikator dimensi tersebut masuk dalam
kategori Baik (3,82), dan Usability total hasil rata-rata dari semua indikator dimensi tersebut masuk
dalam kategori Baik (3,82), meskipun keduanya masuk kategori Baik tetapi dalam kuisioner banyak
pengguna atau responden yang masih banyak yang merasa ragu dan tidak setuju pada item pernyataan
tentang website Kaskus.
.
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