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ABSTRACT 

This study describes the Quality Website of Yogyakarta Public Library that in 
http://perpustakaan.jogjakota.go.id which is assessed based on the point of view of the user 
perception that comes from the general scale. The purpose of this study is to determine the 
picture of the user's perception of the quality of the Yogyakarta City Public Library website 
based on indicators of the dimensions that exist in Waller Usability. This research is motivated 
by the ups and downs of the number of visitors who visit the website and also many of his 
comments into the website of the Yogyakarta City Public Library and there are answers given 
admin admin website related to the required information with the answer that the user wants 
information related to the agenda content, This makes the researcher interested to know the 
perception of early user site of Yogyakarta City Public Library. This research use descriptive 
Quantitative approach by taking non random sample. With the criteria of purposive sampling 
that is at least twice access the website website of Yogyakarta City Public Library. The number 
of respondents selected as many as 100 people, with the result that the website of Yogyakarta 
Public Library in terms of Viewed from the seven dimensions of Waller Usability Theory can be 
concluded that the reason users access the website of the Yogyakarta Public Library website is 
to find references and collections contained in the Yogyakarta Public Library , While for the 
display of library websites have an interesting appearance, seen in terms of website design 
design Public Library of Yogyakarta City has a graphical display that is quite artistic, viewed 
from the facet of ease in finding information and navigation Public Library of Yogyakarta City 
the use of clear and easy to use, Content in the website of Yogyakarta City Public Library 
information in it is factual and diverse, while viewed from the side of the use of the language 
website has been using the standard language and Indonesian language. Judging from the 
contemporary side of the information content of the website of the Yogyakarta City Public 
Library has a delay in updating the information, while viewed from the assessment of the 
placement of important information the website of Yogyakarta Public Library is still hidden in 
its laying. The reputation of Yogyakarta City Public Library website in search engine is not 
available. The results of this study is to illustrate how the user perceptions of the Yogyakarta 
City Public Library website. 

Keywords: Public Library, Website Website, User Perception, Website Quality 

1 Alumni Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas 

Airlangga, Surabaya, No HP 089694178922, email : cahyofajarsetyanto95@gmail.com 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP... CAHYO FAJAR

mailto:Cahyofajarsetyanto95@gmail.com


ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengambarkan tentang Kualitas Website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta 
yang berdomain di http://perpustakaan.jogjakota.go.id  yang dinilai berdasarkan sudut pandang 
persepsi pengguna yang berasal dari skala umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran persepsi pengguna terhadap kualitas website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta berdasarkan indikator dari dimensi yang ada pada Waller Usability. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh naik turunnya jumlah pengunjung yang mengunjungi website dan juga 
banyak nya komentar yang masuk ke dalam website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta 
serta terdapat hasil jawaban yang diberikan admin website  kepada penguna terkait dengan 
informasi yang dibutuhkan dengan jawaban bahwa pengguna menginginkan informasi terkait 
konten agenda, ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi pengguna awal situs 
Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif 
Deskriptif dengan mengambil Sampel non random. Dengan kriteria purposive sampling yaitu 
pernah setidaknya dua kali  mengakses situs website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. 
Jumlah responden yang dipilih sebanyak 100 orang, dengan hasil bahwa website Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta dari segi Dilihat dari tujuh dimensi Teori Waller Usability dapat 
disimpulkan bahwa alasan pengguna mengakses situs website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta adalah untuk mencari referensi dan koleksi yang terdapat di Perpustakaan Umum 
Kota Yogyakarta, sedangkan untuk tampilan website perpustakaan memiliki tampilan menarik, 
dilihat dari segi desain gambar website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta memiliki 
tampilan grafis yang cukup artistik, dilihat dari segi kemudahan dalam mencari informasi dan 
navigasi Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta penggunaan jelas dan mudah digunakan, di lihat 
dari segi konten didalam website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta informasi di dalamnya 
bersifat factual dan beragam, sedangkan dilihat dari sisi penggunan bahasa website sudah 
menggunakan bahasa yang baku dan bahasa Indonesia. Dilihat dari sisi kekinian konten 
informasi website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta memiliki keterlambatan dalam 
mengupdate informasi, sedangkan dilihat dari penilaian terhadap peletakan informasi penting 
website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta masih tersembunyi dalam peletakannya. 
Reputasi website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta didalam search engine tidak 
tersedia.Hasil penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana persepsi pengguna situs web 
Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. 

 
Kata Kunci : Perpustakaan Umum, Situs Website, Persepsi Penguna, Kualitas Website 

 
PENDAHULUAN  
Kualitas website perpustakaan ini menjadi penting, mengingat perpustakaan sebagai penyedia 
informasi harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, dan untuk mendukung 
perpustakaan dalam memberikan layanan yang berkualitas, website yang berkualitas adalah 
website yang mudah diakses penggunanya. Kualitas website yang buruk akan menyebabkan 
penggunannya kesulitan dalam mengakses informasi di perpustakaan, sehingga pengguna tidak 
puas dan berpindah ke website lainnya. Seperti yang di katakan Gullikson (2000) dalam 
bukunya yang berjudul The Impact of Information Architecture on Academic Website Usability 
Bahwa pada dasarnya seseorang menggunakan layanan Website untuk mencari informasi yang 
cepat dan mudah di peroleh.  Situs web yang baik tentunya akan mendapatkan respon positif 
dari penggunanya, sebuah website seharusnya mudah digunakan oleh user. Dalam artian user 
harus dapat menemukan apa yang mereka cari, mendownloadnya dengan cepat, mengetahui 
kapan mereka selesai, dan dapat dengan mudah memberitahukan situs atau konten yang mereka 
temukan kepada user lainnya. Karena dengan persepsi pengguna dapat mengetahui kualitas situs 
web sebenarnya dimata user. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 
pada Website perpustakaan kota Yogyakarta menemukan fenomena bahwa naik turunnya 
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jumlah penggunjung yang mengunjungi Website perpustakaan kota Yogyakarta, hal tersebut 
dikarenakan updatenya informasi yang terdapat pada Website perpustakaan kota Yogyakarta 
dengan respon yang berikan oleh admin ketika ada beberapa penggunjung/user memberikan 
saran terhadap informasi yang harus diupdate di Website. Dan juga jika dilihat dari dari kolom 
komentar tidak sedikit juga yang mengomentari,bertanya, atau bahkan memberikan saran 
kepada admin untuk lebih update lagi mengenai informasi yang ada di Website Perpustakaan 
Kota Yogyakarta. Pada salah satu menu jejak pendapat ada beberapa pertanyaan yang di ajukan 
oleh admin website seperti “Apakah yang anda cari dalam website ini ? jawaban dari para user 
konten agenda dengan prosentase 29,41% atau sekitar 10 Pemilih dari total 34 orang, sedangkan 
untuk konten tentang pengumuman 20,59% atau sekitar 7 orang, untuk konten berita 23,53% 
atau sekitar 8 orang dan konten yang terakhir konten berita dengan 26,47% atau sekitar 9 orang, 
terlihat jelas informasi konten agenda ang diingingkan oleh para pengguna, hal ini menunjukan 
bahwa apakah Website Perpustakaan tersebut mempunyai kualitas informasi yang baik. 
Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 
Analisis Kualitas Website berdasarkan Persepsi Pengguna Terhadap Situs Perpustakaan Umum 
Kota Yogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survey karena metode ini 
mengambil data dari sampel yang ada di lapangan. Metode survey bertujuan untuk mengambil 
data dari individual yang akan dijadikan sample yang sebelumnya telah ditentukan jumlah 
populasinya. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pada penelitian ini jumlah 
pengguna yang pernah mengakses situs website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta tidak 
diketahui dengan pasti sehingga untuk menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan 
menggunakan rumus Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui . 

 

 Rumus Lemeshow : 

n=z².p(1-p) 
         d² 
Keterangan : 
n = Jumlah Sampel 
z = 1,96 
p = Maksimal Estimasi = 0,5 
d = Alpha = 0,5 (5%) 

 Ukuran sampel minimal agar pendugaan parameter dengan model kemungkinan 
minimum sebanyak 100, sedangkan maksimalnya tidak lebih dari 400 (Ferdinand, 2002) . 
sehingga dirumuskan sample dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan syarat 
paling tidak pernah mengakses situs web perpustakaan kota Yogyakarta sebanyak 2x. adapun 
cara yang dilakukan peneliti agar mendapat responden dengan bertanya kepada responden 
apakah responden pernah mengakses website atau belum, dan kalaupun sudah berapa kali 
mengakses , apabila hanya 1 kali berarti pengguna tersebut bukan responden peneliti. 
 

PEMBAHASAN  

Dari temuan data pada bab III mengenai karakteristik responden, diketahui bahwa responden 
laki-laki merupakan responden yang paling mendominasi yaitu denganpresentase 53%. Alasan 
responden dalam mengakses website perpustakaan Umum Kota Yogayakrta adalah untuk 
mencari referensi dan koleksi dengan presentase 68%. Jika ditinjau lebih lanjut , rata-rata 
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responden yang mengakses website perpustakaan adalah responden yang berusia 21-30 tahun 
dengan presentase 76%, dimana pada usia tersebut rata-rata responden merupakan mahasiswa 
yang paling bnyak mencari referensi untuk menunjang materi perkuliahan. Adanya kebutuhan 
akan referensi tersebut mendorong responden menjadi lebih intens dalam mengakses website 
perpustakaan Umum Kota Yogyakarta , yaitu 2-3 kali dengan presentase 75%, sedangkan 
tempat yang digunakan untuk mengakses website adalah kampus dengan presentase 47%. 

Good First Impreasion ( Kesan Pertama) 

Kesan pertama merupakan elemen penting di dalam menilai kesan pertama yang di berikan oleh 
responden , tidak terlepas tampilan website dapat mempengaruhi kesan pertama, kesan pertama 
dirancang atas lima komponen utama yaitu , tampilan website, desain yang baik, komposisi 
warna, alamat URL , kesulitan yang di hadapi . Tampilan ramah yang digunakan oleh situs 
website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta dapat di nilai dari penilaian pengguna terhadap 
komposisi warna secara keseluruhan (tabel 3.11 bab III hal 9). Sebagian besar pengguna menilai 
komposisi warna memiliki tampilan yang menarik sebanyak 48%. Dalam aspek psikologi warna 
memiliki emosi yang melekat di dalamnya. Hal ini membuktikan dan sudah sesuai dengan apa 
yang dikatakan oleh teori bahwa website yang baik memiliki komposisi warna yang menarik. 
Suatu website harus memenuhi tampilan yang baik untuk memberikan kenyamanan pengguna 
dalam pengaksesan fasilitas digial (Pendit,2007). Warna orange dan batik yang terdapat pada 
situs website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta menggambarkan keresidenan keraton yang 
terdapat di Kota Yogyakarta. 

Suatu situs yang baik juga harus memperhatikan semua elemen desain sehingga menciptakan 
kesesuain desain. Penggabungan beberapa elemen desain seperti pemilihan warna, desain 
gambar, desain teks, dan desain animasi berpengaruh terhadap komposisi suatu desain. Nilai 
dari komposisi desain pada situs website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta dapat di lihat 
dari penilaian pengguna terhadap sejauh mana desain yang baik (tabel 3.10 bab III hal  8). Dapat 
di ketahui mayoritas pengguna sebanyak 52% mengaku bahwa tampilan desain website 
Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta memiliki layout yang konsisten. hal ini medukung 
pernyataan Suyanto (2007). Sebuah situs web dapat dikatakan ideal jika mempertimbangkan 
kesemimbangan  objek tampilannya. Kesemimbangan adalah hasil susunan salah satu atau lebih 
elemen desain sehingga satu dan yang lainnya memiliki bobot yang sama . 

Kriteria lain adalah dalam hal kejelasan alamat URL yang terdapat pada Website Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta, Teori Waller mengatakan salah satu kesan pertama yang baik adalah 
webiste tersebut memiliki alamat URL yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan pada (tabel 3.12 bab 
III hal 9) yang menunjukan mayoritas pengguna sebanyak 59% merasa jelas akan alamat URL 
website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta.  Selain itu kesan pertama yang dirasakan 
pengguna dalam melakukan selancar informasi tidak mengalami kesulitan dalam pencarian 
alamat website di dalam mesin pencari , seperti yang di katakan Waller dalam teori nya alamat 
URL yang jelas akan membuat pengguna cepat menemukan website yang di tuju, Hal ini dapat 
di buktikan  pada (tabel 3.13 bab III hal 10) yang menunjukan mayoritas pengguna sebanyak 
72% tidak mengalami kesulitan dalam pencarian alamat URL website Perpustakaan Umum 
Kota Yogyakarta. 

Friendly Image (Tampilan Gambar Ramah) 

Suatu website harus memenuhi tampilan yang baik (aesthetics and image) untuk memberi 
kenyamanan pengguna dala pengaksesan fasilitas digital (Pendit 2007). Jika warna yang 
digunakan menarik, tampilan menu lengkap, penggunaan desain animasi yang baik, serta 
terdapat tulisan dalam gambar maka pengguna akan merasa nyaman ketika mengakses website 
Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta . Pada (tabel 3.14 bab III hal 11) diketahui sebesar 58% 
responden memberikan penilaian yang cukup baik mengenai penggunaan grafis pada website 
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perpustakaan umum kota yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh laovi aditya 
dengan judul kualitas website repository perpustakaan perguruan tinggi disurabaya dengan studi 
deskriptif menggunakan teori dari WebQual menunjukan hasil bahwa diketahui sebesar 73,5% 
responden memberikan penilaian yang baik terhadap penggunaan grafis website repository 
Perpustakaan UK Perta. Jelas jelas tidak membuktikan hasil yang sama dengan penelitian 
sebelumnya, hal tersebut di perkuat dengan probing dari (R14) yang mana mengatakan 
“grafisnya gitu-gitu aja , tolong pihak perpus untuk lebih kreatif lagi”. Selain itu penggunaan 
desain animasi yang terdapat pada website perpustakaan Umum kota yogyakarta menunjukan 
hasil yang tertera pada (tabel 3.15 bab III hal 11) diketahui sebesar 54% responden memberikan 
penilaian yang cukup baik mengenai penggunaan desain animasi di dalam website Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta , hal ini berbeda apa yang dikatakan oleh teori , teori mengatakan 
bahwa penggunaan desain animasi adalah indikator website yang baik, pada saat dilapangan 
peneliti menemukan bahwa penggunaan desain yang terdapat pada website perpustkaan umum 
kota yogyakarta dinilai cukup baik dengan respoden. Selain penggunaan grafis dan penggunaan 
desain animasi menurut Waller kualitas website juga dapat di nilai dari segi tulisan yang 
terdapat di gambar seperti hasil pada(tabel 3.16 bab III hal 12) menunjukan hasil 63% 
menjawab jelas terhadap tulisan dalam gambar website perpustakaan umum kota yogyakarta , 
hal ini membuktikan keselarasan antara teori yang dikemukakan oleh Waller dan hasil yang di 
dapat dari turun lapangan. 

Easy Navigation 

Merancang situs website yang baik juga harus mempertimbangkan segi tampilan atau interface 
yang dapat diterima dengn baik oleh pengguna. Rancangan situs yang baik akan memudahkan 
pengguna dalam mengakses sebuah situs web. Menurut Jakob Nielsen (2000) usability 
melibatkan pertanyaan “dapatkah user menemukan cara untuk menggunakan situs webs tersebut 
dengan efektif. 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. Krug (2000) mengungkapkan apa yang disebut 
oleh Jakob Nielsen menunjukan bahwa pengujian terhadap lima user cenderung dapat 
mengungkapkan 85 persen kegunaan dan untuk kasus tertentu semakin berkurang untuk 
pengujian tambahan. Nielsen mengambil enam orang responden yang akan mewakili populasi 
pengguna dan juga mewakili tingkatan pengguna yaitu dua orang pengguna aktif, dua orang 
pengguna terampil dan dua orang mewakili pengguna awam.  

Dalam bahasa indonesia usability artinya nilai ketergantungan suatu situs saat dioperasikan oleh 
penggunanya. Semakin mudah maka tingkat penggunanya semakin besar. Seperti yang 
diungkap oleh Davis (1989) bahwa kemudahan pemakaian memiliki pengaruh terhadap 
penggunanya. Kemudahan bernavigasi merupakan kriteria yang harus dipenuhi dalam 
merancang situs web. Navigasi dalam suatu situs merupakan media untuk berpindah dari suatu 
halaman ke halaman lainnya. Media dapat berupa teks, gambar dan animasi. Menurut Suyanto 
(2007)  navigasi membantu pengunjung untuk menemukan jalan yang mudah ketika menjelajahi 
situs web, memberitahu dimana mereka berada dan kemana mereka pergi. Pada hasil di 
lapangan didapatkan penilaian pengguna terhadap kemudahan akses (tabel 3.19 bab III hal 14) 
menunjukan bahwa sebagian besar pengguna yaitu sebanyak 47% menilai sulit berjalan dengan 
sebagaimana mestinya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan teori berbanding 
terbalik dengan realita dilapangan . Selain itu kriteria yang juga menilai situs web berkualitas 
dalam hal navigasi menurut Suyanto (2007) adalah memerlukan perhitungan waktu dan 
tindakan. Jadi sebuah situs web harus memiliki loading time yang cepet. Menurut Jeffrey Veen 
dari webmonkey.com pemilik situs hanya memiliki waktu tiga sampe lima detik untuk 
meyakinkan user tidak menutup window atau pergi ke situs lain, sehingga meletakan sesuatu 
yang penting dilayar tidak lebih dari tiga detik dan harus tampil menarik. Penelitian lain 
dilakukan oleh Zona Research (1999) menyatakan bahwa 80% pengujung akan  menutup 
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browser bila halaman web yang mereka buka tidak tampil dalam 7-8 detik. Hal ini sesuai 
dengan penilaian pengguna situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta terhadap waktu 
perpindahan halaman (tabel  3.20 bab III hal 15) sebagian besar yaitu sebanyak 59% menilai 
perpindahan halaman yang terdapat di website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta sangat 
cepat . Pengunaan situs yang mudah akan semakin membantu pengguna dalam mengoperasikan 
situs. Kemudahan penggunaan juga menjadi kriteria dalam desain suatu situs . Davis (1989) 
mendefinisikan perceived aease of use sebagai tingkatan dimana seseorang meyakini bahwa 
penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang 
keras dari pemakaiannya. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan pengguna sistem informasi dan 
kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan dengan keinginan pemakai. Dalam konteks 
penelitian ini yang mengkaji tentang kemudahan yang dirasakan pengguna berhubungan dengan 
desain yang ada pada web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta dapat dinilai dari penempatan 
tombol link (tabel tabel 3.18 bab III hal 14) . mayoritas mengaku penyediaan tombol-tombol 
link sudah jelas yaitu sebanyak 63% pengguna. Davis (1989) mengindentifikasi bahwa 
kemudahan pemakaian mempunyai pengaruh terhadap penggunaan. Kemudahan penggunaan 
akan menimbulkan perasaan dalam diri seseorang bahwa sistem ini mempunyai kegunaan dan 
karenannya menimbulkan rasa nyaman bila bekerja dengan menggunakannya (Davis :2000). 
Oleh karena itu untuk membuktikannya dilakukan crosstab antara penyediaan tombol link dan 
intensitas akses. 

Tabel 4.1 

Penyediaan Tombol link dan intensitas akses 

Penyediaan 

Tombol Link 

Intensitas akses selama seminggu   Total 

2-3 kali 4-5 kali 6-7 kali 

Jelas 9 12 63 84 

4% 19% 75% 100% 

Membingungkan 1 5 9 15 

33.30% 6.70% 60% 100% 

Rumit 1 0 0 1 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total  11 17 72 100% 

37.3% 25.7% 37.0% 100% 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa intensitas akses pengguna terhadap suatu situs web akan di 
tentukan oleh penyediaan tombol link yang ada . Pada situs web Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta terlihat mayoritas pengguna sebanyak 63 orang melakukan akses ke situs web yang 
mereka rasa penyediaan link sesuai dan tidak membuat mereka bingung saat melakukan 
penjelajahan ke situs web tersebut. Sementara itu penilaian juga termasuk jumlah broken link ( 
tabel 3.21 bab III hal 16) mayoritas mengaku pernah mendapati broken link sejumlah 1-2 
sebanyak 48% pengguna. Dapat dikatakan untuk kriteria ini situs website perpustakaan umum 
Kota Yogyakarta masih memiliki kelemahan hal tersebut sesuai dengan penyataan Suyanto 
(2007) situs yang baik adalah menghindari link yang tidak berfungsi (broken link)  atau 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP... CAHYO FAJAR



halaman yang masih dalam proses pembuatan . Broken link baik itu link dari internal situs web 
Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta sendiri dan eksternal yaitu dari situs web lain.  

Perkiraan tentang penempatan link dalam suatu situs web harus di pertimbangkan secara 
matang. Kejelasan suatu link akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan suatu situs. 
Sebaiknya situs tidak terlalu banyak melakukan peruabahan mencolok khususnya dalam hal 
navigasi (Suyanto:2007). Oleh kerena itu semakin jelas penempatan link yang ada pada situs 
web maka semakin pula pengguna jelas dalam berpindah melalui link-link yang ada pada suatu 
situs. Nilai dari kejelasan desain yang berhubungan dengan link pada situs web Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta dapat dinilai dari persepsi pengguna terhadap penyedian link (tabel 
3.18 bab III hal 14). Mayoritas pengguna sudah menilai penempatan link sudah jelas sebanyak 
63% . Suatu desain situs yang baik akan memberikan kemudahan penggunanya untuk mencapai 
tujuan (Suyanto:2007). Dalam kriteria ini situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta telah 
mampu menyampaikan informasi kepada pengguna secara jelas. 

Usefull Context 

Nilai dan informasi ditentukan dari dua hal yaitu biaya mendapatkannya dan manfaat yang di 
peroleh. Informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar daripada biaya 
mendapatkannya (Jogiyanto, H,M, 2005). Informasi yang bernilai tidak diukur besarnya dengan 
seberapa banyak materi untuk mendapatkanyya , namun seberapa efektif informasi tersebut 
dapat dinilai dari sifat-sifat informasinya. Menurut Sutabri (2005:31) sifat atau karakteristik 
informasi yang dijabarkan antara lain, dari mudah di peroleh, luas dan lengkap, ketelitian, 
kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, fleksibelitas, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka 
buruk, dan dapat diukur . Sedangkan menurut James O’Brien ada tiga dimensi kualitas 
informasi antara lain, dimensi waktu, dimensi konten informasi, dan dimensi bentuk informasi.  
Ketelitian mendukung suatu informasi dapat dikatakan berkualitas. Informasi yang disusun atas 
ketelitian yang tinggi menghindarkan dari kesalahan. Informasi akan lebih sempurna apabila 
mempunyai ketelitian yang tinggi dan akurat. Informasi yang tidak akurat akan mengakibatkan 
kesalahan pengambilan keputusan (Sutabri:2005). Sehingga dapat diberikan penjelasan 
informasi yang akurat adalah informasi yang bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias serta 
tidak menyesatkan.  Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Sutabri tersebut mengungkapkan 
kualitas informasi pada situs Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta sebanyak 58% pengguna 
merasakan informasi di dalamnya mudah di pahami . Selain itu sebanyak 41% berpendapat 
bahwa konten informasi di dalamnya bersifat factual (tabel 3.22 bab III hal 17). 

Dengan demikian kualitas informasi yang ada pada situs web Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta senada dengan pernyataan informsi dikatakan akurat yaitu informasi harus jelas 
mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan serta bias 
atau menyesatkan. Semakin tinggi keakuratan yang diperlukan semakin tinggi tingkat kepuasan 
yang berikan pengguna (Jogiyanto:2005). Penilaian pengguna yang merasa puas terhadap sifat 
informasi yang akurat ditunjukan oleh pernyataan R49(Bab III hal 22). Puasnya penilaian 
pengguna dari pernyataan responden tersebut karena merasakan informasi yang lengkap di Situs 
Website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta.Suatu informasi dapat dikatakan dapat 
dipercaya apabila informasi dianggap bener yang muncul dari pengalaman pribadi seseorang 
dalam menggunakan informasi (Nouman&Rolker, 2001). Selain itu kepercayaan informasi akan 
timbul setelah informasi dapat dibutkikan. Informasi dapat diakatakan dipercaya apabila 
informasi telah diuji kebenarannya oleh beberapa orang sehingga memperoleh kesimpulan yang 
sama. Kebenaran informasi bersumber pada validitas data dan sumber yang dioleh 
(Sutabri:2005). Mengacu pada asumsi tersebut maka dari penlitian yang mengukur kepercayaan 
informasi yang dikatakan dapat dipercaya karena informasinya faktual dan dapat dibuktikan 
(tabel 3.24 bab III hal 18). Selanjutnya cara-cara pengguna membuktikan kebenaran informasi 
berbeda-beda (tabel 3.23 bab III hal 18). Dapat diketahui sebanyak 57% pengguna 
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membandingkan dengan data-data yang diperolehnya disitus Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta dengan data sumber lain.  

Sementara hasil survey yang dilakukan oleh Brady (2006) menunjukan bahwa ada keterikan 
antara bentuk kepercayaan informasi dengan waktu penyajiannya. Sehingga semakin update 
informasi yang ada maka akan semakin memiliki bentuk kepercayaan yang semakin tinggi. 
Oleh karena itu untuk membuktikannya dapat dilakukan tabel silang (cross tabs) antara 
kepercayaan terhadap konten informasi dan sifat kekinian informasi pada situs.  

Tabel 4.2 

Respon kepercayaan konten informasi dengan kekinian informasi 

Kekinian 

Informasi 

Kepercayaan informasi   

Kembali 

mengunjungi 

website  

Menggunakan 

informasi 

pada situs 

Menyarankan 

pada orang 

lain 

Total  

Selalu Up to 

date 

10 23 16 49 

28.60% 42.90% 28.60% 100% 

Terlambat up 

to date  

5 17 6 28 

40% 0 60% 100% 

Lama tidak 

diupdate  

8 10 5 23 

0 0 100% 100% 

Total  23 50 27 100 

28.60% 50% 20% 100% 

 

Pada tebel di atas menunjukan bahwa bentuk kepercayaan  informasi pengguna adalah dengan  
menggunakan informasi pada situs . Pada situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta 
terlihat ketika informasi terlambat up to date akan mempengaruhi pengunjung untuk kembali 
mengunjungi website sebesar 40%. hal ini membuktikan hubungan antara kepercayaan 
informasi terhadapa terlambat up date informasi yang ada memang saling mempengaruhi. Suatu 
informasi dapat dikatakan relevan apabila terdapat kecocokan atas isi atau konten yang di 
dalamnya dengan kebutuhan informasi pengguna (Sutabri:2005). Senada dengan apa yang 
diungkapkan oleh Wang & Strong, 1996 relevan adalah sejauh mana informasi tersebut dapat 
dimiliki manfaat nya bagi pengguna. Sebelum mengetahui manfaat yang diterima pengguna 
terlebih dahulu harus di ketahui ragam dari suatu informasi yang berkaitan dengan Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta. Sesuai dengan pernyataan informasi mempunyai nilai yang lebih 
sempurna apabila mempunyai lingkup atau cakupan yang luas dan lengkap. Informasi sepotong 
dan tidak lengkap menjadi tidak bernilai. Karena tidak dapat digunakan secara baik 
(Sutabri:2005). Ragam konten informasi yang ada disitus Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta 
telah banyak di gunakan oleh pengguna (tabel 3.25 bab III hal 19).  Selanjutnya ketertarikan 
pengguna terhadap isi (tabel 3.26 bab III hal 20) hasil tertinggi sebanyak 62% mengungkapkan 
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informasi yang beragam. Kriteria tersebut juga muncul pada pernyataan Sutabri (2005) 
informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah.  

Yang menjadi kriteria terakhir untuk mengetahui ada tidaknya manfaat yang di dapatkan 
pengguna adalah manfaat akses setelah menggunakan informasi di situs Perpustakaan Umum 
Kota Yogyakarta (tabel 3.27 bab III hal 21). Dapat diketahui manfaat yang tertinggi adalah 
sebanyak 63% pengguna menjadi mengerti layanan apa saja yang berikan oleh Perpustakaan 
Umum Kota Yogyakarta. Suatu informasi dapat dikatakan memiliki nilai detail yang tinggi 
apabila informasinya luas dan lengkap. Sutabri, 2005 mengungkapkan informasi yang luas dan 
lengkap mempuyai nilai yang lebih sempurna apabila mempunyai lingkup atau cakupan yang 
luas dan lengkap. Informasi yang tidak detail dalam hal ini informasi yang sepotong dan tidak 
lengkap menjadikannya sebagai informasi yang tidak ternilai karena tidak dapat digunakan 
dengan baik. Menentukan nilai dari detail informasi pada situs Web Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta dapat dilihat bentuk detail informasi (tabel 3.29 bab III hal 22). Disana dapat dilihat 
penilaian pengguna yang mencerminkan kualitas informasi disitus perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta sebanyak 54% menyatakan informasi sudah lengkap. 

Informasi yang diberikan kepada pengguna erat kaitannya dengan waktu penyajian. Ketepatan 
waktu pada suatu informasi menunjukan bahwa informasi yang dimiliki selalu mengupdate dan 
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu (Wang:1996). Sementara itu Sutabri 
menyatakan ketapatan waktu berhubungan dengan waktu yang dilalui lebih pendek daripada 
siklus untuk mendapatkan informasi. Informasi penting dan bernilai menjadi tidak bernilai 
apabila terlambat diterima, karena tidak di manfaatkan dalam proses pengambilan keputusan 
(Sutabri:2005).  

Cepat atau lambatnya waktu penyajian pada situs Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta dapat 
diketahui berdasarkan pada sifat kekinian informasi (tabel 3.30 bab III hal 23) sifat informasi 
tertinggi diungkapkan oleh 59% pengguna menilai terlambat up to date. Hal ini tidak senada 
dengan pernyataan Suyanto, 2007 yang mengungkapkan konten informasi harus di jaga agar 
tetap update. Learnbility pada situs web Perpustakaan Umum Kota Yogayakrta dapat dinilai 
dari penilaian pengguna terhadapa peletakan konten informasi (tabel 3.31 bab III hal 24) 
hasilnya menunjukan mayoritas pengguna merasa peletakan konten informasi  tersembunyi 
yaitu sebanyak 42%. Hal ini tidak sejalan lurus dengan yang di sampaian oleh Waller . Dalam 
indikator penempatan informasi penting (tabel 3.33 bab III hal 25) ditujukan sebagaian besar 
pengguna menilai informasi penting yang mereka akses dengan mudah adalah informasi tentang 
layanan yaitu sebanyak 53%. Hasilnya terdapat kecocokan antara pernyataan Nielsen (2000) 
tentang desain situs yang mudah di pelajari adalah ketika menempatkan informasi-informasi 
penting yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam situs Web Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta terlihat informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang layanan dan mereka 
merasa sangat tidak mudah karena dalam mengaksesnya konten informasinya letaknya 
tersembunyi sehingga sulit untuk di cari.  

Approtiate For Audience 

Suatu informasi dapat dikatakan mudah dipahami apabila informasi disajikan dengan jelas. 
Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi (Sutabri:2005). 
Informasi yang ada disitus Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta (tabel 3.28 bab III hal 21) 
tertinggi menunjukan 58% pengguna merasa informasi mudah dipahami. Menentukan kejelasan 
informasi dapat ditentukan dari format informasi Sutabri (2005). Oleh karena itu untuk 
membuktikannya perlu dilakukan tabel silang antara penyajian konten informasi dengan 
struktur penulisan . 
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Tabel 4.3 

Penyajian konten informasi dan struktur penulisan 

Struktur Penulisan Penyajian konten informasi  total 

Mudah dipahami Lengkap Rumit 

Sudah baku 35 13 6 54 

67.30% 25.00% 7.70% 100% 
Terdapat 

kesalahan 

redaksional 

19 12 5 36 

54.30% 34.30% 11.40 100% 
Tidak baku 7 0 3 10 

63.60 0.00% 27.30% 100% 

Total 61 25 14 100 

63% 25% 11% 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa apabila penyajian konten informasi pada suatu situs web 
mudah untuk dipahami oleh penggunanya maka harus diperhatikan struktur penulisan konten 
informasinya. Pada situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta terlihat mayoritas 
pengguna merasa penyajian konten informasi yang ada mudah dipahami setelah mereka 
merasakan struktur penulisan konten informasi pada situs web Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta sudah baku. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Sutabri (2005). Sebuah 
informasi dikatakan mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk sajian yang tepa. Nilai 
kesesuain format memiliki beberapa parameter. Parameter dalam informasi salah satunya adalah 
struktur dan bahasa. Menurut Sulistyo Basuki yang dikutip oleh Hasugian (2009) menyatakan 
struktur merupakan format atau tata susunan serta hubungan logisnya dengan pernyataan atau 
unsur yang dapat dijadikan parameter dalam informasi. Sedangkan bahasa adalah alat yang 
digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide. Nilai kesesuaian format informasi pada 
situs Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta dapat diketahui dari struktur penulisan yang dipakai 
, dan situs Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta sudah memiliki struktur yang baku (tabel 3.34 
bab III hal 26) . menunjukan bahwa 54% pengguna menyatakan sudah baku. Sementara itu 
bahasa yang digunakan dalam situs Website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta (tabel 3.35 
bab III hal 26) menunjukan bahwa sebagian besar responden menilai bahasa yang digunakan 
lebih banyak bahasa Indonesia sebanyak 77%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyanto, 2007 
yang menyatakan bentuk informasi harus ditulis dengan gaya pengguna dan disesuaikan dengan 
isinya.   

Clear Contact Information 

Pada Suatu website yang baik terdapat indikator penilaian infromasi mengenai kontak yang 
dapat dihubungi pengguna untuk menanyakan suatu hal terkait dengan layanan yang ada pada 
perpustakaan. Untuk menilai apakah website tersebut memiliki informasi kontak yang jelas 
seperti alamat email, no telpon dapat mereka hubungi dan jelas, seperti yang dikatakan suyanto 
(2007) informasi mengenai kontak person yang ada di website harus lah tersedia dan admin 
dapat merespon dengan sebaik mungkin, hal ini terbukti seperti pada (tabel 3.39 bab III hal 29) 
menunjuka hasil bahawa informasi kontak person pada setiap halaman website sudah jelas 
dengan jawaban sebanyak 57%. Hal ini membuktikan apa yang di katakan oleh teori sesuai 
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dengan realita di lapangan. Dengan ada nya informasi kontak person memudahkan pengguna 
untuk bertanya langsung tanpa mereka harus dapat kelokasi, dengan tujuan  memastikan apa 
yang mereka butuhkan harus jelas dan ketika ke lokasi mereka tidak memiliki rasa kecewa,  
selain harus terdapatnya informasi tentang kontak person yang jelas, penempatan informasi 
tentang kontak layanan harus dapat ketahui dengan jelas oleh pengguna dalam artian informasi 
tentang kontak tersebut tidak tersembunyi di dalam sub menu yang sulit untuk cari , Waller 
mengatakan peletakan informasi kontak yang jelas harus berada pada setiap halaman dan 
peletakan nya pada bagian bawah, sehingga pengguna dapat dengan mudah dan cepat 
menemukan informasi kontak yang dapat dihubungi, (tabel 3.40 bab III hal 29) menunjukan 
hasil peletakan informasi kontak person pada website Perpustakan Umum Kota Yogyakarta 
cukup jelas dengan prosentase sebanyak 53%.  

Good For Search Engine  

Interaksi pengguna terhadap situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta diukur dari 
penilaian penemuan situs website di mesin pencari google. Reputasi merupakan sejauh mana 
sumber informasi di hormati oleh mesin pencari dan pengguna serta kehormatan dari suatu 
informasi dapat dilihat dari kecocokan pengguna dalam penggunaan sumber tersebut (Wang & 
Strong 1996). Interaksi pengguna terhadap situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta 
dapat dilihat dari pencarian web di dalam mesin pencari (tabel 3.41 bab III hal 30) menunjukan 
100% tidak terdapat informasi mengenai reputasi website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta didalam website. Website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta tidak memberikan 
informasi apapun tentang reputasi web didalam mesin pencari. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini mendeskripsikan kualitas situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta yang 
beralamat di http://perpustakaan.jogjakota.go.id ditinjau dari dimensi yang menjadi tolak ukur 
kualitas website situs Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan dimensi Waller 
Usability yang terdiri dari 7 komponen aspek penilaian yaitu good first impreasion (kesan 
pertama), friendly image (tampilan gambar ramah), easy navigation (menu yang mudah 
digunakan), Usefull content (konten yang berguna) , appropriate for audience (sesuai dengan 
pengguna), clear contact information ( informasi kontak yang jelas), good for search enggine ( 
baik untuk mesin pencari). Ketujuh dimensi tersebut digunakan untuk mengukur kualitas 
website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan persepsi pengguna. Hasil yang 
dapat terekam dari persepsi pengguna berdasarkan dimensi Waller Usability maka dapat 
diketahui beberapa temuan antara lain meliputi kesimpulan sebagai berikut :  

- Terlihat dari besarnya pengaksesan situs web Perpustkaan Umum Kota Yogyakarta 
yang mana penggunanya random lebih dominan diakses oleh pelajar/Mahasiswa. 
Penilaian terhadap situs web Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta didapatkan lebih 
banyak dari pengguna S1. 

- Dilihat dari tujuh dimensi Teori Waller Usability yaitu aspek good first impreasion, 
freindly image, easy navigation, usefull content, appropriate for audience, clear contact 
information, and good for search engine dapat disimpulkan bahwa alasan pengguna 
mengakses situs website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta adalah untuk mencari 
informasi tentang layanan yang terdapat di Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta, 
sedangkan untuk tampilan website perpustakaan memiliki tampilan menarik, dilihat dari 
segi desain gambar website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta memiliki tampilan 
grafis yang cukup artistik, dilihat dari segi kemudahan dalam mencari informasi dan 
navigasi Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta penggunaan jelas dan mudah 
digunakan, di lihat dari segi konten didalam website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta informasi di dalamnya bersifat factual dan beragam, sedangkan dilihat dari 
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sisi penggunan bahasa website sudah menggunakan bahasa yang baku dan bahasa 
Indonesia. 

- Dilihat dari sisi kekinian konten informasi website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta memiliki keterlambatan dalam mengupdate informasi, sedangkan dilihat 
dari penilaian terhadap peletakan informasi penting website Perpustakaan Umum Kota 
Yogyakarta masih tersembunyi dalam peletakannya. 

- Reputasi website Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta didalam search engine tidak 
tersedia. 
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