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ABSTRAK

Teknologi dan informasi semakin berkembang seiring waktu berjalan dimulai dari adanya 
internet, penyampaian berita dari media non-elektronik hingga sekarang menggunakan teknologi 
informasi khususnya melalui website. Website Universitas Airlangga memiliki domain ac.id yang 
dikhususkan untuk edukasi. Website Universitas Airlangga menerapkan sistem responsive web 
design agar mempermudah website beradaptasi dengan semua devices pengguna. Pengguna 
dapat mengakses website akan semakin mudah, karena website Universitas Airlangga dapat 
diakses oleh pengguna dengan device masing-masing dimana saja, tanpa batasan ruang dan 
waktu. Jenis penelitian tentang "analisa website Universitas Airlangga dengan model delone and 
Mc. Lean menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan 
suatu kondisi apa adanya. Lokasi penelitian di ambil acak beberapa fakultas Universitas 
Airlangga. Website Universitas Airlangga sangat membantu dalam hal pencarian informasi dan 
menjadi sangat efisien dan terbantu dengan adanya website . Beberapa indikator yang memiliki 
nilai tinggi dari net benefit meliputi sistem dan informasi dalam website Universitas Airlangga 
sangat efektif secara keseluruhan.

Tingkat kualitas yang tinggi dari ke tiga ukuran yaitu kualitas sistem (information 
quality), kualitas informasi (information quality), dan kualitas layanan (service quality) sangat 
mempengaruhi tingkat kesuksesan sistem. Hasil menunjukan rata-rata nilai 3,83 dengan kategori 
baik.
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ABSTRACT

Information technology and growing over time walk starting from the existence of the internet, 
delivering the news of a non-electronic media up to now use information technologies in 
particular through the website. Airlangga University website has a domain ac.id devoted to 
education. Airlangga University website apply system responsive web design in order to make it 
easier to adapt to all website users ' devices. Users can access the website will be more easy, 
because website Airlangga University can be accessed by users with the respective device 
anywhere, without the limitations of time and space. This type of research on "the analysis with 
the model of Airlangga University website delone and Mc. Lean uses a quantitative approach to 
type descriptive research.

Descriptive studies do not provide treatment, manipulation, but describe the situation for 
what it is. The location of the research on random grab some faculty Airlangga University. 
Airlangga University website is very helpful in terms of information retrieval and became very 
efficient and helped by the existence of the website. Some indicators that have a value higher 
than the net benefit include systems and information in the Airlangga University website very 
effective overall.

A high level of quality of the three sizes, quality system (information quality), 
information quality (information quality), and the quality of service (service quality) greatly 
influence the level of success of the system. The results showed an average value of 3.83 by 
category either.

Keywords: Website University of Airlangga, Responsive web design.



Pendahuluan 

Dalam perkembangannya teknologi dan informasi bentuk apapun mulai dari hiburan, 

perekonomian, politik, pendidikan, kebudayaan, ataupun hal lain yang areanya mencakup global 

dapat ditelusuri dengan menggunakan internet. Pada masa yang modern seperti ini, internet 

memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Segala bentuk informasi yang sifatnya tidak 

terbatas bisa didapatkan melalui internet. Pengguna internet dapat mencari informasi, bertukar 

pesan data dan lain sebagainya hanya dalam hitungan detik. Teknologi dan informasi semakin 

berkembang seiring waktu berjalan dimulai dari adanya internet, penyampaian berita dari media 

non-elektronik hingga sekarang menggunakan teknologi informasi khususnya melalui website. 

Sudah banyak media cetak yang awalnya hanya menyampaikan berita melalui koran, buletin atau 

majalah yang biasanya hanya terbit beberapa hari sekali sekarang sudah bisa menyampaikan 

berita menggunakan  website  yang bisa diperbarui beritanya hingga hitungan menit atau detik. 

Fenomena bertambahnya jenis perangkat / device dengan beraneka ragam resolusi layar serta 

perilaku pengguna yang cenderung lebih banyak menggunakan internet. Semakin banyak 

perangkat yang muncul dengan berbagai ukuran, maka sebuah situs perlu mengenali ukuran 

perangkat pengguna.1 

Berdasarkan data dari  APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 

tahun (2016) 89,9 juta jiwa (67,8 %)  pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui 

handphone / smartphone dan selain melalui handphone / smartphone, pengguna internet di 

Indonesia yang mengakses internet melalui perangkat mobile non handphone seperti tablet  

sebanyak 5 juta jiwa (3,8 %). Sedangkan pengguna internet yang menggunakan PC (Personal 

Computer) sebanyak 19,5 juta jiwa (12,6 %) dan mengakses melalui laptop/ netbook sebanyak 

16,7 juta jiwa (12,6%).2 Responsive web design adalah pendekatan desain web yang dapat 

beradaptasi dengan masalah pada web browser dan perangkat keras yang menjalankannya untuk 

menciptakan respon terhadap kebutuhan pengguna.3 Dalam buku Responsive Web Design pada 

tahun 2011, Ethan Marcotte memperkenalkan teknologi responsive web design sebagai solusi 

untuk bagaimana membuat sebuah website  yang mampu untuk mengenali ukuran perangkat 

pengguna, dan membuat website dapat memberikan tampilan yang sesuai dengan ukuran 

1 Ethan Marcotte,  Responsive Web Design., New York. 2011.
2 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Infografis ,Penetrasi dan Perilaku pengguna internet di Indonesia. 
Jakarta, 2016, hlm 33.
3 Ethan Marcotte,  Responsive Web Design., New York. 2011.



perangkat pengguna, tanpa merusak tampilan website tersebut, sehingga tingkat usabilitas pada 

setiap perangkat tetap maksimal.4

Salah satu website  yang menerapkan teknologi responsive web design adalah website 

milik Perguruan Tinggi Negeri Universitas Airlangga yang bernama www.unair.ac.id. 

Dibangunnya website tersebut agar para pengguna bisa menyesuaikan dengan perangkat/device 

yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi tentang Universitas Airlangga.  Website 

Universitas Airlangga  memiliki ciri khas tersendiri dalam memberikan layanan. Layanan yang 

diberikan website tersebut tergantung pada domain, jika pada domainnya adalah untuk 

pendidikan. Website unair.ac.id merupakan website yang berperan dibidang edukasi yang berisi 

tentang informasi-informasi yang terdapat di Universitas Airlangga. Website tersebut sudah 

memiliki nama dan sangat dikenal oleh masyarakat karena Universitas Airlangga adalah salah 

satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia. 

Website Universitas Airlangga ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan 

website perguruan Tinggi Negeri lainnya di Surabaya, menurut worthofweb.com website 

Universitas Airlangga dalam web value. unair.ac.id ini bernilai 1,5 juta dollar, senilai dengan 20 

milyar rupiah, website Institut Teknologi Sepuluh Nopember berada diurutan kedua dalam web 

value its.ac.id bernilai 715 ribu dollar senilai dengan 9,7 milyar rupiah, diurutan ketiga website 

Universitas Surabaya dalam web value unesa.ac.id bernilai 47 ribu dollar senilai dengan 639juta 

rupiah. website Universitas Islam Negeri Surabaya dalam web value uinsasby.ac.id bernilai 

36ribu dollar senilai dengan 489 juta rupiah, website Universitas Pembangunan Veteran Jawa 

Timur dalam web value upnjatim.ac.id bernilai 34ribu dollar senilai dengan 473 juta rupiah. 5

Rumusan Masalah

Bagaimana kesuksesan website Universitas Airlangga dengan model DeLone and McLean ?

The DeLone and McLean Model Of Information System Success

Pada tahun 1992 DeLone dan McLean mengemukakan teori tentang kesuksesan sistem 

informasi yang dikenal dengan D&M IS Success Model. Pada 2003, W. DeLone dan E. McLean 

memperbaruhi model untuk mengukur kualitas sistem informasi yang hasil dari kontribusi 

beberapa penelitian sebelumnya dan akibat perubahan peran dan penanganan sistem informasi 

4  Ibid.
5 (http://www.worthofweb.com/website-value, accessed on July 21, 2017)



yang telat berkembang DeLone dan McLean memperbaharuinya dan menyebutnya sebagai 

Model Kesuksesan Sistem Informasi D&M Model.

Fungsi-fungsi yang lebih spesifik yang dibedakan secara tersistem akan 

meningkatkan kesuksesan sistem informasi tersebut.

1. Kualitas Informasi (information quality)

Kualitas informasi merupakan output dari pada sebuah kesuksesan sistem informasi oleh 

pengguna. Terlihat dari beberapa variabel yang diukur dalam keakuratan informasi 

(accuracy), relevan (relevance), kelengkapan informasi (completeness), ketepatan waktu 

(timeliness) dan penyajian informasi (format).6

a. Kelengkapan (completeness)

Suatu infomasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika 

informasi yang dikatakan lengkap. Informasi yang lengkap sangat dibutuhkan oleh 

pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi lengkap mencakup seluruh 

informasi.

b. Relevan (relevance)

Kualitas informasi pada suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika relevan 

terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut mempunyai 

manfaat untuk penggunanya. Relevansi informasi untuk tiap pengguna memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda.

c. Akurat (accurate)

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus akurat karena sangat berperan 

penting dalam pengambilan keputusan oleh pengguna. Informasi harus benar, tidak 

menyesatkan pengguna dan bebas dari kesalahan-kesalahan sampai pada penerima 

informasi, yang kemungkinan terjadi banyak gangguan terlebih dari sistem informasi 

tersebut, yang dapat merusak informasi tersebut. Informasi mencerminkan maksud 

informasi yang disediakan oleh sistem informasi.

d. Format

Kemudahan dalam pemahaman diciptakan dari format yang disediakan oleh sistem. 

Tidak rumit ketika digunakan, sehingga memudahkan dalam memahami informasi 

6 Ibid



yang disediakan. Format informasi mengacu kepada bagaimana informasi 

dipresentasikan kepada pengguna.

e. Ketepatan waktu (timeliness)

Informasi yang disediakan harus up to date, informasi yang telah using tidak lagi 

memiliki nilai guna, karena pada dasarnya informasi merupakan dasar dari 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu maka kualitas informasi dikatakan baik jika 

informasi dihasilkan tepat waktu.

2. Kualitas layanan (service quality)

Kualitas layanan dalam sistem informasi merupakan pelayanan yang didapatkan 

pengguna dari pengembangan sistem layanan. Sistem layanan yang baik merupakan 

sistem yang dapat membantu pengguna dengan bantuan tanggap terhadap masalah yang 

akan diterima peenguna, sehingga pengguna merasa yakin dengan sistem informasi 

tersebut.7 Kualitas layanan adalah kecepatan respon, kemampuan teknik dan pelayanan 

setelanya dari pengembangan.

3. Penggunaan (Use)

Penggunaan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. 

Frekuensi penggunaan sistem.

4. Kepuasan pengguna (user satisfaction)

Kepuasan pengguna merupakan respond dan umpan balik yang dihasilkan pengguna 

setelah memakai sistem informasi. Ukuran kepuasan pengguna terlihat dari seberapa suka 

pengguna terhadap sistem yang digunakan. Variable ini diukur dengan indicator yang 

terdiri atas efisiensi (efficiency), keefektifan (effectiveness), dan kepuasan (satisfaction).

a. Efesiensi (efficiency)

Kepuasan pengguna dapat tercapai jika sistem informasi membantu dalam melakukan 

aktivitas secara efisien oleh pengguna. Efisiennya sistem informasi yang dapat 

memberikan solusi terhadap aktivitas pengguna. Sistem informasi dapat dikatakan 

sempurna jika dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah.

b. Keefektivan (effectiveness)

7 Ibid



Sistem informasi efektiv bila dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat 

meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi tersebut sesuai dengan 

harapan yang dibutuhkan.

c. Kepuasan (satisfaction)

Kepuasan pengguna dapat diukur memalui rasa puas yang dirasakan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi aplikasi gojek. Rasa puas pengguna dapat ditimbulkan 

dari fitur-fitur yang disediakan sistem informasi aplikasi mobile gojek. Kepuasan 

tersebut muncul ketika sistem informasi berhasil memenuhi kebutuhan pengguna.

5. Keuntungan berjejaring (Net benefit)

Keuntungan berjejaring merupakan impact keberadaan dan pemakaian sistem informasi 

terhadap kualitas kinerja pengguna. Meningkatkan pengetahuan dan mengurangi lama 

waktu pencarian informasi.8

Metode Penelitian 

Jenis penelitian tentang analisa website Universitas Airlangga menggunakan model 

delone and mc lean ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu 

kondisi apa adanya.

Analisis Data 

Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya

Kualias sistem (Sistem Quality)

Hasil dari kemudahan untuk digunakan (ease of use) dalam kualitas informasi penelitian 

ini dalam skala linkert mendapatkan rata-rata 3,84 dimana dengan memiliki kategori baik. Hal 

tersebut didapat dari beberapa indikator navigasi antar muka, kesederhanaan pengaturan 

tampilan, rancangan fitur aplikasi, kemudahan memahami fungsional desain.

Kualitas informasi (information Quality)

Hasil penelitian menunjukan dalam variable kualitas informasi kelengkapan informasi 

dalam skala linkert mendapatkan rata-rata 3,9 dimana memiliki kategori baik. Hal tersebut 

didapat dari beberapa kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan informasi 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Kualitas layanan (service quality)

Hasil penelitian menunjukan pada variable kualitas pelayanan indikator jaminan pada 

skala linkert mendapatkan rata-rata 3,83 dimana memiliki kategori tinggi. Hal tersebut didapat 

dalam penjabaran dari kualitas pelayanan tentang adanya helpdesk yang dapat membantu 

pengguna ketika mengalami kesulitan.

Penggunaan (Use)

Hasil penelitian menunjukan pada variable penggunaan (use) pada skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,93 dimana mamiliki kategori baik. Hal tersebut didapat dalam 

penjabaran variable kualitas informasi dari indikator meliputi website bermanfaat oleh pengguna.

Kepuasan pengguna (user satification)

Hasil penelitian menunjukan pada variable kepuasaan pengguna (user satification) 

indikator kepuasaan informasi dalam skala likert mendapatkan hasil rata-rata 3,95 dimana 

memiliki kategori baik. Hal tersebut didapat dalam penjabaran variable kepuasan pengguna pada 

indikator meliputi informasi yang diberikan sesuai dengan harapan pengguna dan informasi yang 

disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Manfaat Berjejaring (net benefit)

Hasil penelitian menunjukan pada variable manfaat bersih net benefit indikator 

menambah pengetahuan, dalam skala linkert mendapatkan hasil rata-rata 4,03 dengan kategori 

baik. Hal tersebut didapat dari beberapa indikator meliputi  website Universitas Airlangga 

memiliki manfaat secara keseluruhan oleh pengguna dan informasi yang disediakan memiliki 

manfaat secara keseluruhan oleh penguna.

Kesuksesan Website Universitas Airlangga

Kesuksesan sistem menurut teori D&M IS Success Model keuntungan berjejaring (net 

benefit) berpengaruh dari penggunaan (use) dan kepuasan pengguna (user satisfaction). Dari 

kedua variabel tersebut paling tinggi memiliki skor dari skala likert Manfaat berbagi 

pengetahuan 4,06 dengan kategori baik . Hal tersebut terlihat dari (Net benefit) pada website 

Universitas Airlangga, dengan  indikator : 

• Informasi website Universitas Airlangga ketika diakses oleh pengguna dapat 

menjadi informasi yang berdaya guna.

• Informasi website Universitas Airlangga ketika diakses oleh pengguna dapat 

menjadi informasi yang bermanfaat.



• Informasi website Universitas Airlangga memiliki hasil yang baik secara 

keseluruhan untuk meningkatkan berbagi pengetahuan antar individu maupun 

organisasi.

Website Universitas Airlangga sangat membantu mahasiswa dalam hal mencari informasi 

yang diperlukannya. Dengan sistem website untuk mencari informasi sangat efisien dapat diakses 

kapan saja dan dimanapun kita berada tanpa dibatasi waktu dan tempat.Website Univesitas 

Airlangga memiliki keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa berupa informasi yang tersedia 

di website, keuntungan tersebut dapat berbagi pengetahuan antar sesama mahasiswa ataupun 

dengan lainnya, tidak menutup kemungkinan juga berbagi pengetahuan dengan organisasi.

Penutup 

Kesimpulan 

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisa website 

Universitas Airlangga dengan model Delone dan Mc. Lean. Bedasarkan pernyataan penelitian 

yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil tersebut tergolong baik 

yaitu dengan nilai rata-rata 4,06 berdasarkan penilaian dari keuntungan berjejaring (net benefit) 

pada manfaat berbagi pengetahuan..

 Dalam kualitas sistem, meliputi kemudahan untuk digunakan (ease of use), keandalan 

sistem, kecepatan akses, fleksibilitas sistem, dan keamanan sistem memiliki nilai rata-rata 3,85 

yang termasuk pada kriteria baik. Nilai rata-rata paling tinggi dalam kualitas sistem terletak pada 

variabel kecepatan akses dan fleksibilitas sistem yang sama-sama memiliki nilai 3,98. Pada rata-

rata paling rendah didapatkan pada variabel keamanan sistem yang memiliki nilai 3,67. Kualitas 

informasi memiliki hasil yang tinggi karena dapat memenuhi kualitas yang bagus dalam 

memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Hasil tersebut tergolong baik karena kualitas 

informasi memiliki variabel meliputi kelengkapan informasi, penyajian informasi, relevan, 

akurat dan tepat waktu memiliki nilai rata-rata 3,9 yang termasuk pada kriteria baik.  Nilai rata-

rata paling tinggi dalam kualitas informasi terletak pada variabel relevan yang memiliki nilai 

3,98. Pada rata-rata paling rendah didapatkan pada variabel akurat yang memiliki nilai 3,90. 

Kualitas layanan dalam membantu para pengguna terbilang dengan variabel dengan indikator-

indikator yang mendukung hasil temuan tersebut . Hasil tersebut tergolong baik karena kualitas 



informasi memiliki variabel meliputi kelengkapan informasi, penyajian informasi, relevan, 

akurat dan tepat waktu memiliki nilai rata-rata 3,9 yang termasuk pada kriteria baik.  Nilai rata-

rata paling tinggi dalam kualitas informasi terletak pada variabel relevan yang memiliki nilai 

3,98. Pada rata-rata paling rendah didapatkan pada variabel akurat yang memiliki nilai 3,90. 
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