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ABSTRAK 

 

Teknologi diera sekarang sudah mulai semakin menjamur, teknologi 

informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang 

termasuk memproses data, mengolah data dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat yakni informasi yang relevan dengan akurat dan dengan waktu 

yang cepat. Tujuan dibuatnya Website Cybercampus sendiri adalah untuk 

mempermudah semua kalangan baik mahasiswa, dosen, hingga masyarakat untuk 

memperoeh informasi mengenai Universitas Airlangga dengan mudah tanpa harus 

datang ke kampus Universitas Airlangga. Jenis penelitian tentang analisis kualitas 

informasi cybercampus yang menggunakan teori dari James O’Brien dan Marakas 

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 Cybercampus sangat membantu 

dalam hal pencarian informasi dan menjadi sangat efisien dan terbantu dengan 

adanya website.  

Berdasarkan penilaian dari ketiga dimensi yang ada yaitu dimensi waktu 

(time dimension), dimensi konten (content dimension) dan dimensi bentuk 

informasi (form dimension) sangat mempengaruhi tingkat kualitas informasi. Hasil 

menunjukan rata – rata nilai 3,72  dengan kategori baik. 

 

Kata kunci : Kualitas Informasi, Website Cybercampus. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The technology is now in an era of growing, information technology is a 

technology used to process data, which includes process data, process data for the 

purpose of obtaining the right information i.e., information that relevant to accurate 

and with a fast time. The purpose of establishing its own Cybercampus Website is 

to facilitate all circles both students, lecturers, up to the community to memperoeh 

information about the University of Airlangga easily without having to come to the 

campus of the University of Airlangga. Types of research on the analysis of the 

information quality of the cybercampus which uses the theory of James O'Brien and 

Marakas using a quantitative approach to type descriptive research. 

Descriptive studies do not provide manipulation, but describe the situation 

for what it is. The location of the research on random grab some faculty Airlangga 

University. Cybercampus website is very helpful in terms of information retrieval 

and became very efficient and helped by the existence of the website. 

Based on the assessment of the three dimensions that exist namely time 

dimension (time dimension), the dimensions of the content (content dimension) and 

dimension information form (form dimension) greatly influences the level of 

information quality The results showed a mean value average 3.72 – with a good 

category. 

 

Keywords: Information quality, website cybercampus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan  

 Teknologi di era sekarang sudah 

semakin menjamur, teknologi informasi 

merupakan sebuah teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data, yang 

termasuk memproses data, mengolah data 

dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat yakni informasi yang 

relevan dengan akurat dan dengan waktu 

yang cepat, yang digunakan untuk 

keperluan tertentu oleh siapapun. 

Teknologi informasi tentunya dapat 

digunakan menggunakan sebuah alat yang 

dapat mengakses informasi dengan 

menggunakan sistem jaringan untuk 

menggabungkan suatu perangkat ke 

perangkat lainnya. 

 Munculnya teknologi informasi 

dapat memberikan informasi untuk 

siapapun secara pribadi sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan perkembangan 

teknologi yang berkembang pesat, 

teknologi informasi sekarang telah berubah 

menjadi sangat mudah untuk diakses oleh 

siapapun dan dimanapun. Teknologi 

informasi berbasis website berkembang 

dengan pesat sehingga dapat diakses bukan 

hanya lewat sistem komputer saja akan 

tetapi sekarang sudah dapat dijalankan 

menggunakan ponsel kita sendiri. 

 Teknologi informasi berbasis 

website tentunya menggunakan sistem yang 

berjalan agar website yang dibuat dapat 

digunakan oleh pengguna dengan baik, 

sehingga pengguna merasa puas akan 

layanan yang diberikan oleh pengembang 

website tersebut. Jika dahulu sebelum 

adanya teknologi informasi jika kita ingin 

berkomunikasi dengan seseorang tentunya 

harus mennggunakan media komunikasi 

yang lain seperti bertelepon ataupun 

berkirim surat, yang tentunya memakan 

waktu yang kurang efektif. Munculnya 

teknologi informasi kita bisa mengakses 

semua hal yang dapat diakses melalui 

komputer, laptop dan gadget kita. 

Menggunakan teknologi informasi 

berbasis website, kita bisa melakukan 

berbagai aktifitas sehari hari kita dengan 

hanya menggunakan perangkat yang 

sebagian besar dari kita sudah tersedia 

seperti untuk menghubungi seseorang yang 

terbatas jarak dan waktu, mencari hiburan, 

mencari informasi dan juga dapat 

berbelanja online. Teknologi informasi 

berbasis website juga sangat berguna bagi 

mahasiswa yang mobilitasnya sangat tinggi 

dalam menunjang pendidikannya, seperti 

saat mahasiswa membutuhkan informasi 

mengenai status akademik dalam pengisian 

katu rencana studi dalam mengambil mata 

kuliah, serta menghubungi dosen. Dengan 

adanya teknologi informasi berbasis web 

kita semakin sering untuk mengakses 

sebuah informasi yang dapat kita lihat 

kapan pun dan dimanapun kita berada 

hanya dengan satu genggaman tangan saja. 

Di era sosial media menjadi kehidupan 



sehari hari dikalangan mahasiswa. Web 

yang dibuat untuk menunjang kebutuhan 

akademik mahasiswa sangat dibutuhkan 

agar mahasiswa dapat mengetahui hal hal 

apa saja yang ada didalam kegiatan 

akademik mahasiswa. 

 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%). 

Sedangkan browser yang sering digunakan 

untuk mengakses internet, pengguna di 

Indonesia menggunakan browser google 

chrome sebanyak 88,5 juta jiwa (66,6%), 

penduduk yang menggunakan browser 

mozilla firefox sebanyak 29,1 juta jiwa 

(22%). Kemudian browser internet 

explorer digunakan sebanyak 9,5 juta 

(7,2%), penggguna yang menggunakan 

browser safari sebanyak 3,4 juta jiwa 

(2,6%), browser opera mini digunakan 

sebanyak 530ribu jiwa (0,4%), dan browser 

UC browser digunakan sebanyak 398 ribu 

(0,3%). 

 Hal ini yang menjadi perhitungan 

bagi berbagai instansi pendidikan 

khususnya pendidikan perguruan tinggi 

untuk mulai membuat sebuah website yang 

ditujukan bagi mahasiswa aktif maupun 

alumni yang tujuannya untuk membantu 

mobilitas mahasiswa dalam menemukan 

informasi seputar akademiknya. Dan setiap 

website yang dibuat akan berlomba lomba 

untuk memberikan konten – konten 

didalamnya agar menarik minat mahasiswa 

untuk mengakses website tersebut. Salah 

satu intansi pendidikan yang menggunakan 

kesempatan ini adalah Universitas 

Airlangga yang mengeluarkan Website 

Cybercmpus. Tujuan dibuatnya Website 

Cybercampus sendiri adalah untuk 

mempermudah semua kalangan baik 

mahasiswa, dosen, hingga masyarakat 

untuk memperoeh informasi mengenai 

Universitas Airlangga dengan mudah tanpa 

harus datang ke kampus Universitas 

Airlangga.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimana kualitas 

informasi Cybercampus Universitas 

Airlangga dengan menggunakan teori dari 

James O’Brien dan Marakas ? 

 



Kualitas Informasi James O’brien Dan 

Marakas 

 Dimensi dari kualitas infomasi 

adalah produk informasi yang 

berkarakteristik, atribut, atau kualitas 

membuat informasi lebih berharga bagi 

user (O'Brien dan Marakas, 2008: 326). 

O'Brien dan Marakas menambahkan bahwa 

kualitas informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi  diukur dari dimensi 

waktu, konten, dan formatnya (O'Briendan 

Marakas, 2008: 327). Senada dengan 

O'Brien dan Marakas, Alter menyatakan 

bahwa kualitas informasi berkaitan dengan 

kombinasi akurasi, presisi, kelengkapan, 

usia, ketepatan waktu, dan sumber 

informasi (Alter, 2002: 67). 

O'Brien dan Marakas, menjelaskan ketiga 

dimensi dari kualitas informasi sebagai 

berikut:  

(1) Dimensi Waktu: ketepatan waktu, up to 

date, frekuensi, periode waktu. 

(2) Dimensi Isi: akurasi, kelengkapan, 

keringkasan, cakupan, kinerja. 

(3) Dimensi Formulir: kejelasan, detail, 

urut, presentasi, media (O'Brien dan 

Marakas, 2008: 327)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Dimensi Kualitas Informasi 

Dimensi waktu, adalah kualitas informasi 

akuntansi yang up-to-date (terkini), 

informasi yang tersedia setiap saat 

dibutuhkan dan informasi yang tersedia 

adalah periode terakhir informasi, periode 

saat ini dan masa mendatang (O'Brien Dan 

Marakas, 2008: 327). Dimensi kualitas dari 

isi informasi, dikategorikan ke dalam 

informasi akuntansi yang harus bebas dari 

kesalahan, informasi harus berhubungan 

dengan kebutuhan informasi spesifik dari 

penerima untuk situasi tertentu, semua 

informasi yang dibutuhkan harus tersedia, 

hanya ada quired informasi disediakan, 

informasi mungkin memiliki cakupan dan 

sempit, informasi harus mampu 

menunjukkan kinerja dengan mengukur 

aktivitas selesai, kemajuan, atau 

sumberdaya yang terkumpul. (O'Brien dan 

Marakas, 2008: 327). 

Metode Penelitian  

Jenis penelitian tentang analisa 

kualitas informasi cybercampus 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif tidak memberikan perlakuan, 

manipulasi, tetapi menggambarkan suatu 

kondisi apa adanya. 

 

 



Analisis Data  

Kualitas Informasi Cybercampus  

Tepat Waktu (Timeliness) 

Hasil dari tepat waktu (timeliness) 

dalam kualitas informasi penelitian ini 

dalam skala linkert mendapatkan rata-rata 

3,40 dimana dengan memiliki kategori 

baik. Hal tersebut didapat dari beberapa 

indikator informasi yang ditampilkan tepat 

waktu, ketersediaan disaat dibutuhkan, 

informasi akademik ditampilkan secara 

tepat waktu. 

Up to date (Currency) 

Hasil penelitian menunjukan dalam 

variable up to date dalam skala linkert 

mendapatkan rata-rata 3,53 dimana 

memiliki kategori baik. Hal tersebut 

didapat dari memperbarui informasi 

akademik, memberikan informasi yang 

terbaru yang dibutuhkan pengguna. 

Frekuensi (Frequency) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable frekuensi pada skala linkert 

mendapatkan rata-rata 3,83 dimana 

memiliki kategori baik. Hal tersebut 

didapat dari seberapa seringnya informasi 

diperbarui dalam jangka waktu tertentu. 

Periode waktu (Timeperiode) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable periode waktu pada skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,94 dimana 

mamiliki kategori baik. Hal tersebut 

didapat dalam penjabaran variable kualitas 

informasi dari indikator meliputi 

pembaruan informasi tiap pergantian 

semester. 

Ketepatan (Accuracy) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable ketepatan dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,81 dimana 

memiliki kategori baik. Hal tersebut 

didapat dalam penjabaran variable 

kepuasan pengguna pada indikator meliputi 

informasi yang tersedia akurat, bebas dari 

kesalahan sehingga tidak menjerumuskan 

user dan berakibat salah dalam mengambil 

keputusan. 

 

 

 

Relevan (Relevance) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable relevan dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,75 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi 

tersedia sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

Kelengkapan (Copeleteness) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable kelengkapan dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,42 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi yang 

ditampilkan tidak terpotong – potong atau 

tidak setengah setengah atau tidak lengkap. 

Keringkasan (Conciseness) 



Hasil penelitian menunjukan pada 

variable keringkasan dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,64 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi yang 

diberikan  secara ringkas, padat dan jelas. 

Tidak membingungkan pengguna. 

Cakupan (Scope) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable cakupan (scope) dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,76 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi yang 

masih mencangkup pengetahuan pengguna 

atau tidak membingungkan. 

Kinerja (Performance) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable kinerja (performance) dalam skala 

likert mendapatkan hasil rata-rata 3,81 

dengan kategori baik. Hal tersebut didapat 

dari beberapa indikator meliputi  informasi 

dapat memberi manfaat kepada pengguna 

dalam mengambil keputusan atau tindakan 

setelah memperoleh informasi tersebut. 

Kejelasan (Clarity) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable kejelasan dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,78 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi yang 

ditampilkan tidak terpotong – potong atau 

tidak setengah setengah atau tidak lengkap. 

Rinci (Detail) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable rinci (detail) dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,67 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi yang 

ditampilkan harus detail dan  harus 

membahas sesuatu hingga pada sedetail – 

detailnya. Sehingga pengguna memperoleh 

informasi secara lengkap. 

Urut (Order) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable urut (order) dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,87 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 

beberapa indikator meliputi  informasi 

harus tersedia secara urut. Tidak boleh ada 

informasi yang tidak sesuai urutan 

bagaimana seharusnya informasi tersebut 

disajikan 

Presentasi (Presentation) 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable presentasi (presentation) dalam 

skala likert mendapatkan hasil rata-rata 

3,87 dengan kategori baik. Hal tersebut 

didapat dari beberapa indikator meliputi  

informasi tersebut direpresentasikan 

kedalam bentuk – bentuk yang menarik 

sehingga dapat mempermudah user dalam 

mengerti informasi tersebut. 

Media 

Hasil penelitian menunjukan pada 

variable media dalam skala likert 

mendapatkan hasil rata-rata 3,87 dengan 

kategori baik. Hal tersebut didapat dari 



beberapa indikator meliputi  informasi 

dapat disajikan dan tepat sasaran user. 

Media disini termasuk kedalam dimensi 

bentuk informasi. 

 

Hasil Kualitas Informasi Website 

Cybercampus 

Hasil keseluruhan dari semua 

ukuran dimensi waktu, dimensi konten dan 

dimensi bentuk informasi menunjukan hasil 

dengan tingkat hasil yang baik, dengan 

masing – masing tingkat kualitas sebagai 

berikut : 

1. Dimensi waktu memiliki 

beberapa variabel diantaranya 

tepat waktu (timeliness), up to 

date (currency), frekuensi 

(frequency) dan periode waktu 

(time periode). Dari semua 

variabel tersebut paling tinggi 

memiliki skor likert 3,945 (lihat 

tabel 3.11) didapat dari periode 

waktu. Dari total hasil skala 

likert yang dirata – rata dalam 

variabel dimensi waktu memilki 

skor 3,67 dalam kategori baik. 

Hal tersebut dilihat dari dimensi 

waktu yang baik dan bagus 

meliputi: 

 Informasi yang ditampilkan 

seperti krs, khs ditampilkan 

secara tepat waktu. 

 Website cybercampus 

memperbarui informasi 

setiap pergantian semester. 

 Konten informasi seperti 

kartu rencana studi 

dimunculkan dalam waktu 

enam bulan sekali (tiap 

semester). 

 Informasi histori nilai 

ditampilkan berdasarkan 

hasil tiap semester 

perkuliahan. 

2. Dimensi Konten memiliki 

beberapa variabel diantaranya 

ketepatan (accuracy), relevan 

(relevance), kelengkapan 

(compeleteness), keringkasan 

(conciseness), cakupan (scope) 

dan kinerja (performance). Dari 

semua variabel tersebut paling 

tinggi memiliki skor likert 3,815 

(lihat tabel 3,13 dan 3,23) 

didapat dari ketepatan dan 

kinerja. Dari total hasil skala 

likert yang dirata – rata dalam 

variabel dimensi konten 

memiliki skor 3,70 dalam 

kategori baik. Hal tersebut 

dilihat dari dimensi konten yang 

baik dan bagus meliputi: 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus dapat 

dipertanggungjawabkan 



sehingga pengguna dapat 

menggunakan informasi 

yang ada. 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus dapat 

memberikan manfaat bagi 

pengguna. 

 Website cybercampus dapat 

memberikan informasi 

secara lengkap bagi 

pengguna. 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus 

mudah diterima oleh 

pengguna sehingga tidak 

membingungkan. 

 Informasi yang diberikan 

website cybercampus 

memberikan konten yang 

dapat menunjang kegiatan 

akademik. 

 Website cybercampus 

memberikan informasi yang 

bermanfaat. 

3. Dimensi bentuk informasi 

memiliki beberapa variabel 

diantaranya kejelasan (clarity), 

detail, urut (order), presentasi 

dan media. Dari semua variabel 

tersebut paling tinggi memiliki 

skor likert 3,87 (lihat tabel 3,33) 

didapat dari media. Dari total 

hasil skala likert yang dirata – 

rata dalam variabel dimensi 

konten memiliki skor 3,815 

dalam kategori baik. Hal 

tersebut dilihat dari dimensi 

konten yang baik dan bagus 

meliputi: 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus tidak 

membingungkan pengguna. 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus 

memberikan informasi 

secara menyeluruh sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna. 

 Website cybercampus 

menyediakan konten 

informasi sesuai dengan 

susunan yang terdapat pada 

tiap menu. 

 Konten informasi yang 

ditampilkan website 

cybercampus dapat tersedia 

dalam bentuk tabel yang 

dapat di download oleh 

pengguna. 

 Informasi yang ditampilkan 

website cybercampus 

tersedia dalam bentuk soft 

file sehingga dapat diunduh 

oleh pengguna. 

 

 



Penutup  

Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti mengenai analisa 

kualitas informasi cybercampus dengan 

menggunakan teori James O’Brien dan 

Marakas dapat disimpulkan bahwa hasil 

tersebut tergolong baik yaitu dengan nilai 

rata-rata 3,72 berdasarkan penilaian dari 

dimensi waktu (time dimension), dimensi 

konten (content dimension) dan dimensi 

bentuk informasi (form dimension). 

 Dalam dimensi waktu, meliputi 

tepat waktu (timeliness), up to date 

(currncy), frekuensi (frequency) dan 

periode waktu (time periode) memiliki nilai 

rata – rata 3,67 yang termasuk pada kriteria 

baik. Nilai rata – rata paling tinggi dalam 

dimensi waktu terletak pada variabel 

periode waktu yang memiliki rata – rata 

nilai 3,945. Pada rata – rata nilai terendah 

terletak pada variabel tepat waktu yang 

memperoleh rata – rata nilai 3,405. Dimensi 

konten informasi juga memperoleh nilai 

yang termasuk kedalam kriteria baik 

dengan variabel yang meliputi ketepatan 

(accuracy), relevan (relevance), 

kelengkapan (compeleteness), keringkasan 

(conciseness), cakupan (scope) dan kinerja 

(performance) dengan rata – rata nilai yang 

diperoleh sebesar 3,70. Nilai rata – rata 

yang paling tinggi yang terdapat dalam 

dimensi konten informasi terletak pada 

variabel ketepatan dan kinerja yang sama 

sama memperoleh nilai rata – rata 3,815. 

Pada rata – rata nilai terendah terletak pada 

variabel kelengkapan informasi dengan 

perolehan rata – rata nilai 3,42. Dimensi 

bentuk informasi memiliki hasil yang tinggi 

karena dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna. Hal tersebut tergolong baik 

karena dimensi bentuk informasi memiliki 

variabel yang meliputi kejelasan(clarity), 

detail, urut (order), presentasi dan media 

dengan rata – rata nilai yang diperoleh 

sebesar 3,815 yang termasuk pada kriteria 

baik. Nilai rata – rata yang paling tinggi 

dalam dimensi bentuk informasi terdapat 

dalam variabel media yang memiliki nilai 

rata – rata 3,87. Pada rata – rata nilai paling 

rendah didapat pada variabel detail dengan 

nilai rata – rata 3,675. 
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