
PENGARUH KUALITAS WEBSITE (WEBQUAL 4.0) TERHADAP 

KEPUASAN PENGGUNA PADA REPOSITORY UNIVERSITAS 

AIRLANGGA 

 

Arya Rifqi Pratama 

Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 

Email : aryarifqipratama@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 Repository yang merupakan sebuah media untuk memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa merupakan aspek yang penting untuk dikembangkan supaya 

repository tepat sasaran dalam menjalankan fungsinya. Berkaca dari fakta 

lapangan, diketahui bahwa repository unair kurang di maksimalkan oleh pengguna 

khususnya pada mahasiswa dimana sekitar hanya 2,9 % dari keseluruhan 

mahasiswa yang memanfaatkan situs tersebut. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

pengguna kurang puas terhadap situs tersebut dimana kualitas website merupakan 

salah satu factor dalam menentukan nilai kepuasan pengguna. Dalam penelitian 

ingin membuktikan apakah kualitas website dapat mempengaruhi kepuasan 

pengguna Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

eksplanatif dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 

sebanyak 100 orang responden. Dari hasil akhir diketahui bahwa kualitas website 

berpengaruh secara signifikan dimana diperoleh data semua variable bebas 

memiliki nilai signifikasi 0,000 < 0,05. 

Kata kunci : Repository, Webqual, Kepuasan Pengguna 

 

 

 

I PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Repository merupakan 

sebuah tempat bagi civitas 

akademika dalam mencari informasi 

atau referensi untuk menyelesaikan 

tingkat pendidikan perguruan tinggi 

negeri dimana para pencari informasi 

yang semula harus berkunjung di 

perpustakaan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, kini 

cukup dengan mengakses halaman 

situs repository pencari informasi 

(mahasiswa) dapat mendapatkan 

informasi dimanapun, kapanpun 

dengan mudah. Pada institusi 

pendidikan (Perguruan Tinggi) 

repository merupakan salah satu 

komponen terpenting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (mahasiswa) kedepan 

karena dengan adanya fasilitas 

tersebut pengetahuan kognitif 

mahasiswa menjadi bertambah 

dengan cepat yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi 

kualitas mahasiswa. Dalam hal ini 



kemenristekdikti telah 

mengalokasikan anggaran sebesar 

4,5 triliyun untuk meningkatkan 

reputasi perguruan tinggi negeri se-

indonesia salah satunya melalui 

webometrics, THE, dan QS. Khusus 

untuk universitas airlangga 

mendapatkan dana WCU sebesar 5 

miliar (Unair, 01) dan untuk lebih 

spesifik unit kerja melalui program 

repositorynya menggelontorkan dana 

sebesar Rp 82.000.000 pada tanggal 

13 juli 2017. Repository merupakan 

salah satu bagian yang 

dikembangkan melalui dana tersebut. 

Akan tetapi data traffics yang dilihat 

dari website semrush.com 

menunjukan bahwa website 

repository universitas airlangga rata-

rata dikunjungi sebanyak 1.123 

pengunjung pada terhitung dari tahun 

2016-2017. Sedangkan dari data 

dashboard.unair.ac.id menunjukan 

bahwa jumlah seluruh mahasiswa 

universitas airlangga sebanyak 

38.336 orang pada tanggal 11 

november 2017. Hal tersebut dapat 

diasumsikan bahwa dari seluruh 

jumlah mahasiswa yang 

memanfaatkan repository.unair.ac.id 

hanya 2,9%. Hal ini menunjukan 

bahwa pemanfaatan repository 

sangat jauh dari apa yang diharapkan 

sehingga berdampak pada kualitas 

sumber daya manusia (intelektual 

mahasiswa) dan juga ranking 

perguruan tinggi seperti QS, THE, 

Webometrics yang senantiasa 

menuntut untuk memproduksi paper 

yang berkualitas (Aguillo I. F., 

Scientometrics , 2010). Dalam hal ini 

anggaran yang digelontorkan oleh 

universitas maupun kemenristekdikti 

untuk meningkatkan repository tidak 

termaksimalkan dan tujuan 

repository untuk meningkatkan 

sumber daya manusia (intelektual 

mahasiswa) dalam menciptakan 

karya ilmiah yang berkualitas dan 

berdampak pada peningkatan ranking 

perguruan tinggi di mata dunia tidak 

tepat sasaran. 

Berkaca dari hal tersebut 

terdapat salah satu asumsi bahwa 

penyebab minimnya pengguna 

repository di kalangan mahasiswa 

universitas airlangga tersebut 

dikarenakan mereka belum merasa 

puas terhadap repository universitas 

airlangga yang mengakibatkan 

berpindahnya minat mahasiswa ke 

penyedia jurnal online lain daripada 

repository unair. Salah satu dari 

syarat terwujudnya kepuasan 

pengguna adalah melalui kualitas 

website. Pengukuran kualitas website 

khususnya pada repository, 

menggunakan pengukuran Webqual 

4.0 dimana kualitas dari suatu 

website diukur dari 3 dimensi yakni 

kualitas usability, kualitas informasi 

dan kualitas pelayanan interaksinya.  

Dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Risyandi dan 

Zuliestiana (2017) dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Website 

Traveloka Terhadap Kepuasan” 

mereka mengemukakan bahwa 

kualitas website Traveloka.com 

berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan penggunanya. Pengaruh 

terbesar berada pada sub-variabel 

Service Interaction Quality dengan 

nilai koefisien sebesar 0,471 atau 

47,1%, dan pengaruh terendah 

berada pada sub-variabel Information 

Quality dengan nilai koefisien 

sebesar 0,261 atau 26,1%. Lebih 

lanjut penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho dan Sari (2016) “Pengaruh 

Kualitas Website Tokopedia 

Terhadap Kepuasan Pengguna 



Menggunakan Metode Webqual 4.0” 

mengemukakan bahwa Secara 

simultan dimensi webqual 4.0 

memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna website 

Tokopedia. Besarnya pengaruh 

kualitas website terhadap kepuasan 

pengguna adalah sebesar 63%. 

terakhir penelitian yang dilakukan 

oleh Rizka (2017) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh 

Kualitas Website Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Mister Aladin 

Dengan Menggunakan Webqual 4.0” 

mengemukakan bahwa Dari hasil 

analisis data yang sudah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa usability, information quality 

dan service interaction quality dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Mister Aladin. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil analisis yang 

memberikan hasil positif pada 

masing-masing variabel bebas 

terhadap variable terikatnya (user 

satisfaction). Temuan penelitian 

tersebut juga mengkonfirmasi dan 

memperluas pendapat Tarigan (2008) 

bahwa kualitas website yang diukur 

menggunakan konsep webqual 

seperti kualitas sistem (system 

quality), kualitas informasi 

(information quality) dan usability 

mempengaruhi kepuasan pengguna 

(user satisfaction). 

Disamping itu berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tiara Devi Almira 

(2017) tentang Analisis Kualitas 

Informasi Konten Website Repositori 

Perpustakaan Universitas Airlangga 

dijelaskan bahwa website repository 

dari segi konten memiliki kualitas 

yang sangat baik dengan skor rata-

rata sebesar 3,86. Sedangkan 

berdasarkan dari hasil analisis dari 

situs melalui situs www.loop11.com 

(2018) Nilai usability repository 

memiliki nilai rata-rata sebesar 60% 

dari 100 % dimana pada angka 

tersebut tergolong sedang. Hal ini 

seolah bertolak belakang terhadap 

fakta bahwa pengguna repository 

masih minim atau belum merasa 

puas terhadap repository tersebut. 

Dari permasalahan tersebut penulis 

ingin membuktikan apakah kualitas 

website berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna melalui judul 

Pengaruh Kualitas Website 

(Webqual 4.0) Terhadap Kepuasan 

Pengguna Pada Repository 

Universitas Airlangga. 

 

I.2 Tinjauan Pustaka 

I.2.1 Repository Perpustakaan 

Arti kata dari repository 

adalah simpanan. Dalam dunia 

perpustakaan berkaitan dengan 

konsep perpustakaan digital, dimana 

teknologi informasi sudah diterapkan 

dibidang perpustakaan.  Institutional 

Repository diartikan sebagai suatu 

aktifitas menghimpun dan 

melestarikan koleksi digital yang 

menjadi hasil karya dari lembaga 

atau organisasi tertentu (Pendit, 

2008). Universitas kepada anggota 

masyarakatnya untuk pengelolaan 

dan diseminasi materi digital yang 

dibuat oleh institusi dan anggota 

masyarakatnya. Dimana komitmen 

organisasi terhadap penata layanan 

materi digital ini, termasuk 

pelestarian jangka panjang. 

Sementara tanggung jawab 

operasional untuk layanan 

ditempatkan di unit organisasi yang 

bermacam-macam tiap universitas.  



Pada umumnya kebutuhan 

institusional repository yang efektif 

merupakan kolaborasi antara 

pustakawan, pakar teknologi 

informasi, arsip dan manajer arsip, 

fakultas, dan administrator 

universitas dan pembuat kebijakan. 

Pada suatu titik waktu tertentu, 

sebuah institusional repository akan 

didukung oleh satu set teknologi 

informasi, namun bagian penting dari 

layanan yang terdiri dari repositori 

institusional adalah pengelolaan 

perubahan teknologi, dan migrasi 

konten digital dari satu set teknologi. 

untuk menyediakan layanan 

repositori yang maksimal. Karena 

pada dasarnya Repositori 

institusional bukan sekadar 

seperangkat perangkat lunak dan 

perangkat keras tertentu. 

 

I.2.2 Kualitas Website 

pendekatan Webqual 

Pada dasarnya kualitas 

website merupakan konsep 

terpenting didunia e-library karena 

persepsi pelanggan terhadap kualitas 

situs web dapat memberikan 

kepuasan (Bai et al. 2008). Hal 

tersebut memacu perusahaan di 

dunia untuk terus meningkatkan 

kualitas websitenya. Disamping itu 

dengan adanya konsep dalam 

mengukur kualitas website 

menjadikan perusahaan dapat 

mengontrol dan mengevaluasi 

kualitas websitenya untuk 

mendapatkan kualitas yang terbaik. 

Salah satu konsep pengukuran 

kualitas website tersebut adalah 

Webqual. Webqual merupakan 

metode atau teknik pengukuran 

kualitas website berdasarkan persepsi 

pengguna terakhir. Metode ini 

merupakan pengembangan dari 

ServQual Zeithaml yang banyak 

digunakan sebelum pada pengukuran 

kualitas jasa. Instrumen WebQual 

telah dikembangkan sejak awal tahun 

1998 dan telah berkembang melalui 

proses penyempurnaan berulang di 

berbagai domain e-commerce dan e-

government. penerapan WebQual 

sebelumnya mencakup situs web 

sekolah bisnis Inggris (Barnes dan 

Vidgen 2000), toko buku Internet 

(Barnes dan Vidgen 2001a), 

perusahaan kecil (Barnes dan Vidgen 

2001b), dan rumah lelang online 

(Barnes and Vidgen 2001c). 

I.2.2.1 WebQual 1.0  

Versi pertama dari instrumen 

WebQual dikembangkan di domain 

sekolah bisnis Inggris (Barnes dan 

Vidgen, 2000). Metodologi pada 

pengembangan instrumen ini 

menggunakan quality function 

deployment (QFD) dimana 

masyarakat dilibatkan dalam 

mengembangkan instrument kualitas 

website tersebut dalam arti 

metodologi ini ingin mengetahui apa 

yang dibutuhkan oleh pengguna 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

Karena pada dasarnya sistem yang 

sempurna belum tentu dibutuhkan 

oleh pengguna. Pada tahap 

pengimplementasiannya, peneliti 

mengadakan workshop yang diikuti 

oleh 6 mahasiswa magister dimana 

seluruh mahasiswa tersebut diajak 

diskusi dan diminta untuk 

menuliskan ide-ide untuk mengukur 

sebuah kualitas website beserta 

alasannya.  Setelah terbentuk 

instrument dari diskusi tersebut, 

peneliti menguji cobakan Duapuluh 

empat pertanyaan tersebut kepada 

responden. Dari analisis data yang 



telah terkumpul mendorong 

penghapusan atas satu item 

pertanyaan. Berdasarkan analisis 

reliabilitas, tersisa 23 pertanyaan 

yang kemudian dikelompokkan 

menjadi empat dimensi utama, yaitu 

kemudahan penggunaan, 

pengalaman, informasi, komunikasi 

dan integrasi (Barnes dan Vidgen, 

2001). 

I.2.2.2 WebQual 2.0  

Kualitas yang diidentifikasi 

dalam Webqual 1.0 membentuk titik 

awal untuk menilai kualitas 

informasi dari suatu website di 

Webqual 2.0. Namun demikian, 

dalam penerapan Webqual, pada 

website berjenis B2C (Business to 

Consumer) terlihat jelas bahwa 

perspektif interaksi kualitas tidak 

terwakili dengan baik dalam 

Webqual 1.0. Kualitas layanan 

umumnya didefinisikan dengan 

seberapa baik layanan yang 

disampaikan apakah sesuai dengan 

eskpektasi pelanggan. Tinjauan ini 

sukses mengidentifikasi pertanyaan 

yang mubazir dan lantas wilayah 

yang tumpang tindih dihapus, 

hasilnya mayoritas 

pertanyaanpertanyaan kunci dalam 

SERVQUAL tidak cocok dengan 

Webqual 2.0, jumlah instrumen 

dengan 24 pertanyaan tetap dijaga 

(Barnes dan Vidgen, 2001). Dalam 

tinjauan yang dilaksanakan oleh 

Barnes dan Vidgen (2001) mengejar 

bahwa seluruh kualitas bisa 

dikategorikan menjadi tiga distrik 

yang berbeda, yakni kualitas website, 

kualitas informasi, dan kualitas 

interaksi pelayanan. 

I.2.2.3 WebQual 3.0  

Versi baru Webqual 3.0 

sudah diuji dalam domain lelang 

online (Barnes dan Vidgen, 2001). 

Analisis dari hasil Webqual 3.0 

membawa pada identifikasi tiga 

dimensi dari kualitas website, yakni 

kegunaan, kualitas informasi, dan 

kualitas interaksi pelayanan 

(Sanjaya, 2012:4). Dimana 

sebelumnya pada WebQual 1.0 kuat 

pada kualitas informasi, itu kurang 

kuat pada interaksi layanan. 

Demikian pula, di mana WebQual 

2.0 menekankan kualitas interaksi itu 

kehilangan beberapa kekayaan 

kualitas informasi WebQual 1.0 

I.2.2.4 WebQual 4.0  

Pada webqual 4.0 ini 

merupakan hasil pengembangan dari 

webqual 3.0 yakni metode versi 

terakhir ini disusun berdasarkan 3 

dimensi antara lain : information 

quality (kualitas informasi), Service 

Interaction Quality (Kualitas 

interaksi layanan), dan Usability 

(Kegunaan) dimana indikator-

indikatornya lebih menekankan pada 

persepsi pengguna daripada 

perancang websitenya.   

1. Kualitas Penggunaan (Usability 

Quality) 

Usability adalah mutu yang 

berhubungan dengan situs. 

Penjelasan dimensi Usability diambil 

dari diambil dari penelitian Hadi 

(2016). Dimana usability berkaitan 

dengan pragmatik tentang bagaimana 

pengguna mempersepsikan dan 

berinteraksi dengan situs Web: 

seperti tampilan, desain, kejelasan 

interaksi pengguna dengan website, 

kemudahan penggunaan, kemudahan 

navigasi dan kompetensi dan 

pengalaman positif. Menurut 



Suyanto (2009:61) Usability adalah 

“sebagai suatu pengalaman pengguna 

dalam berinteraksi dengan aplikasi 

atau situs web sampai pengguna 

dapat mengoperasikannya dengan 

mudah dan cepat”. 

2. Kualitas Informasi (Information 

Quality)  

Kualitas informasi ialah mutu 

dari isi yang terdapat pada website 

seperti kecocokan informasi untuk 

kebutuhan pengguna laksana akurasi, 

format, dan relevansi (Barnes dan 

Vidgen, 2001 dalam Sanjaya, 

2012:5). Menurut Barnes (2003), 

kualitas informasi meliputi hal-hal 

seperti informasi yang akurat, 

informasi yang bisa dipercaya, 

informasi yang up to date/terbaru, 

informasi yang sesuai dengan topik 

bahasan, informasi yang mudah 

dimengerti, informasi yang sangat 

detail, dan informasi yang disajikan 

dalam format desain yang sesuai. 

3. Kualitas Interaksi Layanan 

(Service Interaction Quality) 

Kualitas interaksi layanan 

ialah kualitas interaksi layanan yang 

dirasakan oleh pemakai saat mereka 

mempelajari lebih dalam sebuah 

website, diwujudkan oleh keyakinan 

dan empati, contohnya reputasi, 

keamanan transaksi dan keterjaminan 

informasi pribadi, ruang komunitas, 

ruang personalisasi, dan komunikasi 

dengan empunya website (Barnes 

dan Vidgen, 2001 dalam Sanjaya, 

2012:5). Berdasarkan keterangan 

dari Suyanto (2009:69) interaksi 

ialah “apa yang melibatkan pemakai 

website web sebagai user experience 

dengan website web tersebut 

sendiri”. Berdasarkan kedua 

pengertian tersebut interaksi layanan 

ialah keterlibatan pemakai website 

web saat mempelajari website web 

tersebut sendiri sampai-sampai 

timbul rasa percaya dan empati. 

 

I.2.3 Kepuasan Pengguna di 

Lingkungan Virtual 

Definisi dari Kepuasan 

pengguna kurang lebih sama dengan 

definisi kepuasaan pelanggan. Yang 

berbeda hanya dibagian subyeknya 

dimana pelanggan adalah seseorang 

yang membeli produk fisik ataupun 

jasa dengan mempertimbangkan 

berbagai macam factor seperti harga, 

kualitas, tempat dan pelayanan 

berdasarkan keputusan sendiri 

(Greenberg:2000). Bisa dikatakan 

bahwa pelanggan adalah orang yang 

membeli suatu produk baik berupa 

barang atau jasa (Nasution:2001). 

Berbeda dengan definisi pengguna. 

Pengguna adalah orang yang 

menggunakan suatu produk atau 

layanan. Terkait dari definisi 

kepuasan, Kata kepuasan 

(satisfaction) berasal dari bahasa 

Latin “satis” yang memiliki arti 

cukup baik dan facio yang memiliki 

arti melakukan atau membuat, 

sehingga secara etimologi kata 

kepuasan (satisfaction) memiliki 

definisi “upaya pemenuhan sesuatu”.  

Kepuasan secara umum 

adalah suatu kondisi di mana 

keinginan, harapan dipenuhi. Lebih 

lanjut menurut Oliver (1997) 

mendefinisikan kepuasan sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil 

yang dirasakannya dengan 

harapannya. Tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Menurut Kotler (1988) 

kepuasan adalah tingkat kepuasan 

seseorang setelah membandingkan 



kinerja atau hasil yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. 

Jadi kepuasan atau ketidakpuasan 

adalah kesimpulan dari interaksi 

antara harapan dan pengalaman 

sesudah memakai jasa atau 

pelayanan yang diberikan.  

Disamping itu repository 

merupakan suatu pelayanan yang 

diberikan perpustakaan untuk 

mencari sebuah referensi ilmiah 

dengan ketepatan dan kecepatan 

yang baik. Dalam hal ini kepuasan 

pengguna terhadap repository kurang 

lebih sama dengan kepuasan 

pelanggan. Menurut Giese& Cote 

(2000) dalam Tjiptono (2011:292) 

kepuasan merupakan respon 

(emosional atau kognitif), respon 

tersebut menyangkut fokus tertentu 

(ekspetasi produk, pengalaman 

konsumsi, dan seterusnya), dan 

respon terjadi pada waktu tertentu 

(setelah konsumsi, setelah pemilihan 

produk/jasa, berdasarkan 

pengalaman akumulatif, dan lain – 

lain).  

Hawkins dan Lonney 

(2004:101) atribut pembentuk 

kepuasan terdiri dari:  

1. Kesesuaian harapan, Merupakan 

tingkat kesesuaian antara kualitas 

produk yang diharapkan oleh 

pengguna dengan yang dirasakan 

oleh pengguna  

2. Minat berkunjung kembali, 

Merupakan kesedian pelanggan 

untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pemakaian berulang 

terhadap produk terkait. Seperti 

lebih sering mendownload karya 

ilmiah melalui repository 

daripada penyedia jurnal online 

lainnya 

3. Kesediaan merekomendasikan, 

Merupakan kesediaan pelanggan 

untuk merekomendasikan produk 

yang telah dirasakannya kepada 

teman atau keluarga. 

I.2.4 Kualitas Website 

Kaitannya dengan 

Kepuasan Pengguna 

Adanya hubungan antara 

kualitas website dengan kepuasan 

pengguna bermula dari penelitian-

penelitian terdahulu sejak tahun 

1980an. Walaupun pada penelitian 

terdahulu belum serta merta secara 

straight meneliti website sebagai 

obyeknya melainkan meneliti sebuah 

sistem komputer akan tetapi pada 

penelitian terdahulu tersebut menjadi 

cikal bakal adanya model-model 

terbaru tentang kualitas website 

terhadap kepuasan pengguna 

menggunakan model-model lama 

yang ada pada tahun 1980.an. Bailey 

dan Pearson adalah peneliti pertama 

yang mengenalkan instrumen untuk 

mengukur kepuasan pengguna pada 

tahun 1983. 

Penelitian Dimulai dari 

Bailey dan Pearson (1983) yang 

berjudul “Development Of  A Tool 

For Measuring And Analyzing 

Computer User Satisfaction”. 

Mereka merupakan peneliti pertama 

yang mengenalkan instrumen untuk 

mengukur kepuasan pengguna pada 

pada sistem komputer. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui 

factor-faktor apa saja yang penting 

untuk dijadikan alat ukur dalam 

mengukur Computer User 

Satisfaction (CUS). Peneliti 

menginterview sebanyak 32 manager 

pengguna menengah di 8 organisasi 

yang berbeda. Sehingga peneliti 

menulis 39 factor dan meminta 

responden untuk mengurutkan 39 

factor tersebut mana yang lebih 



penting. Setelah itu responden 

diminta untuk menilai masing-

masing factor tersebut menggunakan 

skala 5 tingkat sesuai dengan kondisi 

yang di organisasi tersebut. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan 

tersebut menyatakan bahwa dari 39 

faktor yang valid tersebut, hanya 5 

faktor yang dianggap paling penting 

oleh pengguna antara lain Accuracy, 

Reliability, Timeliness, Relevance 

and confidence in System. Namun, 

CUS membutuhkan 39 x 5 = 195 

tanggapan skala secara individu. 

Ives, Olson dan Baroudi (1983), 

menganggapi bahwa begitu banyak 

tanggapan bisa mengakibatkan 

kesalahan atrisi. Yang berarti, 

peningkatan kecerobohan responden 

saat mengisi formulir yang panjang 

tersebut bisa saja terjadi. Dalam 

skala psikometrik, kesalahan seperti 

itu tidak hanya mengurangi ukuran 

sampel namun juga dapat 

mengurangi keabasahannya karena 

mereka (responden) yang menjawab 

kuesioner panjang tersebut, mungkin 

memiliki ciri psikologis yang 

berbeda dari mereka yang tidak. 

 Dari kekurangan penelitian 

yang dilakukan Bailey dan Pearson 

(1983), Ives, dkk. Mengembangkan 

UIS didalam jurnalnya yang berjudul 

“The Measurement of User 

Information Satisfaction” dengan 

cara mengkaji penelitian yang 

dikembangkan oleh  Bailey dan 

Pearson (1983). Pada 39 instrumen 

yang dikembangkan oleh Bailey dan 

Pearson sebagai dasar, mereka 

mengirimkan kuesioner kepada 800 

manajer produksi perusahaan 

manufaktur di Amerika Serikat, dan 

kuesioner yang kembali sebanyak 

280 (tingkat respon sebesar 35%). 

Mereka kemudian melakukan uji 

reliabilitas, validitas, dan analisis 

faktor yang menghasilkan instrumen 

kuesioner sebanyak 33 instrumen. 

Selain itu mereka juga 

mengembangkan kuesioner bentuk 

pendek yang hanya memuat 13 

instrumen. Dimana responden hanya 

menilai 13 instrumen, karena pada 

factor tersebut tetap digunakan 

secara signifikan pada saat sekarang. 

Namun dalam sebuah artikel baru-

baru ini, Islam, Mervi dan Käköla 

(2010) berpendapat bahwa sulit 

untuk mengukur kepuasan pengguna 

di sebuah industri saat ini. Dengan 

demikian, diperlukan suatu model 

pengukuran kepuasan pengguna yang 

lebih sederhana  seiring dengan 

perkembangan teknologi komputer. 

Melanjutkan penelitian dari 

ives Olson and Baroudi, Doll dan 

Torkzadeh (1988) didalam 

penelitiannya yang berjudul “The 

Measurement of End-User 

Computing Satisfaction” pada 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui factor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kepuasan 

pengguna akhir terhadap sistem 

computer  dengan cara melakukan 

interview di lima perusahaan antara 

lain : perusahaan manufactur, 2 

rumah sakit, kantor pemerintah dan 

universitas dengan jumlah sample 96 

pengguna tiap perusahaan. Dari 

penelitian tersebut telah 

menghasilkan sebuah model yang 

sederhana untuk tipe pengguna baru 

yang muncul pada saat itu, yang 

disebut pengguna akhir atau user 

computing satisfaction (EUCS). 

Antara lain : Content, Format, 

Accuracy, Ease of Use, And 

Timeliness. Mereka mengidentifikasi 

pengguna akhir sebagai pengguna 

yang cenderung hanya berinteraksi 



dengan antarmuka komputer, 

sementara pengguna pada penelitian 

sebelumnya berinteraksi dengan 

pengembang dan staf operasional 

juga. Model yang dihasilkan Doll 

dan Torkzadeh (1988) ini 

mengilhami adanya sebuah 

penelitian baru-baru untuk mengukur 

kepuasan pengguna terhadap kualitas 

website dimana website itu sendiri 

juga bisa dianggap sebagai sistem 

informasi. Walaupun model yang 

dikemukakan oleh Doll dan 

Torkzadeh (1988) diperuntukan 

kepada sistem informasi tradisional 

dimana perbedaan aspek sistem 

informasi dulu dengan sistem 

informasi sekarang berbeda, 

nyatanya model yang dirancang 

tersebut masih valid dan reliabel 

untuk digunakan, baik untuk menguji 

pengaruh aplikasi computer maupun 

website terhadap kepuasan 

pengguna. 

Seperti studi penelitian yang 

dilakukan oleh Xiao (2002) yang 

berjudul “Measurement Of User 

Satisfaction With Web-Based 

Information Systems:An Empirical 

Study” dimana pada studi ini 

menguji validitas dan reabilitas 

model dari Doll dan Torkzadeh 

(1988) menggunakan 3 dari 50 portal 

web terbaik berdasarkan jumlah 

pengunjung unik setiap harinya. Dan 

menggunakan 30 mahasiswa sebagai 

sample. Secara keseluruhan semua 

variable pada model tersebut valid 

dan reliabel digunakan untuk 

mengukur kepuasan dilingkungan 

website, walaupun ada 1 instrument 

yang belum valid. Hasil penelitian 

Xiao menjadi acuan bagi penelitian 

yang dilakukan Tarigan (2008) 

mengenai kualitas e-library terhadap 

kepuasan pengguna yang berjudul 

„User Satisfaction Using Webqual 

Instrument:A Research on Stock 

Exchange of Thailand (SET)” 

penelitian tersebut menggunakan 

model webqual untuk mengukur 

kualitas website hal tersebut 

dikarenakan webqual merupakan 

sebuah model yang paling cocok 

digunakan untuk mengukur sebuah 

sistem berbasis web dibanding yang 

lain sedangkan untuk mengukur 

kepuasan pengguna menggunakan 

dua kriteria kepuasan pengguna akhir 

global sesuai dengan prosedur Doll 

dan Torkzadeh. Dari penelitian 

tersebut terbukti bahwa 3 variabel 

dari webqual memiliki korelasi yang 

tinggi terhadap kepuasan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Metodologi Penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan 

jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksplanatif. 

Selanjutnya metode yang digunakan 

di dalam penelitian ini adalah metode 

survei. Pada penelitian ini, peneliti 

memilih lokasi penelitian di lingkup 

Universitas Airlangga karena salah 

satu komponen yang menjadi obyek 

peneliti adalah repository yang 

Sumber :  Tarigan (2008) 

Kepuasan 
Pengguna (Y) 

Usability Quality 

(X1) 

Information Quality 

(X2) 

Service Quality 

(X3) 



dimiliki oleh Universitas Airlangga. 

Pada penelitian ini, jumlah populasi 

yang pernah memanfaatkan website 

repository menggunakan asumsi 

jumlah download.  

Diketahui pada halaman 

statistic website repository 

universitas airlangga, jumlah 

download pada repository sebanyak 

1,392,640 download sepanjang tahun 

(diakses pada 7 Juni 2018). 

Selanjutnya untuk teknik 

pengambilan sampel di dalam 

penelitian ini adalah Purposive 

Sampling dimana Kriteria responden 

yang dituju adalah semua orang baik 

dari kalangan civitas akademika 

maupun non-civitas akademika yang 

pernah mendownload karya ilmiah 

minimal 3 kali. Dikarenakan jumlah 

populasi yang pernah memanfaatkan 

website repository menggunakan 

asumsi jumlah download. Yakni 

apabila di total data jumlah 

download pada repository sebanyak 

1,392,640 download sepanjang tahun 

(diakses pada 7 Juni 2018).  

Sehingga dari asumsi tersebut 

bahwa jumlah populasi yang pernah 

memanfaatkan website repository 

kurang lebih sebesar 1.392.640. Dari 

data populasi tersebut, peneliti 

menetapkan sampel menggunakan 

rumus Slovin (dalam Riduwan, 

2005:65). Dari perhitungan tersebut 

didapat jumlah responden sebanyak 

99,9 apabila dibulatkan menjadi 100 

responden. Sesuai dengan peraturan 

yang diungkapkan Roscoe (dalam 

sujarweni, 2014) dimana jumlah 

sampel yang pantas dijadikan 

narasumber dalam riset yakni antara 

30 hingga 500 elemen. Sehingga 100 

orang adalah jumlah yang ideal 

untuk digunakan peneliti.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data antara lain : 

Metode Angket, Wawancara, 

Observasi, dan studi literature. Untuk 

mengolah data yang telah didapatkan 

dari teknik pengumpulan data. Maka 

selanjutnya akan dilakukan 

pengolahan data. Teknik pengolahan 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dimulai dengan 

menyiapkan data, editing, 

pengkodean (coding), dan tabulasi. 

Pengolahan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa tahapan 

teknik pengolahan yakni : Tahap 

memeriksa (editing), Pengkodean 

(coding), dan Proses Pembeberan 

(Tabulating). Alat pengukuran 

variabel yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah pengukuran 

variabel dengan skala linkert. Skala 

linkert digunakan untuk mengukur 

persepsi atau opini responden 

berdasar tingkat persetujuan atau 

ketidaksetujuan menggunakan skala 

likert. Di samping itu, jawaban 

masing-masing item instrumen yang 

memakai Skala Likert dapat juga 

memiliki gradasi dari paling positif 

sampai paling negatif, yang bisa 

berupa ucapan-ucapan antara lain: 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-

ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). Dalam menguji 

hipotesis yang diajukan, peneliti 

menggunakan uji Kendall Tau-b atau 

Kendall rank correlation coefficient 

atau Kendall's tau coefficient adalah 

uji hipotesis untuk mengetahui 

hubungan 2 atau lebih. variabel. 



II HASIL DAN PEMBAHASAN 

II.1 Usability Quality (X1) 

Pada penelitian ini dimensi 

Usability (US) diukur dengan 13 

pertanyaan yang dapat mewakili 

indikator-indikator di dalamnya 

diantaranya kemudahan 

mempelajari, dan mengoperasikan 

website, kemudahan navigasi, 

kemudahan penggunaan, desain, 

kompetensi dan pengalaman positif. 

Table II-1 Data Tiap Instrument Usability 

Quality 

Indikator Kode N Mean Kategori 

Tampilan 
Website 

US1 100 3,51 Tinggi 

US2 100 3,51 Tinggi 

US3 100 3,79 Tinggi 

US4 100 3,21 Sedang 

Kemudahan 

Navigasi 

US5 100 3,37 Sedang 

US6 100 3,5 Tinggi 

US7 100 3,27 Sedang 

US8 100 3,48 Tinggi 

US9 100 3,17 Sedang 

Kemudahaan 

Penggunaan 

US10 100 3,21 Sedang 

US11 100 3,42 Tinggi 

US12 100 3,17 Sedang 

Kompetensi dan 

Pengalaman 
positif 

US13 100 3,15 Sedang 

 

Dari perhitungan yang 

dilakukan diketahui dari 

penjumlahan masing-masing 

indikator usability quality diperoleh 

nilai 3,37. Dimana pada nilai tersebut 

tergolong sedang. 

 

II.2 Information Quality (X2) 

Information quality merupakan 

salah satu dimensi untuk mengukur 

seberapa besar nilai kualitas pada 

suatu website. information quality 

digunakan untuk mengukur kualiltas 

konten informasi yang dihasilkan 

oleh repository. kualitas informasi 

meliputi hal-hal seperti informasi 

yang akurat, informasi yang bisa 

dipercaya, informasi yang up to 

date/terbaru, informasi yang sesuai 

dengan topik bahasan, informasi 

yang mudah dimengerti, informasi 

yang sangat detail, dan informasi 

yang disajikan dalam format desain 

yang sesuai. 

Table II-2 Data Tiap Instrument Information 

Quality 

Dimensi Kode N Mean Kategori 

Keakuratan 
Informasi 

IN1 100 3,69 Tinggi 

IN2 100 4 Tinggi 

Kepercayaan 

Informasi 

IN3 100 3,93 Tinggi 

IN4 100 3,73 Tinggi 

Ketepatan Waktu 

Informasi 
 

IN5 100 3,35 Sedang 

IN6 100 3,49 Tinggi 

Kerelevanan 

Informasi 
 

IN7 100 3,26 Sedang 

Kemudahan 

Informasi untuk 

Dimengerti 

IN8 100 3,74 Tinggi 

IN9 100 3,61 Tinggi 

IN10 100 3,71 Tinggi 

Informasi Yang 
Sangat Detail 

IN11 100 3,58 Tinggi 

 

Dari perhitungan yang 

dilakukan diketahui dari 

penjumlahan masing-masing 

indikator information quality 

diperoleh nilai 3,64. Dimana pada 

nilai tersebut tergolong tinggi. 

 

II.3 Service Interaction Quality 

(X3) 

Service interaction quality 

merupakan salah satu dimensi untuk 

mengukur seberapa besar nilai 

kualitas pada suatu website. Service 

interaction quality digunakan untuk 

mengukur kualiltas interaksi layanan 

kepada user ketika menggunakan 

repository. kualiltas interaksi layanan 

meliputi hal-hal seperti reputasi 

website, keamanan interaksi, 

ketersediaan ruang personalisasi 

pada website, kemudahan 



berkomunikasi dengan organisasi, 

kesesuaian layanan yang dijanjikan. 

Table II-3 Data Tiap Instrument Service 

Interaction Quality 

Indikator Kode N Mean Kategori 

Reputasi Website 

SE1 100 3,46 Tinggi 

SE2 100 3,31 Sedang 

SE3 100 3,17 Sedang 

SE4 100 2,92 Sedang 

Keamanan 

Interaksi 

SE5 100 3,79 Tinggi 

SE6 100 3,44 Tinggi 

Ketersediaan 

Ruang 
Personalisasi 

Pada Website 

SE7 100 3,16 Sedang 

SE8 100 2,87 Sedang 

SE9 100 3,12 Sedang 

Kemudahan 
Berkomunkasi 

dengan 

Organisasi 

SE10 100 3 Sedang 

SE11 100 3,32 Sedang 

 

Dari perhitungan yang 

dilakukan diketahui dari 

penjumlahan masing-masing 

indikator service interaction quality 

diperoleh nilai 3,23. Dimana pada 

nilai tersebut tergolong sedang. 

 

II.4 Kepuasan Pengguna (Y) 

Dalam mengukur kepuasan 

pengguna, terdapat 3 indikator dalam 

mengukur kepuasan pengguna 

tersebut.  Antara lain :  Kesesuaian 

harapan, Kesediaan 

merekomendasikan, Minat 

berkunjung kembali. 

Table II-4 Data Tiap Instrument Kepuasan 

Pengguna 

Indikator Kode N Mean Kategori 

Kesesuaian harapan 
KE1 100 3,35 Sedang 

KE2 100 3,39 Sedang 

Kesediaan 

merekomendasikan 
KE3 100 2,96 Sedang 

Minat berkunjung 

kembali 
KE4 100 3,17 Sedang 

 

Dari perhitungan yang 

dilakukan diketahui dari 

penjumlahan masing-masing 

indikator Kepuasan Pengguna 

diperoleh nilai 3,23. Dimana pada 

nilai tersebut tergolong sedang. 

 

II.5 Pengaruh Usability Quality 

dengan Kepuasan Pengguna 
Table II-5 Hasil Uji Kendall (Parsial) 

 

Berdasarkan hasil Pengujian 

hipotesis antara pengaruh kualitas 

usability terhadap kepuasan 

pengguna menggunakan Uji Kendall 

(Parsial) yang disajikan pada gambar 

III-5 diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,431 dan nilai 

signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, yang artinya 

“usability quality (X1) berpengaruh 

terhadap kepuasaan pengguna” dan 

kekuatan hubungannya cukup kuat 

karena karena nilai koefisien 

korelasinya > 0,40 dan < 0,599 (0,40 

<0,431 < 0,599): cukup kuat).  

Temuan penelitian ini 

mengkonfirmasi hasil model dari 

Doll and Torkzadeh (1988) yang 

menyatakan bahwa ease of use yang 

merupakan bagian dari usability 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. Lebih 

lanjut hasil model dari Doll and 

Torkzadeh (1988) ini diperkuat dan 

dibuktikan oleh penelitian dari 

Tarigan (2008) yang menyatakan 

bahwa kualitas usability memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 



kepuasan pengguna dimana pada 

penelitan tersebut mempelopori 

adanya penelitian-penelitian lain 

untuk mengukur pengaruh kualitas 

usability terhadap kepuasan 

pengguna. Antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Pawirosumarto 

(2016), Nugroho dan Sari (2016), 

Risyandi dan Zuliestiana (2017) 

menyatakan bahwa kualitas usability 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. Pada 

hasil penelitian lain yang dilakukan 

oleh Flavian et all (2006) 

menyatakan bahwa usability 

memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. 

 

II.6 Pengaruh Information 

Quality Terhadap Kepuasan 

Pengguna 

Berdasarkan hasil Pengujian 

hipotesis antara pengaruh kualitas 

informasi terhadap kepuasan 

pengguna menggunakan Uji Kendall 

(Parsial) yang disajikan pada gambar 

III-5 diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,388 dan nilai 

signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H2 diterima, yang artinya 

“Information quality (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

pengguna” dan kekuatan 

hubungannya rendah karena karena 

nilai koefisien korelasinya > 0,20 

dan < 0,399 (0,20 <0,388 < 0,399): 

rendah). 

Hal tersebut mengkonfirmasi 

dengan hasil penelitian Bailey dan 

Pearson (1983) dimana salah satu 

syarat mengukur kepuasan pengguna 

terhadap sistem computer diliihat 

dari kualitas informasinya. Dimana 

pada penelitan tersebut diketahui 

bahwa kualitas informasi merupakan 

komponen yang valid untuk 

mengukur kepuasan pengguna 

terhadap sistem computer. Dari 

Temuan penelitian tersebut 

muncullah model dari Doll and 

Torkzadeh (1988) yang menyatakan 

bahwa Content, Format, Accuracy 

dan Timeliness yang merupakan 

bagian dari kualitas informasi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pengguna. 

Sehingga dari hasil penelitian yang 

dilakukan penulis telah mendukung 

hasil penelitian dan teori terdahulu 

bahwa kualitas informasi pada 

website berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. 

 

II.7 Pengaruh Service Interaction 

Quality Terhadap Kepuasan 

Pengguna 

Berdasarkan hasil Pengujian 

hipotesis antara pengaruh kualitas 

pelayanan interaksi terhadap 

kepuasan pengguna menggunakan 

Uji Kendall (Parsial) yang disajikan 

pada gambar III-5 diketahui bahwa 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,542 

dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H3 diterima, yang 

artinya “service interacion quality 

(X3) berpengaruh terhadap 

kepuasaan pengguna” dan kekuatan 

hubungannya cukup kuat karena 

karena nilai koefisien korelasinya > 

0,40 dan < 0,599 (0,40 <0,542 < 

0,599): cukup kuat). 

Temuan penelitian ini 

mengkonfirmasi hasil model 

kesuksesan sistem teknologi dari 

DeLone dan McLean (2003), yang 

menyatakan bahwa service quality 

merupakan salah satu dari komponen 



website yang memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Lebih lanjut hasil temuan 

penelitian dari Tarigan (2008) yang 

menyatakan bahwa kualitas interaksi 

pelayanan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan 

pengguna dimana pada penelitan 

tersebut mempelopori adanya 

penelitian-penelitian lain untuk 

mengukur pengaruh kualitas 

usability terhadap kepuasan 

pengguna. Antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Pawirosumarto 

(2016), Nugroho dan Sari (2016), 

Risyandi dan Zuliestiana (2017) 

menyatakan bahwa kualitas interaksi 

pelayanan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Pada hasil penelitian lain 

yang dilakukan oleh Lung Huang et 

all (2017) menyatakan bahwa service 

quality memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. Sehingga dari 

penelitian tersebut memperkuat 

penelitan dan teori terdahulu. 

 

II.8 Pengaruh Usability, 

Information, dan Service 

Interaction Quality 

Terhadap Kepuasan 

Pengguna 
Table II-6 Hasil Uji Kendall (Stimultan) 

 

Berdasarkan hasil Pengujian 

hipotesis antara pengaruh usability 

quality, information quality dan 

service interaction quality terhadap 

kepuasan pengguna secara stimultan 

menggunakan Uji Kendall 

(Signifikansi Simultan) yang 

disajikan pada gambar III-9 

diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,527 dan nilai 

signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H4 diterima, yang artinya 

“usability, information, dan service 

interaction quality berpengaruh 

terhadap kepuasaan pengguna” 

apabila dihubungkan secara simultan 

dan kekuatan hubungannya cukup 

kuat karena karena nilai koefisien 

korelasinya > 0,40 dan < 0,599 (0,40 

<0,527 < 0,599): cukup kuat). 

Temuan penelitian ini 

mengkonfirmasi hasil model dari 

tarigan (2008) yang menyatakan 

bahwa kualitas usability, kualitas 

informasi dan kualitas interaksi 

pelayanan apabila diujikan secara 

stimultan terhadap kepuasan 

pengguna berpengaruh secara 

signifikan. model dari Tarigan 

(2008) ini diperkuat oleh penelitian 

terdahulu yang terinsipirasi dari 

penelitian tarigan tersebut. Antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh 

Pawirosumarto (2016), Nugroho dan 

Sari (2016), Risyandi dan Zuliestiana 

(2017), kurniawati et all (2018) dan 

Affandi (2011) menyatakan bahwa 

masing-masing variable yang 

dihubungkan secara stimultan 

tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa dari penelitian ini telah 

memperkuat penelitan dan teori 

terdahulu. 

 



III PENUTUP 

III.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang 

sudah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis deskriptif variabel 

X1 menggunakan rumus mean 

dan grand mean adalah 3,37 

berada pada interval 2,61 < X1 ≤ 

3,40 yang berarti kualitas 

usability pada repository 

universitas airlangga tergolong 

sedang atau cukup. 

2. Hasil analisis deskriptif variabel 

X2 menggunakan rumus mean 

dan grand mean adalah 3,64 

berada pada interval 3,41 < X1 ≤ 

4,20 yang berarti kualitas 

informasi pada repository 

universitas airlangga tergolong 

sedang atau cukup. 

3. Hasil analisis deskriptif variabel 

X3 menggunakan rumus mean 

dan grand mean adalah 3,23 

berada pada interval 2,61 < X3 ≤ 

3,40 yang berarti kualitas 

pelayanan interaksi pada 

repository universitas airlangga 

tergolong sedang atau cukup. 

4. Hasil analisis deskriptif variabel 

Y menggunakan rumus mean dan 

grand mean adalah 3,28 berada 

pada interval 2,61 < X3 ≤ 3,40 

yang berarti kepuasan pengguna 

pada repository unair tergolong 

sedang atau cukup. 

5. Berdasarkan hasil analisis 

korelasi kendall secara parsial 

diketahui bahwa besarnya 

koefisien korelasi (rs) antara 

variabel usability quality (X1) 

dan kepuasan pengguna (Y) 

adalah sebesar 0,431 dan nilai 

signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 

< 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa usability quality (X1) 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

pengguna” dan kekuatan 

hubungannya cukup kuat karena 

karena nilai koefisien korelasinya 

> 0,40 dan < 0,599 (0,40 <0,431 

< 0,599): cukup kuat). 

6. Berdasarkan hasil analisis 

korelasi kendall secara parsial 

diketahui bahwa besarnya 

koefisien korelasi (rs) antara 

variabel information quality (X2) 

dan kepuasan pengguna (Y) 

adalah sebesar 0,388 dan nilai 

signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 

< 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa information quality (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

pengguna” akan tetapi kekuatan 

hubungannya rendah karena 

karena nilai koefisien korelasinya 

> 0,20 dan < 0,399 (0,20 <0,388 

< 0,399): rendah). 

7. Berdasarkan hasil analisis 

korelasi kendall secara parsial 

diketahui bahwa besarnya 

koefisien korelasi (rs) antara 

variabel service interaction 

quality (X3) dan kepuasan 

pengguna (Y) adalah sebesar 

0,542 dan nilai signifikansi (Sig.) 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa service 

interaction quality (X3) 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

pengguna” dan kekuatan 

hubungannya cukup kuat karena 

karena nilai koefisien korelasinya 

> 0,40 dan < 0,599 (0,40 <0,542 

< 0,599): cukup kuat). 

8. Berdasarkan hasil analisis 

korelasi kendall diketahui bahwa 

besarnya koefisien korelasi (rs) 

antara variabel service interaction 

quality (X3) dan kepuasan 

pengguna (Y) adalah sebesar 



0,542 dan nilai signifikansi (Sig.) 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa service 

interaction quality (X3) 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

pengguna” dan kekuatan 

hubungannya cukup kuat karena 

karena nilai koefisien korelasinya 

> 0,40 dan < 0,599 (0,40 <0,542 

< 0,599): cukup kuat). 

III.2 Saran 

Dari hasil temuan penelitian 

mengenai pengaruh kualitas website 

(webqual) terhadap kepuasan 

pengguna diketahui bahwa usability, 

information dan service interaction 

quality memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sehingga berkaca 

dari hal tersebut peneliti memiliki 

saran praktis kepada penyedia 

repository agar repository tersebut 

memberikan kepuasan yang tinggi 

terhadap pengguna dan 

termanfaatkan dengan baik. Berikut 

ini saran yang bisa peneliti berikan: 

1. Berdasarkan nilai rata-rata dari 

variable X1 diketahui bahwa 

usability quality memiliki nilai 

rata-rata yang sedang. Sehingga 

perpustakaan harus 

meningkatkan variabel tersebut. 

Pada variable X1 (usability 

quality) khususnya pada sisi 

Tampilan Website penyedia 

harus membuat animasi/grafis 

yang menarik. Pada sisi 

Kemudahan Navigasi penyedia 

repository harus membenahi 

menunya hingga lengkap dan 

meminimalisir terjadinya link 

error. Pada sisi Kemudahan 

Penggunaan penyedia repository 

harus membuat fitur search yang 

canggih sehingga hasil pencarian 

lebih cepat dan akurat dan 

diadakan menu bantuan untuk 

memudahkan pengoperasian 

repository. 

2. Berdasarkan nilai rata-rata dari 

variable X2 diketahui bahwa 

information quality memiliki 

nilai rata-rata yang tinggi. 

Walaupun demikian, terdapat 2 

indikator pada variable informasi 

yang perlu ditingkatkan karena 

pada 2 indikator tersebut masih 

memiliki nilai yang tergolong 

sedang. 2 indikator tersebut 

adalah Ketepatan Waktu 

Informasi dan Kerelevanan 

Informasi. Pada sisi Ketepatan 

Waktu Informasi penyedia 

repository harus 

mengupdate/mengupload 

informasi (karya ilmiah) secara 

rutin dan tepat waktu sedangkan 

pada sisi Kerelevanan Informasi 

penyedia repository harus 

menguplad karya ilmiah yang 

sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa 

3. Berdasarkan nilai rata-rata dari 

variable X3 diketahui bahwa 

service interaction quality 

memiliki nilai rata-rata yang 

sedang. Sehingga perpustakaan 

harus meningkatkan variabel 

tersebut. Pada variable X3 

(service interaction quality) 

khususnya pada sisi Ketersediaan 

Ruang Personalisasi Pada 

Website, penyedia repository 

harus menyediakan ruang untuk 

tanya jawab pada repository 

antara pengguna dengan admin 

perpustakaan seperti chatting 

atau email dan juga diadakan 

ruang komunitas untuk 

berinteraksi sesame pengguna 

dan admin repository seperti 

group facebook sehingga peran 



pengguna dalam ikut 

mengembangkan repository 

dapat terwujud disamping itu 

dengan adanya interaksi yang 

intens admin dapat mengetahui 

problematika yang terjadi 

terhadap user. Pada sisi 

Kemudahan Berkomunkasi 

dengan Organisasi penyedia 

repository harus memberikan 

respon/feedback yang cepat dan 

baik ketika adanya keluhan-

keluhan dari pengguna karena 

tersebut secara tidak langsung 

akan berdampak pada kepuasan 

pengguna. 
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