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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian penelitian terdahulu dan kaji teori sebagai 

dasar pengembangan hipotesis, serta instrumen yang akan digunakan dalam penelitian dan. 

tinjauan pustaka berisikan pembahasan mengenai Website,  

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh kualitas suatu website terhadap kepuasan sudah banyak 

dilakukan, tetapi feedback kepuasan terhadap suatu website yaitu niat keberlanjutan untuk 

kembali mengunakan website tersebut belum banyak dilakukan. Oleh karena itu peneliti 

mengangkat tema pengaruh kualitas website terhadap kepuasan pengguna dan niat 

keberlanjutan menggunakan website. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah penelitian dari Shu, et.al (2011) dan Roca, 

et al. (2006), dan kedua adalah penelitan yang telah dilakukan oleh Syaifullah dan Dicky 

(2016). 

Penelitan yang telah dilakukan oleh Syaifullah dan Dicky (2016) mengenai kualitas 

Website zamrudtv.com. Website zamrudtv.com merupakan website yang memberikan 

pelayanan informasi berita seputar Propinsi Riau dan sekitarnya, diantaranya berita politik, 

budaya, olahraga, otomotif, lifestyle dan wisata. Hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

pertama, kualitas kegunaan yang paling baik yaitu website menyediakan interaksi yang jelas 

sedangkan yang paling buruk yaitu website tidak memiliki kompetisi. Kedua, kualitas 

informasi yang paling baik yaitu menyediakan website yang dapat dipercaya sedangkan yang 

paling buruk yaitu website tidak menyediakan informasi yang detail, Ketiga, kualitas 

interaksi pelayanan yang paling baik yaitu website memberikan keamanan sedangkan yang 

paling buruk yaitu website tidak memberikan kemudahan untuk menyampaikan masukkan 

(feed back). Kesimpulan berdasarkan ketiga variabel Webqual 4.0, yaitu kualitas kegunaan, 

kualitas informasi dan kualitas interaksi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). Gambar 2.1. adalah model penelitian yang 

yang digunakan dalam penelitian Syaifullah dan Dicky (2016). 
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          Gambar 2.1. Model Penelitian Syaifullah dan Dicky (2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Roca et.al (2006) adalah mengenai model komponen 

presepsi kinerja yang dirasakan diuraikan menjadi persepsi kualitas dan persepsi kegunaan. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah niat kelanjutan pengguna ditentukan oleh 

kepuasan, yang pada gilirannya secara bersama-sama ditentukan oleh manfaat yang 

dirasakan, kualitas informasi, konfirmasi, kualitas pelayanan, sistem kualitas, persepsi 

kemudahan penggunaan dan penyerapan kognitif 

 Gambar 2.2. berikut adalah model penelitian dari Roca et.al (2006). 

Gambar 2.2. Model Penelitian Roca et.al (2006) 

2.2. Hipotesis dan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode survey dengan alat analisa data 

Partial Least Square (Smart PLS). Media yang akan digunakan adalah media online. 

Responden yang akan adalah yang pernah mengakses website STMIK AKAKOM minimal 1 

(satu) kali. Berikut ini gambar 2.3 adalah kerangka penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 2.3. Kerangka Penelitian Pengaruh Kualitas  Website Stmik 

Akakom Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Niat 

Menggunakan Kembali  Dengan Metode Webqual 4.0 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Kualitas Penggunaan (Usability Quality) berpengaruh positif terhadap Kepuasan  

(Satisfaction)  

H2 : Kualitas Informasi (Information Quality)  berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

(Satisfaction)  

H3 : Interaksi Layanan (Service Interaction) berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

(Satisfaction)  

H4 :  Kepuasan  (Satisfaction) berpengaruh positif terhadap Niat Keberlanjutan menggunakan 

Website STMIK AKAKOM (Continuance Intention) 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut: 

      Tabel 2.1. Intrumen Pengukuran Penelitian 

No Variabel Instrumen 

1 Kualitas Penggunaan 

(Usability Quality) 

a. Website STMIK AKAKOM mudah untuk dipelajari dan

dioperasikan.

b. Interaksi menggunakan Website STMIK AKAKOM jelas

dan dapat dimengerti.

c. Website STMIK AKAKOM mudah untuk dinavigasi.

d. Website STMIK AKAKOM mudah digunakan.

e. Website STMIK AKAKOM memiliki tampilan yang

menarik.

f. Desain website STMIK AKAKOM sesuai dengan dunia

pendidikan perguruan tinggi.

g. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

kompeten.

h. Website STMIK AKAKOM memberikan pengalaman

yang positif bagi saya.

2 Kualitas Informasi 

(Information Quality) 

a. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

akurat.

b. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

dapat dipercaya.

c. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

tepat waktu.
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d. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

relevan.

e. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

mudah dimengerti

f. Website STMIK AKAKOM memberikan informasi yang

tepat secara detail..

g. Website STMIK AKAKOM menyajikan informasi dalam

format yang tepat.

3 Interaksi Layanan 

(Service Interaction) 

a. Website STMIK AKAKOM memiliki reputasi yang baik.

b. Saya merasa aman bertransaksi (upload dan download)

pada Website STMIK AKAKOM.

c. Saya merasa aman saat input data pribadi pada

d. Website STMIK AKAKOM. Website STMIK

AKAKOM memberikan kesan menarik minat dan

perhatian.

e. Website STMIK AKAKOM menciptakan perasaan

menjadi komunitas.

f. Website STMIK AKAKOM membuat mudah untuk

berkomunikasi dengan STMIK AKAKOM.

g. Saya merasa yakin dengan layanan / informasi yang

diberikan Website STMIK AKAKOM sesuai dengan

yang dijanjikan.

4 Kepuasan 

 (Satisfaction) 

a. Saya merasa puas dengan kinerja layanan Website

STMIK AKAKOM.

b. Saya merasa senang mendapatkan pengalaman 

menggunakan layanan Website STMIK AKAKOM.

c. Keputusan saya menngunakan layanan Website STMIK

AKAKOM adalah hal yang bijaksana.

5 Niat Keberlanjutan 

menggunakanWebsite 

STMIK AKAKOM 

(Continuance 

Intention) 

a. Saya akan menggunakan Website STMIK AKAKOM

secara teratur dimasa depan.

b. Saya akan sering menggunakan Website STMIK

AKAKOM di masa depan.

c. Saya sangat merekomendasikan orang lain untuk

menggunakan Website STMIK AKAKOM.




