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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta berbasis Teknologi Informasi (TI). UNTAG sebagai 

perguruan tinggi berbasis teknologi informasi memakai web atau website sebagai 

salah satu sarana penunjang proses marketing di dalamnya. Pengunjung website 

UNTAG yang beralamatkan untag-sby.ac.id calon mahasiswa yang akan 

mendaftar di UNTAG. Minat  pengguna untuk mengunjungi untag-sby.ac.id 

sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari total pengunjung website UNTAG sampai 

tanggal 18 april 2016 sebanyak 140.367 pengunjung dengan rata-rata pengunjung 

pada saat masa perkuliahan aktif menurut kasubag media center UNTAG bisa 

mencapai 1.000 pengunjung perhari.  

Hal ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan target kunjungan 

dari UNTAG berdasarkan informasi dari kasubag media center yaitu sebanyak 

15.000 pengunjung per hari. Menurut kasubag media center UNTAG, pihaknya 

masih terus melakukan pengembangan website untag-sby.ac.id agar dapat 

mencapai target kunjungan. 

Selama ini, setelah layanan website tersebut di implementasikan belum 

pernah dilakukan evaluasi mengenai kualitas dari website UNTAG berdasarkan 

persepsi pengguna akhir atau pengunjung situs sebagai umpan balik ke pihak 

pengelola website (media center). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

dalam Tugas Akhir ini dilakukan penelitian dengan mengukur kualitas website 
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dengan menggunakan metode WebQual 4.0, dengan cara memberikan kuesioner 

terhadap pengguna untuk mendapatkan rekomendasi dalam hal perbaikan agar 

menggunakan kembali layanan website untag-sby.ac.id   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana melakukan pengukuran kualitas website Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya dengan menggunakan metode WebQual 4.0. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini responden adalah siswa/siswi kelas 

XI SMA di Surabaya sub rayon 26 (SMA Dr. Soetomo Surabaya, SMA Kristen 

Anak Bangsa Surabaya, SMA 17 Agustus 1945 Surabaya). 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan 

penelitian ini menghasilkan rekomendasi kepada UNTAG untuk dapat 

meningkatkan kualitas dari website yang dimiliki. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah UNTAG dapat 

mengetahui kualitas dari website yang dimiliki. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan yang terjadi pada jumlah pengunjung website 

untag-sby.ac.id, perumusan masalah serta batasan masalah yang 
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dibuat, tujuan dari pembuatan Tugas Akhir dan sistematika 

penulisan buku ini. 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai kualitas, website, kualitas website, 

WebQual, uji validitas, uji asumsi, regresi, regresi linear 

berganda, uji F, Uji T, analisis korelasi ganda, analisis 

determinasi (R2). 

Bab III   Metode Penelitian 

Ketiga yang merupakan bab metode penelitian ini berisi 

penjelasan tentang tahap – tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian analisis terdiri dari identifikasi masalah, populasi 

dan sampel, instrumen penelitian, desain kuesioner, uji validitas 

dan reliabilitas, pengumpulan data, teknik sampling, desain uji 

statistika regresi linier berganda, implementasi dan evaluasi 

sampai didapatkan suatu kesimpulan dan saran. 

Bab IV   Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tahapan hasil dan pembahasan yang di 

dapat dari penelitian yang dilakukan. 

Bab V    Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud 

adalah saran terhadap kekurangan dari sistem yang ada kepada 

pihak lain yang ingin meneruskan topik Tugas Akhir ini. 

Tujuannya adalah agar pihak lain dapat menyempurnakan 

sehingga bisa menjadi lebih baik dan berguna. 


