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BAB IV 

HASIL DAN PEMABAHASAN 

4.1 Indentifikasi Masalah 

Hasil dari indentifikasi masalah menghasilkan permasalahan bahwa 

Brilian belum dimanfaatkan oleh semua mahasiswa aktif semester gasal tahun 

ajaran 2016/2017 sebagai media yang mendukung pembelajaran. Oleh karena itu 

pada penelitian ini ingin diketahui pengaruh kualitas aplikasi Brilian terhadap 

kepuasan pengguna Brilian, karena kepuasan pengguna mempengaruhi 

pemanfaatan aplikasi oleh mahasiswa, sedangkan kepuasan mahasiswa dipengaruhi 

dari kualitas aplikasi yang digunakan. 

4.2 Kerangka Penelitian dan model Hipotesis 

Kerangka penelitian dan model hipotesis yang mendasari kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 4.1 

 

                                      H1 

 

                                                  H2 

 

                                    H3 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian dan Model Hipotesis 
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4.2.1 Kerangka Penelitian 

a. Dimensi Kualitas Informasi (Information Quality) sebagai variabel X1 

b. Dimensi Kualitas Interaksi (Interaction Quality) sebagai variabel X2 

c. Dimensi Kualitas Penggunaan (Usability Quality) sebagai variabel X3 

Sedangkan variabel terikat (Y) adalah User Satisfaction.  

4.2.2 Model Hipotesis 

H0.1:Diduga terdapat pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

H1.1:Diduga tidak terdapat pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

H0.2: Diduga terdapat pengaruh kualitas interaksi terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

H1.2: Diduga tidak terdapat pengaruh kualitas interaksi terhadap kepuasan 

mahasiswa. 

H0.3:Diduga terdapat pengaruh kualitas kegunaan terhadap kepuasan 

mahasiswa.  

H1.3:Diduga tidak terdapat pengaruh kualitas kegunaan terhadap kepuasan 

mahasiswa.  

4.2.3 Definisi Operasional 

A. Kualitas Informasi 

Kualitas Informasi adalah kemampuan informasi secara konsisten dapat 

memenuhi harapan dan menjawab kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini kualitas 

informasi terdiri dari; Akurat, informasi yang akurat adalah informasi yang tidak 

menyesatkan dan tidak membuat keragu-raguan terhadap pengguna. Terpercaya, 
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informasi yang terpercaya adalah informasi yang berasal dari sumber yang 

terpercaya semisal dosen. Up to date, informasi yang Up to date adalah informasi 

yang tepat waktu dan selalu memberikan informasi terbaru mengenai perkuliahan 

dan tugas. Relevan, informasi yang relevan adalah informasi harus bisa diterima 

dan menjawab kebutuhan pengguna. Mudah dipahami, informasi yang mudah 

dipahami adalah informasi yang to the point tidak bertele-tele. Detail, informasi 

yang detail adalah informasi yang menjelaskan informasinya secara rinci dan tidak 

mengakibatkan kesalahpahaman. Kesesuaian, Kesesuaian informasi adalah 

informasi yang diberikan harus sesuai dengan format yang sesuai dengan mata 

kuliah yang bersangkutan. 

B. Kualitas Interaksi 

Kualitas Interaksi adalah kemampuan website untuk memberikan 

kepercayaan pengguna terhadap pengguna website tersebut, pada penelitian ini 

kualitas interaksi terdiri dari; Rasa aman, Brilian harus bebas dari gangguan saat 

pengguna melakukan interaksi dengan website.. Reputasi bagus, maksud dari 

reputasi bagus adalah Brilian mempunyai nama baik, dan itu didapat dari 

layanannya yang memuaskan pengguna. Kemudahan komunikasi, Brilian mampu 

menjadi sarana yang membuat mahasiswa tidak perlu banyak tenaga dan pikiran 

jika ingin berkonsultasi dengan dosen. Rasa senang, Brilian harus mampu 

memberikan perasaan tidak mengecewakan kepada penggunanya prihal informasi 

yang disajikan dan kenyamanan saat mengakses Brilian. Kepercayaan dalam 

menyimpan informasi pribadi, Brilian mampu menyimpan informsai pribadi para 

penggunanya sehingga informasi pribadi pengguna tidak bocor ke pihak yang tidak 

diinginkan. Komunitas yang spesifik. Brilian harus mampu membantu mahasiswa 
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dalam berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan 

mahasiswa dalam hal sharing mata kuliah. Layanan yang sesuai,  mampu 

memberikan kepastian kepada mahasiswa jika file yang diupload melalui Brilian 

tersampaikan kepada dosen sehingga Brilian mempunyai peran yang sesuai sebagai 

aplikasi pendukung pembelajaran. 

C. Kualitas Kegunaan 

Kualitas kegunaan adalah kemampuan Brilian untuk mudah digunakan dan 

dipelajari sehingga memberikan kesan user friendly. Dalam penelitian ini kualitas 

kegunaan Brilian terdiri dari; Mudah dipelajari, maksud dari mudah dipelajari 

adalah Brilian tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran untuk mempelajari 

penggunaan dan fitur-fitur dari Brilian. Mudah dipahami, maksud dari mudah 

dipahami adalah Brilian tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran dalam 

mengerti fungsi-fungsi dari Brilian. Navigasi mudah, untuk bernavigasi pada 

Brilian tidak memerlukan banyak pikiran. Tampilan menarik,  harus mempunyai 

tampilan yang menyenagkan untuk dilihat. Desain yang sesuai, Brilian harus 

mempunyai desain yang sesuai sebagai aplikasi hybrid learning. Berkompeten, 

Brilian mampu menjadi aplikasi yang cakap untuk mendukung pembelajaran 

mahasiswa sehingga mutu pembelajaran meningkat. Memberikan pengalaman 

positif. Brilian mampu memberikan pengalaman baru dan menyenagkan bagi 

pengguna dengan fitur-fiturnya. 
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D. Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna Brilian adalah perasaan menyenangkan yang dirasakan 

mahasiswa dalam menggunakan Brilian karena terpenuhinya kebutuhan secara 

memadai, dalam penelitian ini kepuasan pengguna Brilian terdiri dari; Rasa suka 

dengan website, yang dimaksud dengan rasa suka ini adalah pengguna senang 

melihat tampilan dari website Brilian. Rasa suka terhadap layanan, yang dimaksud 

dengan rasa suka terhadap layanan adalah, mahasiswa senang dan ingin 

menggunkan lagi layanan yang diberikan oleh Brilian dalam membantu kegiatan 

belajar mahasiswa. Akses cepat, disini Brilian harus mampu menyajikan informasi 

yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Manfaat, Brilian mempunyai guna dalam 

membantu meningkatkan mutu pembelajaran mahasiswa. Kemudahan akses, yang 

dimaksud kemudahan akses disini adalah, mahasiswa bisa mengakses Brilian 

melalui gadget apapun, dalam arti lain Brilian support jika diakses selain dengan 

komputer dekstop. Kesenangan menggunakan, kesenangan menggunakan disini 

mempunyai arti mahasiswa mau mengakses Brilian tiap hari untuk mencari 

informasi tentang perkuliahannya atau sekedar berkomunikasi dengan dosen. 

4.3 Gambaran Umum Responden 

Responden berasal dari mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya angkatan 2016. Jumlah sampel yang mengisi kuesioner sebanyak 200 

mahasiswa, jumlah tersebut didapat dari rumus Taro Yaname dan Slovin. 

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sampel persetrata digunakan rumus 

Propotional Stratified Random Sampling. 
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4.3.1 Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden penelitian ini lebih banyak 

wanita daripada laki-laki seperti ditunjukkan Tabel 4.10 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

 

4.3.2 Prodi 

Berdasarkan prodi, diperoleh data bahwa 37,50% dari Prodi Sistem 

Informasi, 19,50% dari prodi DKV dan 10% dari prodi Sistem Komputer. 

Tabel 4.2. Responden berdasarkan Prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK jumlah persen 

Laki-laki 147 73,50% 

Wanita 53 26,50% 

Jumlah 200 100% 

Prodi Jumlah persen 

MI 14 7% 

KPK 6 3% 

SI 75 37,50% 

SK 20 10% 

DKV 39 19,50% 

MM 12 6% 

DG 16 8% 

Manajemen 11 5,50% 

Akutansi 7 3,50% 

Jumlah 200 100% 
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4.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah ditabulasi menggunakan Microsoft Excel, maka selanjutnya 

dilakukan uji persyaratan. Uji ini dilakukan untuk melihat pertanyaan mana yang 

layak untuk digunkan untuk mewakili variabel bebas dan terikat dalam penelitian. 

4.3.4 Validitas 

Uji Validitas dilakukan pada masing – masing variabel laten yaitu Kualitas 

Informasi (𝑋1), Kualitas Interaksi (𝑋2), Kualitas kegunaan (𝑋3) dan Kepuasan 

Pengguna (Y) dengan program SPSS.Berikut hasil output dari uji validitas 

menggunakan program SPSS : 

A. Kualitas Informasi (𝑋1) 

Uji Validitas ini menggunakan r tabel dengan signifikan 0,05 dan uji 2 

arah. Untuk batasan r tabel dengan n = 200 maka di dapat r tabel dengan poin 0,138. 

Artinya jika nilai korelasi diatas nilai r tabel maka item pertanyaan dianggap valid, 

sedangkan jika kurang dari nilai r tabel maka dianggap tidak valid. 

 

  

Tabel 4.3 Output uji validitas Kualitas Informasi (𝑋1) 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 TOTAL 

X1.1 Pearson Correlation 1 .601** .546** .476** .494** .484** .385** .762** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X1.2 Pearson Correlation .601** 1 .472** .524** .413** .407** .401** .719** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X1.3 Pearson Correlation .546** .472** 1 .498** .449** .620** .457** .776** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

Pada output hasil kolerasi ini dapat dilihat pada kolom Person Correlation 

diketahui korelasi 𝑋1.1 dengan poin 0,601. Untuk 𝑋1.2, 𝑋1.3 dan seterusnya dengan 

poin menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r tabel 0,138 maka dapat disimpulkan 

item pertanyaan untuk 𝑋1 valid. 

 

 

 

 

 

 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 TOTAL 

X1.4 Pearson Correlation .476** .524** .498** 1 .461** .516** .461** .745** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X1.5 Pearson Correlation .494** .413** .449** .461** 1 .559** .521** .746** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X1.6 Pearson Correlation .484** .407** .620** .516** .559** 1 .552** .795** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X1.7 Pearson Correlation .385** .401** .457** .461** .521** .552** 1 .709** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

TOTAL Pearson Correlation .762** .719** .776** .745** .746** .795** .709** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 200 200 200 200 200 200 200 200 
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B. Kualitas Interaksi (𝑋2) 

Uji Validitas ini menggunakan r tabel dengan signifikan 0,05 dan uji 2 

arah. Untuk batasan r tabel dengan n = 200 maka di dapat r tabel dengan poin 0,138. 

Artinya jika nilai korelasi diatas nilai r tabel maka item pertanyaan dianggap valid, 

sedangkan jika kurang dari nilai r tabel maka dianggap tidak valid. 

Tabel 4.4 Output uji validitas Kualitas Interaksi (𝑋2) 

 

 

 

Correlations 

  
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 TOTAL 

X2.1 Pearson Correlation 1 .331** .267** .280** .355** .285** .373** .588** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X2.2 Pearson Correlation .331** 1 .351** .490** .265** .311** .279** .609** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X2.3 Pearson Correlation .267** .351** 1 .512** .476** .574** .360** .738** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X2.4 Pearson Correlation .280** .490** .512** 1 .402** .484** .424** .743** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X2.5 Pearson Correlation .355** .265** .476** .402** 1 .535** .356** .698** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

X2.6 Pearson Correlation .285** .311** .574** .484** .535** 1 .447** .761** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 



44 
 

 
 

 

Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

Pada output hasil kolerasi ini dapat dilihat pada kolom Person Correlation 

diketahui korelasi 𝑋2.1 dengan poin 0,331. Untuk 𝑋2.2, 𝑋2.3 dan seterusnya dengan 

poin menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r tabel 0,138 maka dapat disimpulkan 

item pertanyaan untuk 𝑋2 valid. 

C. Kualitas Kegunaan (𝑋3) 

Uji Validitas ini menggunakan r tabel dengan signifikan 0,05 dan uji 2 

arah. Untuk batasan r tabel dengan n = 200 maka di dapat r tabel dengan poin 0,138. 

Artinya jika nilai korelasi diatas nilai r tabel maka item pertanyaan dianggap valid, 

sedangkan jika kurang dari nilai r tabel maka dianggap tidak valid. 

Tabel 4.5 Output uji validitas Kualitas Kegunaan (𝑋3) 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 TOTAL 

X2.7 Pearson Correlation .373** .279** .360** .424** .356** .447** 1 .689** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

TOTAL Pearson Correlation .588** .609** .738** .743** .698** .761** .689** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 

  
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL 

X3.1 Pearson Correlation 1 .744** .616** .688** .382** .438** .505** .338** .789** 

Sig. (2-tailed)  
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.2 Pearson Correlation .744** 1 .757** .712** .316** .401** .482** .361** .795** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

Pada output hasil kolerasi ini dapat dilihat pada kolom Person Correlation 

diketahui korelasi 𝑋3.1 dengan poin 0,744. Untuk 𝑋3.2, 𝑋3.3 dan seterusnya dengan 

poin menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r tabel 0,138 maka dapat disimpulkan 

item pertanyaan untuk 𝑋3 valid. 

 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL 

X3.3 Pearson Correlation .616** .757** 1 .693** .378** .406** .527** .306** .786** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.4 Pearson Correlation .688** .712** .693** 1 .338** .437** .413** .324** .773** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.5 Pearson Correlation .382** .316** .378** .338** 1 .643** .433** .364** .672** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.6 Pearson Correlation .438** .401** .406** .437** .643** 1 .543** .419** .735** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.7 Pearson Correlation .505** .482** .527** .413** .433** .543** 1 .578** .752** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

X3.8 Pearson Correlation .338** .361** .306** .324** .364** .419** .578** 1 .619** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

TOTAL Pearson Correlation .789** .795** .786** .773** .672** .735** .752** .619** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
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D. Kepuasan Pengguna (Y) 

Uji Validitas ini menggunakan r tabel dengan signifikan 0,05 dan uji 2 

arah. Untuk batasan r tabel dengan n = 200 maka di dapat r tabel dengan poin 0,138. 

Artinya jika nilai korelasi diatas nilai r tabel maka item pertanyaan dianggap valid, 

sedangkan jika kurang dari nilai r tabel maka dianggap tidak valid. 

Tabel 4.6 Output uji validitas Kepuasan Pengguna (Y) 

 
 

 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL 

Y1 Pearson Correlation 1 .480** .408** .349** .278** .344** .705** 

Sig. (2-tailed)  
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

Y2 Pearson Correlation .480** 1 .446** .554** .433** .381** .775** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

Y3 Pearson Correlation .408** .446** 1 .314** .320** .370** .690** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 
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  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL 

Y4 Pearson Correlation .349** .554** .314** 1 .415** .355** .690** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

Y5 Pearson Correlation .278** .433** .320** .415** 1 .227** .632** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

Y6 Pearson Correlation .344** .381** .370** .355** .227** 1 .667** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 
 

.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

TOTAL Pearson Correlation .705** .775** .690** .690** .632** .667** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

Pada output hasil kolerasi ini dapat dilihat pada kolom Person Correlation 

diketahui korelasi 𝑌1 dengan poin 0,480. Untuk 𝑌2, 𝑌3 dan seterusnya dengan poin 

menunjukkan nilai korelasi diatas nilai r tabel 0,138 maka dapat disimpulkan item 

pertanyaan untuk Y valid. 

4.3.5 Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah 

tetap konsisten jika pengukuran diulangi. Jika instrumen menunjukkan hasil yang 

tidak reliabel maka tidak konsisten untuk mengukur sehingga hasil dari pengukuran 

tidak dapat dipercaya. Uji Reliabilitas pada pengujian ini menggunakan metode 

Cronbach Alpha. 
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Berikut hasil Output dari uji reliabilitas item dengan menggunakan 

program SPSS : 

A. Kualitas Informasi (𝑋1) 

Penggambilan keputusan pada uji reliabilitas Kualitas Informasi dengan 

ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2006). 

 

Tabel 4.7 Output Kualitas Informasi (𝑋1)  

Case Processing Summary 

 

Tabel 4.8 Output Kualitas Informasi (𝑋1)  

Reliability Statistic 

 

Pada ouput pertama tabel 4.7 diletahui data valid berjumlah 200, kemudian 

pada output kedua tabel 4.8 adalah hasil uji reliabilitas yang di dapat nilai Cronbach 

Alpha sebesar 0,871 dengan item sebanyak 7. Karena nilai item diatas 0,6 maka 

disimpulkan bahwa instrumen pada Kualitas Informasi adalah reliabel. Untuk 

melihat pengaruh hilangnya satu variabel pertanyaan terhadap nilai Cronbach 

Alpha dapat dilihat pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Output Kualitas Informasi (𝑋1)  

 

 

Tabel 4.9 sebagai contoh apabila pertanyaan X1.7 dihilangkan dari 

instrumen kuesioner maka nilai Cronbach Alpha menjadi 0,858. 

B. Kualitas Interaksi (X2) 

Penggambilan keputusan pada uji reliabilitas Kualitas Interaksi dengan 

ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2006). 

Tabel 4.10 Output Kualitas Interaksi (X2) 

Case Processing Summary 

 

Tabel 4.11 Output Kualitas Interaksi (X2)  

Reliability Statistic 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 18.41 9.318 .658 .851 

X1.2 18.34 9.792 .615 .856 

X1.3 18.68 9.173 .674 .849 

X1.4 18.38 9.565 .644 .853 

X1.5 18.62 9.354 .635 .854 

X1.6 18.62 9.019 .698 .845 

X1.7 18.61 9.928 .607 .858 
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Pada ouput pertama tabel 4.10 diletahui data valid berjumlah 200, 

kemudian pada output kedua tabel 4.11 adalah hasil uji reliabilitas yang di dapat 

nilai Cronbach Alpha sebesar 0,817 dengan item sebanyak 7. Karena nilai item 

diatas 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen pada Kualitas Interaksi adalah 

reliabel. Untuk melihat pengaruh hilangnya satu variabel pertanyaan terhadap nilai 

Cronbach Alpha dapat dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 Output Kualitas Interaksi (X2)  

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 sebagai contoh apabila pertanyaan X2.3 dihilangkan dari 

instrumen kuesioner maka nilai Cronbach Alpha menjadi 0,782. 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 17.38 8.469 .438 .811 

X2.2 17.63 8.475 .472 .806 

X2.3 17.81 7.642 .613 .782 

X2.4 17.86 7.699 .625 .780 

X2.5 17.69 7.996 .574 .790 

X2.6 17.74 7.497 .643 .777 

X2.7 17.60 7.647 .531 .798 
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C. Kualitas Kegunaan (X3) 

Penggambilan keputusan pada uji reliabilitas Kualitas Kegunaan dengan 

ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2006). 

Tabel 4.13 Output Kualitas Kegunaan (X3) 

Case Processing Summary 

 

Tabel 4.14 Output Kualitas Kegunaan (X3) 

Reliability Statistic 

 

Pada ouput pertama tabel 4.13 diletahui data valid berjumlah 200, 

kemudian pada output kedua tabel 4.13 adalah hasil uji reliabilitas yang di dapat 

nilai Cronbach Alpha sebesar 0,879 dengan item sebanyak 8. Karena nilai item 

diatas 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen pada Kualitas Kegunaan adalah 

reliabel. Untuk melihat pengaruh hilangnya satu variabel pertanyaan terhadap nilai 

Cronbach Alpha dapat dilihat pada tabel 4.15 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

Tabel 4.15 Output Kualitas Kegunaan (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 sebagai contoh apabila pertanyaan X3.2 dihilangkan dari 

instrumen kuesioner maka nilai Cronbach Alpha menjadi 0,857. 

D. Kepuasan Pengguna (Y)  

Penggambilan keputusan pada uji reliabilitas Kualitas Interaksi dengan 

ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2006). 

Tabel 4.16 Output Kepuasan Pengguna (Y) 

Case Processing Summary 

 

Tabel 4.17 Output Kepuasan Pengguna (Y) 

Reliability Statistic 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 21.04 10.928 .713 .857 

X3.2 21.10 11.071 .726 .857 

X3.3 21.18 10.879 .706 .858 

X3.4 21.08 10.914 .689 .860 

X3.5 21.32 11.021 .539 .878 

X3.6 21.14 11.022 .636 .865 

X3.7 21.12 11.202 .668 .862 

X3.8 21.02 11.758 .502 .878 
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Pada ouput pertama tabel 4.17 diletahui data valid berjumlah 200, 

kemudian pada output kedua tabel 4.18 adalah hasil uji reliabilitas yang di dapat 

nilai Cronbach Alpha sebesar 0,777 dengan item sebanyak 6. Karena nilai item 

diatas 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen pada Kepuasan pengguna adalah 

reliabel. Untuk melihat pengaruh hilangnya satu variabel pertanyaan terhadap nilai 

Cronbach Alpha dapat dilihat pada tabel 4.18 

Tabel 4.18 Output Kepuasan Pengguna (Y) 

 

 

 

Tabel 4.18 sebagai contoh apabila pertanyaan Y.2 dihilangkan dari 

instrumen kuesioner maka nilai Cronbach Alpha menjadi 0,713. 

4.3.6 Analisis Deskriptif 

A. WebQual 

1) Kualitas Informasi 

Variabel Kualitas Informasi dalam penelitian ini mempunyai tujuh 

indikator yaitu : informasi akurat (X1.1), informasi bisa dipercaya (X1.2), informasi 

up to date (X1.3), informasi relevan (X1.4), informasi mudah dimengerti (X1.5), 

informasi detail (X1.6), format informasi sesuai dengan layanan (X1.7). 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 14.41 5.871 .522 .745 

Y2 14.15 6.051 .662 .713 

Y3 14.62 6.175 .528 .742 

Y4 14.06 6.463 .558 .738 

Y5 14.15 6.413 .452 .761 

Y6 14.54 6.008 .465 .762 
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Rekapitulasi jawaban responden pada variabel kualitas informasi sebagai 

berikut : 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Informasi 

  1 2 3 4 Mean 

X1.1 
4 20 108 68 

3,2 
2% 10% 54% 34% 

X1.2 
3 10 116 71 

3,27 
1,50% 5% 58% 35,50% 

X1.3 
6 40 116 38 

2,93 
3% 20% 58% 19% 

X1.4 
3 16 114 67 

3,22 
1,50% 8% 57% 33,50% 

X1.5 
6 32 119 43 

2,99 
3% 16% 59,50% 21,50% 

X1.6 
5 39 110 46 

2,98 
2,50% 19,50% 55% 23% 

X1.7 
4 24 140 32 

3 
2% 12% 70% 16% 

Nilai rata-rata Kualitas Informasi 3,08 

 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa Kualitas Informasi berada pada rata-rata 

3,08 atau “Setuju”, ini berarti Brilian memiliki Kualitas Informasi yang baik. 

2) Kualitas Interaksi 

Variabel Kualitas Interaksi dalam penelitian ini mempunyai tujuh 

indikator yaitu : Memberikan rasa aman (X2.1), memiliki reputasi yang baik (X2.2), 

mudah berkomunikasi (X2.3), memberikan perasaan yang baik (X2.4), rasa 

personalisai (X2,5), ruang komunitas (X2,6), memberikan rasa yakin (X2,7). 

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel kualitas interaksi sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Interaksi 

  1 2 3 4 Mean 

X2.1 
2 15 117 66 

3,23 
1% 7,50% 58,50% 33% 

X2.2 
3 27 139 31 

2,99 
1,50% 13,50% 69,50% 15,50% 

X2.3 
5 55 113 27 

2,81 
2,50% 27,50% 56,50% 13,50% 

X2.4 
7 53 121 19 

2,76 
3,50% 26,50% 60,50% 9,50% 

X2.5 
4 35 131 30 

2,93 
2% 17,50% 65,50% 15% 

X2.6 
7 42 120 31 

2,87 
3,50% 21% 60% 15,50% 

X2.7 
6 38 103 53 

3,01 
3% 19% 51,50% 26,50% 

Nilai rata-rata Kualitas Interaksi 2,94 

 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa Kualitas Interaksi berada pada rata-rata 

2,94 atau “Tidak Setuju”, ini berarti Brilian memiliki Kualitas Interaksi yang 

mendekati baik. 

3) Kualitas Kegunaan 

Variabel Kualitas Kegunaan dalam penelitian ini mempunyai delapan 

indikator yaitu : mudah dipelajari (X3.1), mudah dipahami (X3.2), mudah ditelusuri 

(X3.3), mudah digunakan (X3.4), tampilan menarik (X3.5), Desain situs sesuai dengan 

jenis website e-learning (X3.6), Memiliki kompetensi yang baik (X3.7), Memberikan 

pengalaman yang positif (X3.8).  

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel kualitas kegunaan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Kegunaan 

  1 2 3 4 Mean 

X3.1 
3 21 130 46 

3,09 
2% 11% 65% 23% 

X3.2 
3 21 140 36 

3,04 
2,00% 11% 70% 18,00% 

X3.3 
3 35 128 34 

2,96 
2% 17.5% 64% 17% 

X3.4 
3 26 126 45 

3,06 
2,00% 13% 63% 22,50% 

X3.5 
8 52 107 33 

2,82 
4% 26% 53,50% 16,50% 

X3.6 
4 31 125 40 

3,05 
2,00% 15,50% 62.5% 20% 

X3.7 
3 25 137 35 

3,02 
2% 12.5% 68.5% 17.5% 

X3.8 
3 18 131 48 

3,12 
2% 9% 65.5% 24% 

Nilai rata-rata Kualitas Kegunaan 3,02 

 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa Kualitas Kegunaan berada pada rata-rata 

3,02 atau “Setuju”, ini berarti Brilian memiliki Kualitas Kegunaan yang baik. 

B. Kepuasan 

Variabel Kepuasan Pengguna dalam penelitian ini mempunyai enam 

indikator yaitu : Rasa suka terhadap tampilan (Y1.1), rasa suka terhadap layanan 

(Y1.2), diakses dengan cepat (Y1.3), kebermanfaatan informasi (Y1.4), kemudahan 

dalam mengakses (Y1.5), kesenangan menggunakan (Y1.6). 

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel kepuasan pengguna sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pengguna 

  1 2 3 4 Mean 

Y1.1 
12 53 102 33 

2,78 
6% 26,50% 51,00% 16.5% 

Y1.2 
4 24 133 39 

3,03 
2,00% 12,00% 66,50% 19,50% 

Y1.3 
7 90 86 17 

2,56 
3,50% 45,00% 43,00% 8,50% 

Y1.4 
3 15 136 46 

3,12 
2,00% 7,50% 68,00% 23,00% 

Y1.5 
2 39 109 50 

3,03 
1% 19,50% 54,50% 25% 

Y1.6 
13 73 85 29 

2,65 
6,50% 36.5% 42.5% 14,50% 

Nilai rata-rata Kepuasan  2,86 

 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa Kepuasan Pengguna berada pada rata-rata 

2,86 atau “Mendekati Setuju”, ini dapat menunjukkan bahwa mahasiswa tidak 

setuju pada pernyataan yang ada pada kuesioner yang berarti mahasiswa masih 

belum puas terhadap layanan Brilian. 

Berdasarkan analisis deskritif dari kepuasan yang menunjukkan 

mahasiswa masih belum puas terhadap layanan Brilian, oleh sebab itu penelitian ini 

dilanjutkan untuk menganalisis hubungan antara komponen yang ada di webqual 

dengan kepuasan menggunakan metode regresi liniear berganda. 

4.3.7 Uji Asumsi Model Regresi Linier Berganda 

Model regresi linear berganda harus memenuhi asumsi normalitas data, 

linearitas dan bebas dari asumsi klaisk yang terdiri dari Multikolineritas, 

Heterokedatisitas dan Autokolerasi, jika memenuhi persyaratan itu maka model 

regresi linear disebut bagus. 
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A. Uji Normalitas Data 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilakn 

oleh regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas pada regresi ini 

menggunkan metode grafik, karena dengan menggunaka metode grafik bisa terlihat 

penyebaran data pada garis diagonal pada grafiknya. Output dari uji normalitas 

pada regresi ini dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Grafik normal P-Plot 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka ini menunjukkan data terdistribusi 

dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 
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B. Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik tidak boleh ditemukannya hubungan antara variabel 

bebas, karen jika variabel bebas saling berkolerasi maka varibel-variabel tersebut 

tidak ortogonal yaitu semua nilai variabel bebas sama dengan nol. Dasar pengambil 

keputusan dari uji Multikolineritas sebagai berikut: 

1) Melihat nilai Tolerance 

a. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi 

Multikolineritas. 

b. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka terjadi Multikolineritas. 

2) Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi Multikolineritas. 

b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka terjadi Multikolineritas. 

Output  dari uji Multikoleneritas dengan menggunakan aplikasi SPSS 

dapat dilihat pada tabel 4.23 



60 
 

 
 

Tabel 4.23 Multikolineritas Coefficients 

Dari tabel 4.23 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance X1, X2 dan X3 lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIFnya lebih kecil dari 10 maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa tidak terjadi Multikolineritas terhadap model regresi. 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Regresi yang baik adalah yang menunjukkan adanya Homokedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik Scatterplot. Jika 

grafik menunjukkan pola tidak beraturan dan tidak berkumpul dititik nol maka tidak 

terjadi Heterokedatisitas. Output dari uji Heterokedatisitas dengan menggunakan 

aplikasi SPSS dapat dilihat pada Gambar 4.3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .582 .183  3.184 .002   

X1 .077 .071 .080 1.076 .283 .502 1.992 

X2 .379 .087 .361 4.384 .000 .411 2.435 

X3 .308 .088 .299 3.516 .001 .385 2.601 

a. Dependent Variable: 

Y 
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Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

Terlihat dari gambar 4.3 bahwa titik-titik tersebar dari poin yang 

mendekati 0,7 sampai -0,8 dan tidak menunjukkan pola apapun, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan masalah Heterokedatisitas. 

D. Uji Autokolerasi 

Model regresi yang baik mempunyai syarat tidak ditemukannya masalah 

Autokolerasi. Untuk menentukan ada atau tidaknya masalah Autokolerasi pada 

penelitian ini menggunakan uji run test. Output dari uji Autokolerasi menggunkan 

aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel 4.24 

Tabel 4.24 Output Uji Autokolerasi run test 
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Pengambilan keputusan uji run test dengan membandingkan nilai Asymp. 

Sig (2-tailed) dengan nilai alfa sebesar 0,05 yang telah ditentukan sejak awal. Dari 

hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp,Sig mempunyai nilai 0.321 yang lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 diterima ini berarti tidak terjadi masalah Autokolerasi. 

E. Uji Linearitas 

Uji linearitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

mempunyai hubungan secara signifikan terhadap varibel terikat atau tidak. Data 

yang baik seharusnya mempunyai hubungan yang signifikan antara variabel X 

sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Uji linearitas bisa 

dilakukan dengan dua cara , yaitu : 

1) Dengan melihat nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka 

ada hubungan antara variabel X dan Y, jika kurang dari 0,05 maka tidak 

ada hubungan antara kedua variabel tersebut. 

2) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, jika nilai F hitung 

lebih kecil dari nilai F tabel, dapat disimpulkan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel X dan Y 

output  dari uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS dapat 

dilihat pada tabel 4.25 – 4.27 
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1)  Hubungan Kualitas Informasi (X1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y) 

Tabel 4.25 Output Uji linearitas Kualitas Informasi terhadap 

Kepuasan Pengguna 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X1 Between Groups (Combined) 16.000 18 .889 5.196 .000 

Linearity 12.359 1 12.359 72.238 .000 

Deviation from Linearity 3.642 17 .214 1.252 .229 

Within Groups 30.966 181 .171   

Total 46.966 199    

 

Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

a) Berdasarkan nilai signifikasi  

Dari tabel 4.25 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,229 > 0,05 ini 

mempunyai arti bahwa terdapat hubungan signifikan antara Kualitas 

informasi (X1) dengan Kepuasan pengguna (Y). 

b) Berdasarkan F hitung 

Dari tabel 4.25 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,252 dimana lebih kecil 

dari nilai F tabel yaitu 3,04, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara Kualitas informasi (X1) dengan Kepuasan pengguna 

(Y). 
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2) Hubungan Kualitas Interaksi (X2) terhadap Kepuasan Pengguna (Y) 

Tabel 4.26 Output Uji linearitas Kualitas Interaksi terhadap Kepuasan 

Pengguna 

 

Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

a) Berdasarkan nilai signifikasi  

Dari tabel 4.26 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,27 > 0,05 ini 

mempunyai arti bahwa terdapat hubungan signifikan antara Kualitas 

interaksi (X2) dengan Kepuasan pengguna (Y). 

b) Berdasarkan F hitung 

Dari tabel 4.26 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,889 dimana lebih kecil 

dari nilai F tabel yaitu 3,04, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Kualitas interaksi (X2) dengan Kepuasan 

pengguna (Y). 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X2 Between Groups (Combined) 22.649 16 1.416 10.653 .000 

Linearity 18.884 1 18.884 142.110 .000 

Deviation from Linearity 3.765 15 .251 1.889 .027 

Within Groups 24.317 183 .133   

Total 46.966 199    
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3) Hubungan Kualitas Penggunaan (X3) terhadap Kepuasan Pengguna (Y) 

Tabel 4.27 Output Uji linearitas Kualitas Penggunaan terhadap 

Kepuasan Pengguna 

 

Penjelasan dari output SPSS sebagai berikut : 

a) Berdasarkan nilai signifikasi  

Dari tabel 4.27 diperoleh nilai signifikan sebesar 1,00 > 0,05 ini mempunyai 

arti bahwa terdapat hubungan signifikan antara Kualitas informasi (X3) 

dengan Kepuasan pengguna (Y). 

b) Berdasarkan F hitung 

Dari tabel 4.27 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,495 dimana lebih kecil 

dari nilai F tabel yaitu 3,04, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara Kualitas penggunaan (X3) dengan Kepuasan 

pengguna (Y). 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X3 Between Groups (Combined) 21.637 18 1.202 8.590 .000 

Linearity 18.081 1 18.081 129.205 .000 

Deviation from Linearity 3.557 17 .209 1.495 .100 

Within Groups 25.329 181 .140   

Total 46.966 199    



66 
 

 
 

4.3.8 Uji Model Regresi Linear Berganda 

Uji model regresi linear berganda ini dilakukan menggunakan aplikasi 

SPSS dan output dari pengujian regresi linear berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.28 Output  Regression Variabel Entered/Removed 

 

 

 

 

 

 

Output pada tabel 4.28 menunjukkan tentang variabel yang dimasukkan 

dan yang dikeluarkan dari model. Dalam hal ini semua variabel dimasukkan dan 

metode yang digunakan adalah Enter ini dapat dilihat pada kolom Variabel Entered. 

Tabel 4.29 Output Regression Model Summary 

 

Output pada tabel 4.29 menjelaskan tentang nilai kolerasi ganda (R), 

koefisien determinasi (R Square), koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjust R 

Square) dan ukuran kesalahan prediksi (Std Error of the estimate). 

Tabel 4.30 Output Regression ANOVA 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X3, X1, X2
a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  
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Pada tabel ANOVA diatas menjelaskan pengujian secara bersama-sama 

(Uji F), sedangkan sig mengukur tingkat signifikan dari uji F, cara mengukurnaya 

adalah jika signifikan kurang dari 0,05 maka ada pengaruh bersama-sama antara 

ketiga variabel independen (X) terhadap variabel dependent (Y). 

Tabel 4.31 Output Regrssion Coefficients 

 

Pada output pada tabel 4.31 menjelaskan tentang pengujian secara sendiri-

sendiri atau parsial (Uji T), sedangkan sig mengukur tingkat signifikasi uji T, cara 

mengukurnaya adalah jika signifikan kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara 

parsial antara ketiga variabel independen (X) terhadap variabel dependent (Y). 

Tabel 4.32 Uji koefisien Pengaruh kualitas layanan website 

Terhadap kepuasan pengguna  

 

Variabel r B Thitung Sig. Pengaruh 

X1 0,513 0,077 1,076 0,283 Positif dan tidak berpengaruh 

X2 0,634 0,379 4,384 0,000 Positif dan berpengaruh 

X3 0,620 0,308 3,516 3,516 Positif dan berpengaruh 

Koefisien Nilai Kritis 

Determinasi 𝑅2               44,70% Ttabel                                                                              1,972 

Fhitung                                              54,594 Ftabel                                                                               3.04 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .582 .183  3.184 .002 

X1 .077 .071 .080 1.076 .283 

X2 .379 .087 .361 4.384 .000 

X3 .308 .088 .299 3.516 .001 

a. Dependent Variable: Y     
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Berdasarkan tabel 4.32 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian 

koefisien pengaruh variabel (X1) Kualitas Informasi, (X2) Kualitas Interaksi dan 

(X3) Kualitas Kegunaan, pada X1 Kualitas Informasi menunjukkan bahwa variabel 

tersebut berdampak positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna, 

namun pada kedua variabel lainnya, yaitu X2 Kualitas Interaksi dan X3 Kualitas 

Kegunaan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sebesar 63,4% dan 62%, ini dilihat dari nilai T hitung X2 dan X3 lebih besar dari T 

tabel yang bernilai 1,972, sedangkan untuk persentasenya dilihat dari kolom r. Pada 

uji F diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 54,594 dimana lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang 

mempunyai nilai 3,04 dan koefisien determinasi sebesar 44,7%. Ini menjelaskan 

bahwa secara bersamaan (X1) Kualitas Informasi, (X2) Kualitas Interaksi dan (X3) 

Kualitas Kegunaan berpengaruh terhadap (Y) Kepuasan Pengguna dengan 

kontribusi sebesar 44,7%. 

4.3.9 Prosedur Analisis Regresi dan Pengujian 

Pengujian yang dilakukan pada analisis regrsi linear berganda yaitu uji F 

dan uji t. Langkah analisis regresi dan prosedur pengujian sebagai berikut: 

A. Analisis regresi berganda 

Persamaan regresi linear berganda tiga variabel independe adalah 𝑏1 = 

0,077, 𝑏2 = 0,379 dan 𝑏3 = 0,308. Nilai-nilai pada output kemudian diamsukkan ke 

dalam persamaan regresi linear berganda 

 Ŷ = a+𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+𝑏3𝑋3 

 Ŷ = 0,582+0,077 𝑋1 + 0,379 𝑋2+0,308 𝑋3 
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 ( Ŷ adalah variabel dependen yang diramalkan, a adalah konstanta, 𝑏1,  

𝑏2 dan 𝑏3 adalah koefisien dari regressi dan 𝑋1, 𝑋2 dan 𝑋3 adalah variabel 

independen) 

Keterangan : 

1) Nilai konstanta (a) = 0,582 

Artinya apabila kualitas interaksi dan kualitas penggunaan nialinya 0 maka 

tingkat kepuasan pengguna nilainya 0,582 

2) Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Informasi (𝑏1) = 0,077 

yang mempunyai arti jika nilai Kualitas Informasi ditingkatkan sebesar 0,1 

satuan, maka tingkat kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,077 satuan 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Interaksi (𝑏2) = 0,379 

yang mempunyai arti jika nilai Kualitas Interaksi ditingkatkan sebesar 0,1 

satuan, maka tingkat kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,379 satuan 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

4) Nilai koefisien regresi variabel kualitas Kegunaan (𝑏3) = 0,308 

yang mempunyai arti jika nialai Kualitas Kegunaan ditingkatkan sebesar 0,1 

satuan, maka tingkat kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,308 satuan 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

B. Analisis koefisien determinasi 

Analisis koefisien determinasi atau disebut 𝑅2 digunakan untuk 

mengetahui berapa besar prosentase pengaruh variabel independen secara bersama 

terhadap variabel dependen. Jika melihat dari tabel 4.25 nilai dari 𝑅2 (Adjusted R 
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Square) adalah sebesar 0,447, jadi pengaruh variabel X1 sampai X3 sebesar 44,7% 

dan selebihnya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.  

C. Uji bersama-sama dengan Uji F 

Uji F berguna untuk menguji pengaruh variabel independen (X) secar 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 

Uji F mempunyai prosedur sebagai berikut : 

1) Menetukan hipotesis 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, ini mempunyai arti bahwa Kualitas 

Informasi, Kualitas Interaksi dan Kualtas Kegunaan secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

H1 : Variabel Kualitas Informasi, Kualitas Interaksi dan Kualitas 

Kegunaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna apa bila minimal ada satu β ≠ 0. 

2) Menentukan taraf signifikasi 

Taraf signifikasi menggunakan 0,05. 

3) Menentukan F hitung dan F tabel 

a) Nilai dari F hitung adalah 54,594 didapat dari tabel ANOVA tabel 

4.26 

b) Nilai dari F tabel didapat dari tabel statistik pada signifikan 0,05 

untuk menentukan df1, df1 = k-1 (k = jumlah variabel independen) 

maka df1 = 3 - 1 = 2, dan untuk menentukan df2, df2 = n-k (n = 

jumlah responden) maka df2 = 200 – 3 = 197. Dengan nilai df1 = 2 

dan nilai df2 = 197 maka didapat F tabel sebesar 3,04. 

 



71 
 

 
 

4) Pengambilan keputusan 

a) Jika F hitung ≤ F tabel maka H0 diterima 

b) Jika F hitung ≥ F tabel maka H0 ditola 

5) Kesimpulan 

Diketahui bahwa 𝐹hitung (54,594) >  𝐹tabel (3,04) maka maka H0 

ditolak. Jadi kesimpulannya Kualitas Informasi (X1), Kualitas Interaksi 

(X2) dan Kualitas Kegunaan (X3) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Kepuasan Pengguna (Y). 

D. Uji terhadap masing-masing variabel Uji T  

Uji T bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen (X1-X3) 

terhadap variabel dependen (Y) secara parsial atau sendiri-sendiri. 

Uji T mempunyai prosedur sebagai berikut : 

1) Pengujian 𝑏1 Kualitas Informasi 

a) Menentukan hipotesis 

H0 : β1 =  0, ini mempunyai arti bahwa Kualitas Informasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

H1 : β1≠ 0, Ini mempunyai arti bahwa variabel Kualitas Informasi 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

b) Menetukan taraf signifikan  

Taraf signifikan menggunaka 0,05 
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c) Menentukan 𝑇hitung dan 𝑇tabel 

𝑇hitung dari Kualitas Informasi adalah 1,076 (dapat dilihat pada tabel 

4.27). Sedangkan untuk 𝑇tabel dapat dicari pada tabel signifikan 

0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan df = n-k-1 atau 200-3-1 = 196 (n 

adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel independen). 

Dengan hasil sebesar 196 maka di tabel t didapat nilai 1,972. 

d) Pengambilan keputusan 

Jika T hitung ≤ T tabel maka H0 diterima 

Jika T hitung ≥ T tabel maka H0 ditolak 

e) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel 4.32 Kualitas Informasi dengan koefisien sebesar 

0,077 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, hal ini dibuktikan dengan dari nilai 𝑇hitung = 1.076 lebih 

kecil dari 𝑇tabel = 1,972 dan dari nilai sig = 0,283 lebih besar dari α 

= 0,05, maka secara statistik koefisien dari Kualitas Informasi 

terhadap Kepuasan Pengguna sama dengan nol. Hasil ini 

menjelaskan bahwa Kepuasan Pengguna tidak dapat dijelaskan oleh 

Kualitas Informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, 

artinya Kualitas Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna. 
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2) Pengujian 𝑏2 Kualitas Interaksi 

a) Menentukan hipotesis 

H0 : β1 =  0, ini mempunyai arti bahwa Kualitas Interaksi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

H1 : β1≠ 0, Ini mempunyai arti bahwa variabel Kualitas Interaksi 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

b) Menetukan taraf signifikan  

Taraf signifikan menggunaka 0,05 

c) Menentukan 𝑇hitung dan 𝑇tabel 

𝑇hitung dari Kualitas Interaksi adalah 4,384 (dapat dilihat pada tabel 

4.27). Sedangkan untuk 𝑇tabel dapat dicari pada tabel signifikan 

0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan df = n-k-1 atau 200-3-1 = 196 (n 

adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel independen). 

Dengan hasil sebesar 196 maka di tabel t didapat nilai 1,972. 

d) Pengambilan keputusan 

Jika T hitung ≤ T tabel maka H0 diterima 

Jika T hitung ≥ T tabel maka H0 ditolak 

e) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel 4.32 Kualitas Interaksi dengan koefisien sebesar 

0,379 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, hal ini dibuktikan dengan dari nilai 𝑇hitung = 4,384 lebih 

besar dari 𝑇tabel = 1,972 dan dari nilai sig = 0,000 lebih kecil dari α 
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= 0,05, maka secara statistik koefisien dari Kualitas Interaksi 

terhadap Kepuasan Pengguna tidak sama dengan nol. Hasil ini 

menjelaskan bahwa Kepuasan Pengguna dapat dijelaskan oleh 

Kualitas Interaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, 

artinya Kualitas Interaksi berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna. 

3) Pengujian 𝑏3 Kualitas Penggunaan 

a) Menentukan hipotesis 

H0 : β1 =  0, ini mempunyai arti bahwa Kualitas Penggunaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

H1 : β1≠ 0, Ini mempunyai arti bahwa variabel Kualitas Penggunaan 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Kepuasan 

Pengguna. 

b) Menetukan taraf signifikan  

Taraf signifikan menggunaka 0,05 

c) Menentukan 𝑇hitung dan 𝑇tabel 

𝑇hitung dari Kualitas Penggunaan adalah 3,516 (dapat dilihat pada 

tabel 4.27). Sedangkan untuk 𝑇tabel dapat dicari pada tabel 

signifikan 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan df = n-k-1 atau 200-3-1 

= 196 (n adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel 

independen). Dengan hasil sebesar 196 maka di tabel t didapat nilai 

1,972. 
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d) Pengambilan keputusan 

Jika T hitung ≤ T tabel maka H0 diterima 

Jika T hitung ≥ T tabel maka H0 ditolak 

e) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel 4.32 Kualitas Penggunaan dengan koefisien 

sebesar 0,308 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, hal ini dibuktikan dengan dari nilai 𝑇hitung = 3,516 lebih 

besar dari 𝑇tabel = 1,972 dan dari nilai sig = 0,001 lebih kecil dari α 

= 0,05, maka secara statistik koefisien dari Kualitas Penggunaan 

terhadap Kepuasan Pengguna tidak sama dengan nol. Hasil ini 

menjelaskan bahwa Kepuasan Pengguna dapat dijelaskan oleh 

Kualitas Penggunaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, artinya Kualitas Penggunaan berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pengguna. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Kualitas Interaksi 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Interaksi (X2) pada 

Brilian mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Kepuasan Pengguna. 

Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “kurang baik” bagi responden 

dengan nilai rata-rata yang didapat adalah 2,95 dari skala 1-4. Yang bearti kepuasan 

pengguna terhadap Kualitas Informasi dari Brilian belum terpenuhi. 
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Tabel 4.33 Pembahasan variabel Kualitas Interaksi 

No Indikator Mean Std. Dev 

1 Memberikan rasa aman (X2.1) 3,24 0,626 

2 memiliki reputasi yang baik (X2.2) 2,99 0,593 

3 mudah berkomunikasi (X2.3) 2,81 0,690 

4 memberikan perasaan yang baik (X2.4) 2,76 0,667 

5 rasa personalisai (X2,5) 2,94 0,635 

6 ruang komunitas (X2,6) 2,88 0,701 

7 memberikan rasa yakin (X2,7) 3,02 0,760 

  Kualitas Interaksi 2,95 0,667 

 

Dari tabel 4.33 dapat dilihat ada lima indikator yang memiliki nilai rata-

rata dibawah 3.00, yaitu X2.2 memiliki reputasi kurang baik dengan nilai 2,99, ini 

menunjukkan bahwa responden merasa Brilian kurang mempunyai reputasi yang 

baik sebagai pendukung pembelajaran sebagai contoh file yang diunduh tidak bisa 

dibuka, ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan responden pada Brilian yang 

secara tidak langsung menurunkan reputasi dari Brilian. Kemudian X2.3 mudah 

berkomunikasi dengan nilai 2,81, ini membuktikan bahwa responden merasa 

Brilian tidak mempermudah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen sebagai 

contoh tidak berfungsinya menu forum pada Brilian, ini terjadi dikarenakan 

responden belum mengerti cara penggunaan menu forum sehingga responden lebih 

memilih membuat forum komunikasi menggunakan aplikasi lain. X2.4 memberi 

perasaan yang baik dengan nilai 2,76, ini menunjukkan bahwa responden lebih 

sering kecewa saat mengakses Brilian karena waktu akses yang lama, waktu 

loading yang lebih dari 3 detik dan sulit saat upload tugas. Kemudian X2.5 rasa 

personalisasi dengan nilai 2,94, ini menunjukkan bahwa responden merasa tidak 

yakin akan keamanan datanya saat memberikan informasi pribadi kepada Brilian. 

Kemudian X2.6 ruang komunitas dengan nilai 2,88 ini menunjukkan bahwa Brilian 
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kurang mampu memfasilitasi komunitas kelas, sehingga mahasiswa terpaksa 

membuat forum diskusi melalui aplikasi lain. Pada dasarnya Brilian sudah 

memenuhi tujuh elemen desain yang diutarakan Kotler dan Keller namun belum 

maksimal maka diharapkan nantinya pengembang Brilian mengadakan eval untuk 

indikator yang mempunyai nilai dibawah 3,00. 

4.4.2 Kualitas Kegunaan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Kegunaan (X3) pada 

Brilian mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Kepuasan Pengguna. 

Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “Baik” bagi responden dengan nilai 

rata-rata yang didapat adalah 3,02 dari skala 1-4. Hal ini menunjukkan kepuasan 

pengguna terhadap Kualitas Informasi dari Brilian sudah terpenuhi. 

Tabel 4.34 Pembahasan variabel Kualitas Kegunaan 

No Indikator Mean Std. Dev 

1 mudah dipelajari (X3.1)  3,09 0,623 

2 mudah dipahami (X3.2) 3,04 0,587 

3 mudah ditelusuri (X3.3) 2,96 0,637 

4 mudah digunakan (X3.4) 3,06 0,643 

5 tampilan menarik (X3.5) 2,83 0,746 

6 
Desain situs sesuai dengan jenis website e-learning 

(X3.6) 
3,01 0,661 

7 Memiliki kompetensi yang baik (X3.7) 3,02 0,601 

8 Memberikan pengalaman yang positif (X3.8) 3,12 0,614 

  Kualitas Kegunaan 3,02 0,639 

 

Dari indikator-indikator pada tabel 4.34 masih perlu adanya evaluasi dan 

peningkatan pada beberapa indikator yaitu informasi mudah ditelususri (X3.3) yang 

hanya memiliki nilai rata-rata 2,96 dari skala 1-4, ini diakibatkan responden merasa 

informasi yang ada tidak tertata dengan rapi sehingga informasi yang ada sulit 

untuk ditelusuri sebagai contoh penataan file literatur perkuliahan pada menu 
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course yang tidak tertata rapi yang dikarenakan tidak adanya kemampuan aplikasi 

untuk melakukan filter berdasarkan nama file, berikutnya tampilan menarik (X3.5) 

yang hanya memiliki nilai rata-rata 2,83 dari skala 1-4 karena responden merasa 

tampilan dari Brilian tidak menarik atau kurang kekinian untuk aplikasi berbasis 

web bahkan membosankan yang nantinya berpengaruh pada jumlah akses pada 

Brilian. Untuk itu perlu diadakan peningkatan pada area tersebut karena responden 

sangat mempedulikan aspek Kualitas Kegunaan dari layanan Brilian. Selain itu 

untuk memaksimalkan elemen Context dan Customization dari Brilian sesuai 

dengan tujuh elemen yang disampaikan Kotler dan Keller. 


