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ABSTRAK 

Penerimaan mahasiswa baru atau penmaru merupakan salah satu bagian yang 

ada di kampus Stikom Surabaya yang membidangi tentang penerimaan mahasiswa 

baru  dan persiapan tes mahasiswa baru. Penmaru Stikom Surabaya menggunakan 

website yang beralamat di https://penmaru.stikom.edu/ untuk melakukan 

penyampaian semua informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru secara rinci dan 

terbaru. Website yang mulai digunakan pada tahun 2017 ini belum dilakukan 

evaluasi. 

Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan Rekomendasi Pegembangan 

Website Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya dengan Metode EUCS (End-User Computing Satisfaction) yang 

mempunyai beberapa variabel diantaranya adalah : content, accuracy, format, ease 

of use, timeliness sebagai variabel dependen yang mempengaruhi tingkat 

satisfaction sebagai variabel independen. 

Hasil dari olah data penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 58 

mahasiswa Stikom Surabaya sebagai responden, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

variabel-variabel dari metode EUCS (end-user computing satisfaction) yaitu 

Content, Accuracy, Format, Ease of Use dan Timeliness terdapat pengaruh yang 

kuat bagi satisfaction sebesar 98,2%. Berdasarkan hasil pengaruh tersebut 

menunjukkan bahwa pada saat ini dan di masa mendatang Penmaru dalam 

menyediakan informasi yang baik di websitenya, perlu memperhatikan setiap 

variabel-variabel metode EUCS ini, untuk meningkatkan layanan dalam 

penyediaan informasi berdampak pula pada daya saing antara perguruan tinggi. 

Kata Kunci : Penmaru, EUCS, Regresi Linear 

https://penmaru.stikom.edu/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun ajaran baru bagi setiap perguruan tinggi dan dilakukan 

oleh salah satu bagian dari setiap perguruan tinggi yang membidangi tentang 

penerimaan mahasiswa baru. Tidak terkecuali dengan Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya yang mempunyai Bagian Penerimaan Mahasiswa 

Baru (Penmaru). Penmaru merupakan salah satu bagian yang mempunyai fungsi 

menangani pendaftaran mahasiswa baru dan persiapan test calon mahasiswa baru. 

Bagian Penmaru masih membutuhkan data-data yang digunakan sebagai 

pertimbangan dalam penyampaian informasi. Melalui website ini dapat 

meningkatkan kualitas dari layanan terbaru dan lengkap tentang informasi 

penerimaan mahasiswa baru. 

Tujuan menyediakan website untuk memberikan informasi tentang 

bagaimana melakukan pendaftaran mahasiwa baru di Stikom Surabaya kepada 

masyarakat umum. Layanan yang tersedia di website penmaru antara lain : 

Admision (mahasiswa baru, mahasiswa transfer, biaya), Study Program (fakultas 

ekonomi bisnis, fakultas teknologi informasi), Scholarship (beasiswa putra putri / 

saudara kandung), Acomodation (arroud Stikom Surabaya, transportation, 

boarding house) dan contact. 

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk membuat 

Rekomendasi Pengembangan Website Penmaru pada Stikom Surabaya dengan 

Metode    EUCS (End-User Computing Satisfaction) diharapkan dapat mengetahui 
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sejauh mana kemudahan dalam menggunakan website. Hal ini berguna untuk 

kelengkapan dalam penyediaan informasi dari website ini dimasa yang akan datang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

Rekomendasi Pengembangan Website Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Institut 

Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya Dengan Metode End User Computing 

Satisfaction (EUCS). 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Data yang dikumpulkan dan diproses berasal dari jawaban kuesioner responden 

dari pengguna website Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) Stikom 

Surabaya. 

2. Penyebaran kuesioner dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan kertas . 

3. Program yang digunakan untuk alat analisis adalah Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuannya 

untuk menghasilkan Rekomendasi Pengembangan Website Penerimaan Mahasiswa 

Baru Pada Institut Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya Dengan Metode End 

User Computing Satisfaction (EUCS) 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini secara 

sistematis diatur dan disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari 

beberapa sub-bab. 
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BAB I  PENDAHULUAN   

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI   

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir yaitu : Website, Kriteria Website terbaik, End-User Computing 

Satisfaction (EUCS), populasi, responden, skala likert, Cronbach’s 

alpha, kuesioner,  Statistical Produk and Service Solution (SPSS) , 

validitas dan reliabilitas, uji asumsi, dan analisis deskriptif. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang tahapan – tahapan yang digunakan dalam 

metode penelitian. Terdapat 3 tahapan dalam metode penelitian 

yang digunakan yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir 

yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

penulis yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis deskriptif serta 

analisis berdasarkan End-User Computing Satisfaction (EUCS). 

Saran perbaikan tampilan desain interface  website Penmaru Stikom 

Surabaya. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini menjelaskan uraian dari kesimpulan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan beserta saran yang dapat 

digunakan untuk perbaikan yang dilakukan di masa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Website  

Menurut  Hidayat  (2010)  website merupakan kumpulan halaman-halaman 

yang  digunakan  untuk  menampilkan  informasi  teks  gambar  diam  atau  gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis atau pun 

dinamis yang  membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling   terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan 

teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

Menurut  Hyejeong  dan  Niehm  (2009)  dalam  Puspitasari  el  al.  (2013) 

mengungkapkan bahwa para peneliti terdahulu membagi dimensi kualitas website 

menjadi lima yaitu: 

1. Informasi, meliputi  kualitas  konten,  kegunaan,  kelengkapan,  akurat,  dan 

relevan. 

2. Keamanan, meliputi kepercayaan, privasi, dan jaminan keamanan. 

3. Kemudahan, meliputi  mudah  untuk  dioperasikan,  mudah  dimengerti,  dan 

kecepatan. 

4. Kenyamanan, meliputi daya tarik visual, daya tarik emosional, desain kreatif 

dan atraktif. 

5. Kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan customer 

service. 

2.1.1 Interaksi Pengguna Dengan Website 

Menurut   Suyanto   (2009)   interaktivitas   adalah   apa   yang   melibatkan 

pengguna situs web sebagai user experience dengan situs web itu sendiri. Dasar dari 



 

 

22 

 

interaktivitas adalah hyperlinks (link) dan mekanisme  feed back. Gunakan 

hyperlink untuk membawa pengunjung ke sumber berita, topik lebih lanjut, topik 

terkait, atau lainnya. Seperti link yang berbunyi More info about this, Glossary, 

Related Links, dan lain-lain. Sedangkan untuk mekanisme feed back, contohnya 

adalah critiques, Comments, Question, Pooling/Survey. Bentuk lainnya juga bisa 

seperti search (pencarian intra situs), tools (perangkat yang digunakan pengunjung 

untuk mencapai tujuan mereka datang ke situs kita), Game, Chat, forum diskusi, 

dan lain-lain. 

2.1.2 User Interface 

Menurut Sommerville (2001) user interface yang baik harus menyatukan 

interaksi  pengguna  (user  interaction) dan  penyajian  informasi  (information 

presentation). 

Ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction: 

1. Direct Manipulation (Pengoperasian Secara Langsung)  

Interaksi  langsung  dengan  objek  pada  layar.  Misalnya  delete  file  dengan 

memasukkannya ke trash. Contohnya Video games. Kelebihannya yaitu, waktu 

pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada tiap aksi 

sehingga  kesalahan  terdeteksi  dan  diperbaiki  dengan  cepat.  Kekurangannya 

yaitu, interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem 

komputer, cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau 

objek. 

2. Menu selection (Pilihan Berbentuk Menu) 

Memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan dan 

memilih aksi yang dikehendaki. Kelebihannya yaitu, user tidak perlu ingat 
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nama perintah, pengetikan minimal, kesalahan rendah. Kekurangannya yaitu, 

tidak ada logika  AND  atau  OR,  perlu  ada  struktur  menu  jika  banyak  

pilihan,  menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. 

3. Form fill-in (Pengisian Form) 

Mengisi area-area pada form. Contohnya Stock control. Kelebihannya yaitu, 

masukan   data   yang   sederhana,   mudah   dipelajari.   Kekurangannya   yaitu, 

memerlukan banyak tempat di layer, harus  menyesuaikan dengan form manual 

dan kebiasaan user. 

4. Command language (Perintah Tertulis) 

Menuliskan  perintah  yang  sudah ditentukan  pada  program.  Contohnya 

operating sistem. Kelebihannya yaitu, perintah diketikan langsung pada sistem 

(misalnya UNIX, DOS command), bisa diterapkan pada terminal yang murah, 

kombinasi perintah bisa dilakukan (misalnya copy file dan rename nama file). 

Kekurangannya yaitu, perintah harus dipelajari dan diingat cara 

penggunaannya, tidak cocok untuk user biasa, kesalahan pakai perintah sering 

terjadi, perlu ada sistem pemulihan kesalahan, kemampuan mengetik perlu. 

5. Natural language (Perintah dengan bahasa alami) 

Gunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya search engine di 

internet. Kelebihannya yaitu, perintah dalam bentuk bahasa alami, dengan kosa 

kata yang terbatas (misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh 

search engine), ada kebebasan menggunakan kata-kata. Kekurangannya yaitu, 

tidak  semua  sistem  cocok  menggunakan  ini,  jika  digunakan  maka  akan 

memerlukan banyak pengetikan. 
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2.2 Kriteria Website yang baik  

Berdasarkan Moustakis (2008), ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan 

sehingga website dapat dikatakan sebagai website yang baik. Kriteria website yang 

harus diperhatikan sebagai berikut : 

1. Penampilan dan Multimedia 

Penampilan dan Multimedia menangkap aspek yang berhubungan dengan 

"tampilan dan nuansa" situs dengan penekanan khusus pada seni grafis dan 

artefak multimedia. Ini termasuk dalam daftar kriteria untuk memberi 

penekanan pada kenyataan bahwa "gadget" multimedia harus digunakan 

dengan hati-hati. Dimensi pada kriteria ini sering kali terlalu ditekankan, 

dalam literatur yang relevan dan berhubungan dengan penggunaan ikon, 

warna, keterbacaan teks dari jarak pandang normal, yang dilihat oleh 

pengguna dengan karakteristik kemampuan khusus. 

2. Navigasi  

Navigasi mencerminkan dukungan yang diberikan kepada pengguna saat 

bergerak masuk dan di sekitar situs. Elemen navigasi meliputi: kemudahan 

bergerak, kemudahan dalam memahami struktur situs, dan ketersediaan dan 

validitas tautan. Misalnya, meningkatkan jumlah tautan situs tidak serta merta 

berkontribusi untuk menambahkan nilai ke situs. 

3. Struktur dan Desain  

Struktur dan Desain menggabungkan aspek yang mempengaruhi urutan 

presentasi, kecepatan dan browser. Misalnya, keberadaan peta situs 

meningkatkan nilai situs web karena mendukung diferensiasi antara kategori 
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informasi yang termasuk dalam situs. Selain itu, jika warna yang digunakan 

setiap kategori harus diberikan varian yang unik. Selain itu, situs "lebih 

ringan" mungkin lebih mudah digunakan karena cenderung lebih kompatibel 

dengan lingkungan alternatif perangkat lunak. Aspek lain dari struktur dan 

desain tidak terbatas pada, latar belakang (penggunaan skema latar belakang 

yang kompleks cenderung menurunkan kegunaan situs) dan kebersamaan 

informasi. 

4. Konten 

Konten mencerminkan kualitas, kelengkapan, tingkat spesialisasi atau 

generalisasi dan keandalan informasi yang termasuk dalam situs web. Konten 

juga  

berkaitan dengan responsivitas sebuah situs web untuk memuaskan 

penyelidikan pengguna dan kepercayaan tentang informasi, yang termasuk 

dalam situs. 

5. Keunikan 

Keunikan mengacu pada persepsi pengguna bahwa situs tersebut membawa 

sesuatu yang membuatnya berbeda di dunia yang penuh dengan situs. 

Keistimewaan situs dinilai berdasarkan isi, estetika dan karakteristik desain  

2.3 End User Computing Satisfaction (EUCS) 

 End-User  Computing  Satisfaction  merupakan  evaluasi  secara  keseluruhan  

atas sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  pengguna  sistem  sehubungan  dengan 

pengalaman   penggunaan   sistem  informasi   tersebut.   Pengalaman   penggunaan 

sistem informasi tersebut diukur untuk mengetahui apakah sistem informasi yang 

digunakan efektif dan sesuai dengan yang diinginkan (Chin & Lee, 2000). 
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 Model  evaluasi  EUCS  ini  dikembangkan  oleh  Doll  &  Torkzadeh  pada 

tahun  1998.  Model  ini  menekankan  kepuasan  (satisfaction)  pengguna  akhir 

terhadap aspek teknologi dengan menilai konten, keakuratan, format, ketepatan 

waktu, dan kemudahan penggunaan dari sistem. 

 EUCS   merupakan   metode   untuk   mengukur   tingkat   kepuasan   dari 

pengguna  suatu  sistem  aplikasi  dengan  membandingkan  antara  harapan  dan 

kenyataan dari sebuah sistem informasi. (Pratama et al., 2012) 

Berikut adalah penjelasan dari tiap dimensi ukuran dengan metode EUCS 

menurut Doll & Torkzadeh (1998) : 

Timeliness

Ease of use

Format

Accuracy

Content 

Satisfaction

 
Gambar 2.1 End User Computing Satisfaction 

1. Dimensi   Content   adalah   dimensi   untuk   mengukur   kepuasan pengguna 

ditinjau dari sisi isi/konten dari suatu sistem. Isi/konten dari sistem biasanya 

berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna  sistem dan  juga  

informasi yang  dihasilkan  oleh  sistem. Content  juga  mengukur  apakah  

sistem  menghasilkan  informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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Semakin lengkap modul dan informatif sistem maka tingkat  kepuasan dari 

pengguna akan semakin tinggi (Rasman, 2012). 

2. Dimensi Accuracy adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kepuasan   

pengguna   dari   sisi   keakuratan   data   ketika   sistem menerima input 

kemudian mengolahnya menjadi informasi. Keakuratan  sistem  diukur  dengan  

melihat  seberapa  sering  sistem menghasilkan   output   yang   salah   ketika   

mengelola   input   dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula dari seberapa 

sering terjadi error  atau  kesalahan  dalam  proses  pengelolaan  data  (Setiawan, 

2016). 

3. Dimensi   Format   adalah   dimensi   untuk   mengukur   kepuasan pengguna 

dari sisi tampilan  aplikasi itu  sendiri.  Menurut  Rasman (2012)   dimensi   

format   bertujuan   untuk   mengukur   kepuasan pengguna  dari  sisi  tampilan  

dan  estetika  dari  desain  antarmuka sistem, format  dari laporan atau  informasi 

yang  dihasilkan sistem apakah  antarmuka  dari  sistem menarik  dan  apakah  

tampilan  dari sistem memudahkan pengguna ketika  menggunakan sistem 

sehingga   secara   tidak   langsung   dapat   berpengaruh   terhadap tingkat 

efektifitas dari pengguna. 

4. Dimensi   Ease   of   use   adalah   dimensi   yang   digunakan   untuk mengukur  

kepuasan  dari  sisi  kemudahan  pengguna   atau   user friendly dalam  

menggunakan  sistem  seperti  proses  input  data, mengolah data, dan mencari 

informasi informasi yang dibutuhkan. 

5. Dimensi   Timeliness   yaitu   dimensi   untuk   mengukur   kepuasan pengguna 

dari sisi ketepatan waktu  sistem dalam menyajikan  atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat 
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dikategorikan sebagai sistem yang real-time, berarti setiap permintaan atau 

input yang dilakukan oleh pengguna  akan  langsung diproses  dan  output  akan  

ditampilkan secara tepat tanpa harus menunggu lama. 

2.4 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian 

populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007). Jadi populasi tidak 

harus orang, tetapi bisa menggunakan obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi karakteristik/ sifat yang dimiliki subyek/ obyek. Sedangkan sampel 

adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu 

secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007). 

 Sampel yang diambil dari populasi adalah pengguna yang nantinya dijadikan 

responden dalam EUCS. Pengguna yang akan dijadikan populasi yang digunakan 

dalam melakukan penelitian adalah mahasiswa Stikom Surabaya. Sedangkan untuk 

sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berjumlah 58 responden 

yang diambil dari mahasiswa Stikom Surabaya. 

2.4.1 Menentukan Populasi 

 Populasi mempunyai parameter besaran yang terukur dengan menunjukkan 

ciri dari populasi. Besaran-besaran yang digunakan sehari-hari antara lain: rata-rata, 

rata-rata simpangan, variansi, simpangan baku sebagai parameter populasi. 

Parameter dari suatu populasi dapat dikatakan jika nilainya tetap maka populasinya 

tetap, sedangkan jika nilai berubah, maka populasinya pun juga akan berubah. 

Populasi memiliki dua hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah : 
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a. Mempertimbangkan keterkaiatan subyek dalam populasi dengan masalah 

penelitian. 

b. Mempertimbangkan yang menyangkut prosedur atau jenis penelitian yang 

dilakukan. 

Kemudian terdapat 3 hal yang perlu dimengerti untuk dapat menetapkan populasi: 

1) Identifikasi kesatuan analisis (unit analisis). 

individu, penduduk, puskesmas, intitusi, dan kelompok. 

2) Penetapan batas-batas keluasan populasi. 

a) Aspek geografis (Kabupaten, Provinsi, Nasional). 

b) Aspek subyek gender (Pria, wanita, ras). 

c) Penyakit subyek 

d) Sangat membantu dalam teknik pengambilan sampling. 

3) Pemahaman tentang kondisi subyek dalam populasi. 

Menyangkut ciri populasi, khususnya tentang sifat homogenetisnya. 

2.4.2 Teknik Sampling 

 Dalam menentukan sampling dari suatu populasi yang digunakan dalam 

melakukan perhitungan atau acuan tabel yang dikembangkan oleh para ahli. Secara 

umum, penelitian korelasi jumlah sampling minimal untuk dapar memperoleh hasil 

yang baik adalah dengan mengambil  jumlah sampling  30, sedangkan untuk 

penelitian eksperimen jumlah sampling minimum 15 dari masing-masing kelompok 

untuk survei jumlah sampling minimum adalah 100. 

 Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan secara 

umum dalam menentukan ukuran sampling: 
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1. Kebanyakan dari penelitian ukuran sampling lebih dari 300 dan kurang dari 500 

adalah tepat dalam menentukan sampling. 

2. Jika sampling dipecah kedalam subsample (pria/wanita) dengan ukuran 

sampling minimum 30 untuk setiap kategori maka dapat dikatakan tepat. 

3. Dalam penelitian mutivatiate (analisis regresi berganda), ukuran sampel 

sebaiknya 10X lebih besar dari jumlah dalam suatu penelitian. 

4. Dalam menentukan eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang 

ketat, maka penelitian dapat dikatakan sukses jika ukuran sampel antara 10 

sampai 20. 

 Rumus pengambilan sampling penelitian yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel pada penelitian adalah dengan menggunakan rumus slovin, dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
N

1+N(𝑒)2………………………..……………..(1) 

Dimana : 

n = ukuran sampling. 

N = ukuran populasi. 

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampling 

yang masih dapat ditidak telitian karena kesalahan pengambilan sampling yang 

masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%. 
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2.4.3 Pengambilan sampel menggunakan Proposional Stratifikasi 

Program Studi Jumlah 

mahasiswa 

Proporsi n 

S1 Akuntansi 8 
P1 =

8

399
 

P1 X n 

S1 Manajemen 24 
P2 =

24

399
 

P2 X n 

DIII Administrasi 

Perkantoran 

8 
P3 =

8

399
 

P3 X n 

S1 Sistem 

Informasi 

174 
P4 =

174

399
 

P4 X n 

S1 Sistem Teknik 

atau Rekayasa 

Komputer 

41 
P5 =

4

399
 

P5 X n 

S1 Disain 

Komunikasi 

Visual 

72 
P6 =

72

399
 

P6 X n 

S1 Disain Produk 24 
P7 =

24

399
 

P7 X n 

DIV Produksi 

Film dan Televisi 

33 
P8 =

33

399
 

P8 X n 

 

2.5 Responden 

 Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pernyataan 

penelitian baik pernyataan tertulis ataupun pernyataan lisan (Arikunto, 2003), 

sedangkan menurut Sutrisno (2001) menentukan responden penelitian adalah ada 

dua metode dalam menentukan responden populasi dan sampling. Dari pengertian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dalam menentukan responden 

adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan orang-orang yang ditunjuk 
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untuk menjawab dan memberikan keterangan terhadap masalah yang diteliti baik 

secara tertulis ataupun lisan.  

2.5.1 Menentukan Responden 

 Menentukan responden dilakukan dengan cara  pemilihan secara random 

dengan mempertimbangkan responden pengguna dari mahasiswa Stikom Surabaya. 

Responden yang dimaksud adalah responden yang terlibat dengan situs website 

Penmaru. Pemilihan responden dapat diperoleh dengan cara melakukan kegiatan 

observasi dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap 58 responden 

yang semuanya terdiri dari mahasiswa Stikom Surabaya. 

2.6 Skala Likert 

Skala yang dipakai untuk mengukur hasil kuisioner atas persepsi responden 

terhadap indikator adalah Skala Likert.  Menurut Simamora (2000) Skala likert atau 

summated-ratings scale adalah suatu teknik pengukuran sikap paling luas yang 

digunakan dalam riset pemasaran. Skala ini memberikan kemungkinan responden 

untuk mengekspresikan intensitas perasaan yang dimiliki responden. pernyataan 

yang diajukan merupakan pernyataan tertutup. Pilihan dibuat berjenjang, yaitu 

dimulai dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi. Pilihan jawaban bisa 

sebanyak tiga, lima, tujuh, dan sembilan. Yang pasti jumlah pilihan jawabannya 

merupakan angka ganjil.  

 Semakin banyak pilihan jawaban yang diberikan, maka jawaban responden 

akan semakin terwakili. Namun seringkali kesulitan yang dialami adalah kata-kata 

yang mewakili pilihan sangat terbatas jumlahnya. Dalam bahasa inggris ada 7 

pilihan, yaitu extremely disagree, strongly disagree, disagree, neither agree nor 

disagree, agree, strongly agree, extremely agree. Dalam bahasa Indonesia sendiri 
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hanya bisa dibuat 4 pilihan, yaitu tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. 

Karena pilihan jawaban berjenjang, maka bobot dari setiap jawaban ialah terendah 

diberi bobot 1 dan tertinggi diberi 4. Namun bisa juga sebaliknya asal konsisten, 

intensitas tertinggi 1 dan terendah 4.  Menurut Sugiyono (2013) jawaban setiap item 

menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang berupa kata-kata Sangat Setuju, Setuju, Ragu ragu, Tidak Setuju dan 

Sangat Tidak Setuju. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan empat 

alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak 

Setuju, dengan menghilangkan alternatif jawaban Ragu-ragu. Menurut Ririn Desika 

(2016) dalam alasan menghilangkan alternatif jawaban ragu-ragu adalah  karena 

jawaban  tersebut dapat memberikan makna yang ganda dan tidak menjelaskan 

jawaban responden yang sebenarnya secara pasti serta responden cenderung untuk 

memilih alternatif tersebut (alur tengah) dan tidak akan memilih jawaban ekstrim. 

Pada tabel di bawah ini bisa dilihat yang berisi empat tingkat preferensi jawaban 

dengan pilihan jawaban. 

Tabel 2.1 Tingkat Jawaban Kuesioner 

 Keterangan intensitas kesetujuan 

pernyataan di dalam kuisioner 

Angka 1 2 3 4 5 

Keterangan tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 

Cukup 

setuju 

Setuju Sangat 

setuju 

 

2.7 Cronbach’s Alpha 

 Cronbach’s alpha digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator 

yang digunakan dalam kuesioner penelitian (McDaniel & Gates, 2013: 289). 

Cronbach’s Alpha merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai 



 

 

34 

 

berkisar dari nol sampai satu (Hair et al., 2010: 92). Menurut Eisingerich dan 

Rubera (2010: 27) nilai tingkat keandalan Cronbach’s Alpha minimum adalah 0,70. 

Tabel 2.2 Tingkat Keandalan Cronbach Alpha 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat Keandalan 

0.0 - 0.20 Kurang Andal 

>0.20 – 0.40 Agak Andal 

>0.40 – 0.60 Cukup Andal 

>0.60 – 0.80 Andal 

>0.80 – 1.00 Sangat Andal 

 

2.8 Kuesioner 

 Kuesioner adalah sebagai teknik pengumpulan data yang merupakan bagian 

dari serangkaian dari penelitian yang dilakukan. Pada umumnya angket yang 

berbentuk pernyataan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk 

dijawab. Hasil dari jawaban responden inilah yang akan dijadikan sebagai data 

penelitian. Kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada 

subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti 

(Kusumah, 2011). Kuesioner memiliki dua macam yaitu kuesioner terstruktur atau 

bentuk tertutup dan kuesioner tidak terstruktur atau terbuka. Kuesioner tertutup 

berisi tentang pernyataan yang disertai dengan pilihan jawaban. Kuesioner terbuka 

berisi pernyataan yang tidak disertai dengan jawaban. 

2.9 Statistical Product And Service Solutions (SPSS) 

 SPSS merupakan software aplikasi statistik yang sangat popular, baik bagi 

praktisi yang sedang melakukan riset ataupun bagi mahasiswa yang akan 

menyelesaikan tugas akhir (Trihendardi, 2012). Sedangkan menurut Priyatno 

(2010) SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Scientes 

karena program ini mula-mula dipakai untuk meneliti ilmu-ilmu sosial. Namun 



 

 

35 

 

seiring dengan perkembangan waktu penggunaan semakin luas untuk berbagai 

bidang ilmu seperti bisnis, pertanian, perindustrian, ekonomi, psikologi, dan lain-

lain sehingga kepanjangan SPSS menjadi Statistical Produk and Service Solution. 

SPSS merupakan program untuk mengolah data statistik yang paling popular dan 

paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh peneliti 

untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas analisis 

seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. 

2.10 Validitas Dan Reliabilitas 

Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrumen 

yang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka dipastikan hasil penelitiannya 

pun tidak akan valid dan reliabel. Menurut Sugiyono (2007), mengenai perbedaan 

antara valid dan reliabel suatu penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

penelitian yang valid adalah penelitian yang apabila di dalamnya terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Artinya, jika objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul 

berwarna putih maka hasil penelitian tidak valid. Sedangkan penelitian yang 

reliabel terjadi bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam 

objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. 

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa hasil penelitian yang valid adalah 

apabila terdapat kesamaan anatara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.  Masih berdasarkan pendapat 

Sugiyono (2010),  validitas merupakan tingkat keandalan dari alat ukur yang 

digunakan. Instrumen dikatakan valid menunjukkan bahwa alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 
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mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid 

merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di 

ukur. 

Validitas dapat didefinisikan sebagai karakteristik dari ukuran, terkait dengan 

tingkat pengukuran sebuah kuesioner dalam mengukur secara benar apa yang 

diinginkan peneliti untuk dianalisis. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 

ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang dianggap tidak relevan sehingga 

tidak digunakan. Teknik untuk mengukur validitas kuesioner dengan 

mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor total dan melakukan koreksi 

terhadap nilai koefisien korelasi yang over estimate (estimasi nilai yang lebih tinggi 

dari yang sebenarnya). Hal ini agar tidak terjadi koefisien item total yang over 

estimasi. Menurut Barker dkk. (2002), apabila nilai koefisien korelasi butir item 

pernyataan yang diuji lebih besar dari 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan tersebut merupakan konstruksi (construct) yang valid.  

Dasar analisis yang digunakan dalam uji validitas yaitu jika nilai r-hitung > 

r-tabel dan nilai  r positif, maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah valid 

(Ghozali, 2002). Penentuan signifikan atau tidak signifikan  dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel degree of freedom = n-k, dan 

daerah sisi pengujian dengan alpha 0,05. Jika r hitung tiap butir pertanyaan bernilai 

positif dan lebih besar terhadap r tabel (berdasarkan corrected item-total 

correlation) maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

Sedangkan menurut Azwar (2005), metode pengambilan keputusan pada uji 

validitas menggunakan batasan r tabel dengan signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi, atau 

menggunakan batasan 0,3.  Artinya jika nilai korelasi lebih dari batasan  yang 
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ditentukan maka item dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan yang 

ditentukan maka item dianggap tidak valid. 

Berikut rumus yang digunakan untuk analisis validitas :  

r =
𝑛Σ XY − (Σ X)(Σ Y)

√(𝜋Σ(X)2 − (Σ 𝑋)2) (𝜋Σ(Y)2 − (Σ Y)2)
 

Keterangan:  

r  = Koefisien validitas          N    = Banyaknya subjek 

X = Nilai pembanding 

Y = Nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas 

instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Instrumen kuesioner yang tidak reliabel 

maka tidak dapat konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak 

dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang banyak digunakan pada penelitian 

menggunakan metode Cronbach Alpha. Data dikatakan reliabel jika Nilai 

Cronbach’s Alpha ≥ 0,5 (Ghozali, 2005). Adapun rumus untuk menentukan 

reliabilitas, yaitu:  

α =
k

k − 1
 (1 −

Σ𝑠𝑗2

𝑘
) 

Keterangan:  

K   = Jumlah instrumen pertanyaan  

∑sj2  = Jumlah varians tiap instrumen  

sx2    = Varians dari kesuluruhan instrument 
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2.11 Uji Asumsi 

 Di dalam uji statistika regresi dilakukan pula uji asumsi klasik sebagai syarat 

terlaksananya analisis regresi linear berganda, yaitu antara lain : 

1. Normalisasi Data 

 Sugiyono (2009) menyatakan bahwa penggunaan statistik parametris 

berasumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis membentuk 

distribusi normal. Pada penelitian ini menggunkan tahapan Kolmogorov-

Smirnov. Dengan keputusan  jika, nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal. Model regresi yang baik seharusnya 

berdistribusi regresi residual normal atau mendekati normal. 

2. Multikolinearitas 

 Menurut Gujarati dan Zain (1988) multikolinearitas pada dasarnya 

merupakan fenomena (regresi) sampel. Ketika mengendalikan fungsi 

regresi populasi atau teoritis, semua model mempunyai pengaruh terpisah 

atau independen atas variabel tak bebas Y. Tetapi ada kemungkinan terjadi 

dalam suatu sampel tertentu dimana yang digunakan untuk menguji 

beberapa atau semua variabel X sangat kolinier sehingga tidak bisa 

mengisolasi pengaruhnya terhadap variabel Y. Secara ringkas sampel yang 

digunakan tidak cukup kaya untuk mengakomodasikan semua variabel X 

dalam analisis. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas digunakan 

persamaan 2.2 

 𝐹 =  
𝑅𝑥𝑖𝑥1𝑥2𝑥3…𝑥𝑘

2 /(𝑘−2)

(1−𝑅𝑥𝑖𝑥1𝑥2𝑥3…𝑥𝑘
2 )/ (𝑁−𝑘+1)

 ..................................................................2.2 

dimana : 

  N : Besarnya sampel 
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  k : Jumlah Variabel 

𝑅𝑥𝑖𝑥1𝑥2𝑥3…𝑥𝑘
2   : Koefisien determinasi dalam regresi variabel X𝑖 atas sisa  

variabel lainnya. 

3 Heteroskedatisitas 

Menurut Priyatno (2010) heteroskedastisitas ialah keadaan ketika residual 

pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas menjadi syarat utama model regresi yang baik. Ada 

beberapa metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

antara lain dengan cara uji Spearman’s rho, uji Park, uji Glejser, dan dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Dalam penelitian tugas 

akhir ini akan digunakan metode uji Glejser. 

4 Autokorelasi 

Kendall dan Buckland (dalam Gujarati dan Zain, 1988) mendefinisikan 

istilah autokorelasi sebagai korelasi antar anggota observasi yang diurutkan 

menurut waktu atau ruang. Untuk mengetahui apakah ada autokorelasi 

ataupun tidak maka dapat dilakukan percobaan d dari Durbin-Watson 

dengan persamaan: 

𝑑 =  
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑡=𝑁

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑡=𝑁

𝑡=2
 ....................................................................................2.3 

dengan : 

d  : Nilai Durbin Watson 

𝑒𝑡 : Residual responden t 

𝑒𝑡−1 : Residual responden t sebelumnya 
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5 Linearitas 

Linearitas diartikan sebagai bentuk hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen (Priyatno, 2010). Uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel menunjukkan hubungan yang linear atau 

tidak. 

2.12 Regresi 

 Metode regresi (dan korelasi) merupakan metode paling popular dan paling 

banyak digunakan dalam praktek peramalan bisnis (Tjiptono, 2005). Analisis 

regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan 

antara dua variabel atau lebih, yaitu satu atau lebih variabel bebas (independent 

variables) dan satu variabel terikat (dependent variables). 

 Regresi mempunyai bermacam-macam bentuk. Regresi linear sederhana 

ataupun regresi linear berganda yang digunakan untuk mencari hubungan linear 

antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat selama tipe datanya adalah 

interval atau rasio. Regresi dummy memberikan fasilitas jika ada salah satu atau 

lebih variabel bebas yang mempunyai tipe nominal atau ordinal. Regresi data panel 

memberi kemudahan pada peneliti jika data yang diregresikan adalah cross-section 

atau data runtun waktu. Sedangkan regresi logistik membantu peneliti untuk 

meregresikan variabel terikat yang bertipe nominal (biner) maupun nominal atau 

ordinal non biner. 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ........ + βnXn + ε...................................................2.4 

dengan:  

Y  : Variabel terikat 

β0  : Koefisien intercept regresi 
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β1, β2, β3 : Koefisien slope regresi 

X1X2X3  : Variabel bebas 

 ε   : Error persamaan regresi. 

2.13 Regresi Linear Berganda 

 Regresi linear berganda lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, 

yaitu bahwa suatu variabel terikat tidak hanya dapat dijelaskan oleh satu variabel 

bebas saja tetapi juga perlu dijelaskan oleh beberapa variabel terikat (Tjiptono, 

2005). Secara umum, proses perhitungannya sama dengan regresi linear sederhana, 

hanya saja perlu pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan regresi linear 

berganda. 

2.14 Pengujian Persamaan Regresi 

 Suatu pengujian secara bersama-sama dibutuhkan untuk mendapatkan 

kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum dapat digunakan. Pengujian 

dilakukan dengan menganalisis koefisien determinasi, uji f, dan juga uji t. Langkah 

analisis regresi dan prosedur pengujiannya sebagai berikut: 

1. Analisis koefisien determinasi 

Analisis R2 (R Square) atau koefisien determinasi sumbangan untuk 

mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersamaan (Uji f) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1,X2….Xn) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Signifikan berarti hubungan tersebut dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasikan.  
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3. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel 
 

bebas (X1, X2,…..Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 
 

terikat  (Y). Tujuan dari dilakukannya uji t  adalah untuk  menguji koefisien 
 

regresi secara  individual.   

 

2.15 Analisis Deskriptif  

 Analisis adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara 

sistematis (Priyatno, 2010). Analisis data untuk analisis kuantitatif bisa dilakukan 

secara manual dengan menghitung menggunakan rumus statistik atau 

menggunakan program bantu statistik. Sedangkan menurut Sugiyono (2013) 

analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada tahap metode penelitian yang dilakukan dari awal proses sampai akhir 

proses dalam penelitian. 

 

Gambar 3.1 Alur proses dalam metode penelitian  

3.1 Tahap Awal 

Tahap awal terdiri dari tiga tahap dalam pengumpulan data yang digunakan 

dalam melakukan penelitian tahap awal yaitu wawancara, observasi, analisis 

masalah. tahap pelaksanaan penentuan populasi sampel, penentuan variabel, 

penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, input data kuesioner, . tahap akhir 

membuat kesimpulan, saran. Penmaru merupakan salah satu bagian struktural di 
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Stikom Surabaya yang mempunyai fungsi khusus yaitu menangani pendaftaran 

calon mahasiswa baru, persiapan test calon mahasiswa baru, dan penerimaan calon 

mahasiswa baru. Tujuan Penmaru menyediakan website sebagai sarana 

memudahkan dalam menginformasikan tentang tata cara melakukan pendaftaran di 

Stikom Surabaya. 

3.1.1 Wawancara Dan Observasi 

Saat melakukan wawancara kepada salah satu staf ketahui bahwa Penmaru 

baru saja merilis sebuah situs sekitar tahun 2017. Website yang bersifat memberi 

informasi tentang tata cara pendaftaran mahasiswa baru. Dari informasi tersebut 

muncullah sebuah gagasan untuk melakukan penelitian tentang website yang baru 

dirilis tersebut. Dengan melanjutkan meminta data mahasiswa Stikom Surabaya di 

bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi (PPTI) 2018 dengan 

staff PPTI diketahui bahwa mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2017 yang 

berjumlah 399 dari beberapa program studi rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Rincian Tabel Mahasiswa 

Program studi Jumlah mahasiswa 

S1 Akuntansi 8 

S1 Manajemen 24 

DIII Administrasi Perkantoran 8 

S1 Sistem Informasi 174 

S1 Sistem Teknik atau Rekayasa Komputer 41 

S1 Disain Komunikasi Visual 72 

S1 Disain Produk 24 

DIV Produksi Film dan Televisi 33 

DIII Sistem Informasi 15 

 

 Observasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung alamat website 

dari Penmaru dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada 

tahap ini hasil yang didapatkan adalah menu-menu pada halaman website, halaman 
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Admision (mahasiswa baru, mahasiswa transfer, biaya), Study Program (fakultas 

ekonomi bisnis, fakultas teknologi informasi), scholarship (beasiswa putra putri / 

saudara kandung), Acomodation (arroud Stikom Surabaya, transportation, 

boarding house) dan contact.  
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1. Dasboard/Home 

 
Gambar 3.2 Tampilan Dasboard/Home 

 Tampilan yang berisi tentang informasi periode pendaftaran, cara pendaftaran 

dan menampilkan informasi tentang kegiatan beberapa alumni yang telah selesai 

belajar dari kampus Stikom Surabaya. 
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2. Admission- Mahasiswa Baru 

 Halaman yang menampilkan informasi tentang syarat dan cara untuk 

mendaftar menjadi mahasiswa baru serta urutan untuk melakukan pendaftaran dan 

juga langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran online. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Admission-Mahasiswa Baru 
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3. Admission- Mahasiswa Transfer 

 
Gambar 3.4 Tampilan Admission- Mahasiswa Transfer 

 Halaman yang menampilkan informasi syarat untuk melakukan transfer studi 

yang berisikan tentang tata cara mahasiswa Stikom Surabaya melakukan pindah 

program studi, informasi pindahan dari luar Stikom Surabaya yang harus sejenis 

dengan program studi asal, transfer/studi lanjut, transfer/studi lanjut yang bukan 

dari Stikom Surabaya dan semua jenis informasi itu disertakan dengan syarat-

syaratnya. 
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4. Admission- Biaya 

 
Gambar 3.5 Tampilan Admission- Biaya 

 Halaman yang menampilkan informasi tentang biaya dari semua fakultas baik 

fakultas teknologi dan informatika (jenjang strata 1 diploma IV dan III) maupun 

fakultas ekonomi dan bisnis (jenjang diploma IV dan strata) mulai dari periode 1 

sampai periode 3 serta ketentuan tentang biaya dan pengecualiannya. 
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5. Scholarship- Beasiswa Putra Putri/Saudara Kandung 

 
Gambar 3.6 Scholarship- Beasiswa Putra Putri/Saudara Kandung 

 Halaman yang menampilkan informasi tentang potongan biaya bagi putra 

putri alumni, saudara kandung mahasiswa aktif atau alumni, dan putra putri kepala 

sekolah/guru/staf SMA/SMK kerjasama. 
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6. Scholarship- Beasiswa Bidik Misi 

 
Gambar 3.7 Scholarship- Beasiswa Bidik Misi 

 Halaman ini menampilkan informasi tentang Bidik Misi yaitu program yang 

diselenggarakan oleh Dikti dan bekerjasama dengan Stikom Surabaya. 
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7. Acomodation- Arroud Stikom Surabaya 

 
Gambar 3.8 Acomodation- Arroud Stikom Surabaya 

 Halaman yang memberi informasi tentang akses jalur darat yang dilalui 

untuk bisa sampai menuju kampus Stikom Surabaya. 
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8. Acomodation- Transportation 

 
Gambar 3.9 Acomodation- Transportation  

 Halaman yang memberi informasi tentang akses menuju kampus melalui 

transportasi umum mulai dari jalur darat (dengan menggunakan bis dan kereta api),  
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jalur laut (pelabuhan) dan jalur udara (bandara) terdapat juga informasi tentang 

tranportasi umum berupa mobil taksi kalau ingin menggunakan jasa mobil taksi. 

9. Acomodation- Boarding House 

 
Gambar 3.10 Acomodation- Boarding House 

 Halaman yang memberi informasi tentang tempat kos bagi putra dan putri 

yang terletak disekitar kampus Stikom Surabaya. 
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10. Acomodation- Contact 

 
Gambar 3.11 Acomodation- Contact Us 

 Halaman ini memberi informasi tentang bagaimana untuk menghubungi 

kampus Stikom Surabaya mulai dari alamat, nomer telpon, alamat email dan fax. 

3.1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan observasi dan wawancara maka tahap selanjutnya 

melakukan indentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan  website 

penerimaan mahasiswa baru (Penamru) Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. 

3.1.3 Studi Literatur 
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Di tahap ini melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber mulai dari 

Buku, jurnal dan informasi dari internet yang memiliki keterkaitan dengan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yang bertema tentang Strategi Penerimaan 

Website Penmaru Pada Institut Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya Dengan 

Metode End User Computing Satisfaction (EUCS), website, regresi linier berganda, 

populasi, menentukan populasi, menentukan sampling, responden, menentukan 

responden, kuesioner, statistical produk and service solution (SPSS), skala likert, 

validitas, reabilitas, analisis deskriptif. 

3.1.4 Model Konseptual 

Model konseptual yang mendasari kerangka berfikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 3.12 Model konseptual 

Hipotesis 1 : diduga ada pengaruh content (variabel independen) terhadap 

satisfaction  (variabel dependen) 

Hipotesis 2 : diduga ada pengaruh accuracy (variabel independen) terhadap 

satisfaction (variabel dependen)  
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Hipotesis 3 : diduga ada pengaruh format (variabel independen) terhadap 

satisfaction (variabel dependen) 

Hipotesis  4 : diduga ada pengaruh ease of use (variabel independen) terhadap 

satisfaction (variabel dependen) 

Hipotesis  5 : diduga ada pengaruh timeliness (variabel independen) terhadap 

satisfaction (variabel dependen) 

3.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Sebelum itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil 

kuisioner yang telah dibuat tabulasi data. 

3.2.1 Penentuan Populasi Dan Sampel 

Menentukan sampel yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian ini 

menggunakan rumus slovin. Karena jumlah populasinya diketahui yaitu mahasiswa 

Stikom Surabaya sebanyak 399 mahasiswa angkatan 2017. Berikut merupakan 

rumusnya. 

𝑛 = 𝑛 =
 𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

Keterangan : n = Jumlah Sampel 

  N = Jumlah populasi 

  e = maksimal melakukan kesalahan 

                   399 

n =   

 1 + 399 (0,1)² 

 

                  399 

n =   

            1 + 399 (0,01) 
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                  399 

n =  

                  4,99 

n =     58 

 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa Stikom 

Surabaya. Sampling yang didapat yaitu 58. Populasinya tergolong dalam delapan 

jenis program studi yaitu : S1 Akuntansi, S1 Manajemen, DIII Administrasi 

Perkantoran, S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Teknik atau Rekayasa Komputer, S1 

Disain Komunikasi Visual, S1 Disain Produk, DIV Produksi Film dan Televisi, 

DIII Sistem Informasi. Rincian masing-masing mahasiswa berdasarkan program 

studi berjumlah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Rincian Tabel Mahasiswa 

Program Studi Jumlah mahasiswa 

S1 Akuntansi 8 

S1 Manajemen 24 

DIII Administrasi Perkantoran 8 

S1 Sistem Informasi 174 

S1 Sistem Teknik atau Rekayasa Komputer 41 

S1 Disain Komunikasi Visual 72 

S1 Disain Produk 24 

DIV Produksi Film dan Televisi 33 

DIII Sistem Informasi 15 

  

3.2.2 Penentuan sampel dengan Proposional Stratifikasi 

Program Studi Jumlah 

mahasiswa 

Proporsi N 

S1 Akuntansi 8 8/399 = 0,02 0,02.58 = 1 

S1 Manajemen 24 24/399 = 0,06 0,06.58 = 3 

DIII Administrasi 

Perkantoran 

8 8/399 = 0,02 0,02.58 = 1 

S1 Sistem Informasi 174 174/399 = 0,43 0,43.58 = 24 
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S1 Sistem Teknik atau 

Rekayasa Komputer 

41 41/399 = 0,10 0,10.58 = 5 

S1 Disain Komunikasi 

Visual 

72 72/399 = 0,18 0,18.58 = 13 

S1 Disain Produk 24 24/399 = 0,06 0,06.58 = 3 

DIV Produksi Film dan 

Televisi 

33 33/399 = 0,08 0,08.58 = 7 

DIII Sistem Informasi 15 15/399 = 0,03 0,03.58 = 1 

   58 

 

3.2.3 Penentuan Variabel 

Pada tahap ini melakukan penentuan variabel apa saja yang akan digunakan 

dalam melakukan Rekomendasi Penerimaan Website Penmaru Pada Institut Bisnis 

Dan Informatika Stikom Surabaya dengan metode EUCS (End-User Computing 

Satisfaction). Variabel yang digunakan untuk penelitihan ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dependen  

a. Satisfaction (Y) 

2. Variabel independen 

a. Content (X1) 

b. Accuracy (X2) 

c. Format (X3) 

d. Ease of use (X4) 

e. Timeliness (X5) 

3.2.4 Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner sebagai alat yang digunakan untuk penelitian ini terdapat 

konstruksi sebagai tujuan dan penilaian sebuah kuesioner terhadap objek kuesioner 

yang dibuat setelah itu dipergunakan ke dalam sebuah konsep untuk mengetahui 
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fungsi dari setiap konstruksi. Dalam hal ini konstruksi setiap pertanyaan akan 

mengacu pada tabel dibawah ini. 

 

1. Variabel Content (X1) 

Tabel 3.3 Kuesioner Variabel Content 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Informasi pada web Penmaru sudah 

sesuai dengan kebutuhan saya. 

     

2 Informasi pada website Penmaru mudah 

dipahami 

     

3 Informasi yang disajikan pada web 

Penmaru sudah lengkap 

     

4 Informasi yang ditampilkan pada 

website Penmaru sudah  jelas 

     

 

2. Variabel Accuracy (X2) 

 Tabel 3.4 Kuesioner Variabel Accuracy 

 

3. Variabel Format (X3) 

Tabel 3.5 Kuesioner Variabel Format 

 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Informasi pada website Penmaru sudah 

benar 

     

2 Setiap informasi yang ada di website 

Penmaru dapat dipercaya kebenarannya 

     

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Website penmaru memiliki desain yang 

menarik 

     

2 Tata letak website Penmaru 

memudahkan pengguna 

     

3 Struktur menu dan link dari website 

Penmaru mudah dipahami 
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4. Variabel Ease of use (X4) 

 Tabel 3.6 Kuesioner Variabel Ease of use 

 

5. Variabel Timeliness (X5) 

 Tabel 3.7 Kuesioner Variabel Timeliness 

 

6. Variabel Satisfaction 

Tabel 3.8 Kuesioner Variabel Satisfaction 

 

 Sedangkan untuk pengukuran variabel menggunakan skala likert. Prosedur 

pengukuran variabel yaitu :  

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Website Penmaru mudah digunakan      

2 Saya bisa melakukan akses ke website 

Penmaru dimana saja dan kapan saja 

     

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Informasi tentang pendaftaran 

mahasiswa baru di Stikom Surabaya 

bisa diperoleh melalui website penmaru 

     

2 Website Penmaru selalu memberikan 

informasi terbaru 

     

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 Saya menyukai website Penmaru      

2 Saya mengajak teman untuk mendaftar 

ke Stikom Surabaya dengan website 

Penmaru 

     

3 Saya menceritakan kelebihan dari 

website Penmaru 
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1. Responden diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan general yang 

akan digunakan sebagai dasar apakah responden masuk dalam kriteria atau 

tidak. 

2. Responden diarahkan untuk menyatakan persepsinya yaitu setuju atau tidak 

setuju terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Jawaban disediakan 

terdiri dari lima pilihan, yakni: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju 

(CS), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS). 

3. Scoring atas jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5, dan seterusnya 

menurun sampai pada jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan nilai 1. 

Tabel 3.9 Bobot Nilai Jawaban Responden 

Jawaban Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Kurang Setuju (KS) 2 

Tidak Setuju (SS) 1 

 

3.2.5 Penyebaran Kuesioner 

Setelah pembuatan kuesioner untuk mahasiswa Stikom Surabaya tahap 

selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuesioner. Tahap penyebaran kuesioner 

dilakukan secara langsung menyebar kuesioner kepada mahasiswa Stikom 

Surabaya yang ada di berbagai program studi. 

3.2.6 Tabulasi  

 Kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden diseleksi kelengkapan 

pengisiannya, hanya kuesioner terisi lengkap yang dipergunakan, data yang sudah 

diseleksi diberi kode sesuai dengan variabel dan klasifikasi variabel, dan 

selanjutnya ditabulasi menggunakan perangkat lunak MS. Exel. Setelah 
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mendapatkan data dari pengisian kuesioner yang telah dilakukan dari 58 mahasiswa 

Stikom Surabaya. 

 

 

3.2.7 Input Hasil Kuesioner 

Setelah di dapat kuesioner dari mahasiswa Stikom Surabaya dan di tabulasi 

dengan MS.Excel lalu di masukkan kedalam aplikasi SPSS untuk dilakukan proses 

yang akan menghasilkan beberapa jenis data yaitu menampilkan jenis kelamin, 

program studi dan kota asal. 

3.2.8 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran 

mengenai identitas responden dalam penelitian. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini adalah Jenis Kelamin, Kota Asal, dan Program Studi. 

3.2.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori 

pada masing-masing variabel laten yaitu Content, Accuracy,  format, Ease of use, 

Timeliness, Satisfaction melalui program SPSS. 

3.2.8.1. Uji Validitas 

Uji validitas ini menggunakan batasan r tabel dengan signifikansi 0,1 dan uji 

2 arah. Untuk batasan r tabel dengan jumlah sampel (n) n = 58, sehingga didapat 

nilai derajat kebebasan (df) dari perhitungan berikut  df = n – 2 = 58-2 = 56,  maka 

didapat nilai r tabel sebesar 0,2181. Artinya jika nilai korelasi lebih dari batasan 

yang ditentukan maka item dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan yang 

ditentukan maka item dianggap tidak valid. 
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3.2.8.2 Uji Reliabilitas 

Untuk mengukur jawaban responden bisa dipercaya. Setelah melakukan uji 

validitas tahap selanjutnya adalah Uji Reliabilitas. Uji Reliabilitas digunakan pada 

SPSS untuk instrumen yang digunakan menghasilkan ukuran yang konsisten 

apabila digunakan untuk mengukur berulangkali. Instrumen kuisioner ditanyakan 

andal apabila memiliki nilai alpha Cronbach>0,6 (Cornelius Trihendradi.2012) 

Dengan menggunakan fungsi di SPSS yaitu Reliability analisis yang ada pada 

scale, lalu setelah memasukan seluruh variabel pertanyaan akan menghasilkan 

gambar yang menunjukan berapa nilai alpha Cronbach jika nilai yang dihasilkan 

lebih besar dari yang dipersyaratkan (0,6)  maka instrumen kuisioner tersebut 

dinyatakan andal atau dapat dipercaya. 

3.2.10 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2012). Proses analisis deskriptif adalah mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data hanya memberikan 

informasi mengenai data dan sama sekali tidak menarik kesimpulan apapun. Data-

data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau 

presentasi grafis yang berguna sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan 

(statistik inferensi). 

3.2.11 Uji Asumsi 

Model regresi liniear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi normalitas data, linearitas dan bebas dari asumsi 
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klasik statistik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

 

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,1 

maka data tersebut disebut berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel- variabel 

ini tidak ortogonal yaitu nilai korelasi variabel bebas dengan variabel lain yang 

sama dengan nol. 

 Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni : 

1.  Melihat nilai tolerance 

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

multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

2.  Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 
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a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi 

Multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, 

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

terhadap data yang di uji. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji 

heteroskedastisitas dengan uji Glejser. 

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan uji 

Glejser adalah : 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,1 kesimpulannya adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 kesimpulannya adalah terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

 Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi umumnya dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (Dw test).  

4. Uji Linearitas 

 Secara umum uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear secara signifikansi atau tidak. Data yang baik 

seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan 
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variabel terikat (Y). Uji linearitas merupakan syarat sebelum dilakukannya uji 

linearitas regresi linearitas. Uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :  

1. Pertama dengan melihat nilai signifikansi pada output SPSS : jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,1 maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan 

yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y sebaliknya, 

jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 maka kesimpulannya adalah tidak 

terdapat hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. 

2. Kedua dengan melihat nilai F hitung dengan Ftabel : jika nilai Fhitung lebih 

kecil dari nilai Ftabel, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang 

linear secara signifikansi antara variabel X dengan variabel Y. sebaliknya, jika 

nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel, maka kesimpulannya adalah tidak 

terdapat hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. 

3.2.11  Uji Regresi Linier Berganda 

1. Uji f (Uji Serentak) 

 Langkah-langkah untuk menguji hipotesa dengan distribusi f adalah sebagai 

berikut: 

a) Merumuskan Hipotesis 

1) H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara bersama-sama. 

2) H1 : terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apabila 

minimal terdapat satu β ≠ 0. 

b) Menentukan tingkat signifikansi 
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Tingkat signifikansi ditentukan dengan menggunakan a = 10% (signifikansi 

10% atau 0,1 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam 

penelitian). 

c) Menentukan F hitung 

d) Menentukan F tabel 

Setelah menentukan taraf nyata atau derajat keyakinan yang digunakan, 

maka bisa menentukan nilai t tabel. Dengan derajat bebas (df) dalam 

distribusi F ada dua, yaitu: 

1) df numerator = dfn = df1 =  k – 1 

2) df denumerator = dfd =  df2 = n – k 

Keterangan: 

df : Degree of Freedom (derajad kebebasan) 

n : Jumlah sampel 

k : Banyaknya koefisien regresi 

e) Kriteria pengujian 

1) H0 diterima bila F hitung < F tabel 

2) H0 ditolak bila F hitung > F tabel 

f) Membandingkan F hitung dengan F tabel 

g) Kesimpulan 

Keputusan bisa menolak H0 atau menolak H0 menerima H1. Perolehan 

nilai F tabel dibandingkan dengan nilai F hitung. Jika F hitung lebih besar 

dari F tabel, maka ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2. Uji t (Uji Parsial) 
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Langkah-langkah untuk menguji hipotesa dengan distribusi t adalah sebagai 

berikut: 

a) Merumuskan hipotesa  

H0  :  βi  =  0,  artinya  variabel  bebas  bukan  merupakan  penjelas  yang 
 
signifikan terhadap  variabel terikat.  

H1 : βi ≠ 0, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

1) Hipotesa nol = H0 

H0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Ho 

merupakan hipotesis statistik yang akan di uji hipotesis nihil 

2) Hipotesa alternatif = H1 

H1 adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan 

cukup bukti bahwa hipotesa nol adalah salah. 

b) Menentukan tingkat signifikansi  

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 10% (signifikansi 10% 

atau 0,1 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian) 

c) Menentukan t hitung 

d) Menentukan t tabel  

Setelah menentukan taraf nyata atau derajat keyakinan yang digunakan 

sebesar α = 1%, 5% atau 10%, maka bisa menentukan nilai t tabel pada 

persamaan 

Dengan : 

df = n – k.................................................................................................. 

 2.5 
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Keterangan : 

df : degree of freedom atau derajat kebebasan 

n : jumlah sampel 

 k : banyaknya koefisien regresi + konstanta 

e) Kriteria Pengujian 

1) H0 diterima jika t tabel < t hitung < t tabel 

2) H0 ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f) Membandingkan t hitung dengan t hitung dengan t tabel 

g) Kesimpulan  

Keputusan bisa menolak H0 atau menolak H0 menerima H1. Nilai dari t 

tabel yang diperoleh dibandingkan dengan nilai t hitung, jika t hitung lebih 

besar dari t tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat. Apabila t hitung lebih 

kecil dari t tabel, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.2.12 Tahap Akhir 

Setelah pengujian analisis penggunaan website Penmaru menggunakan 

metode regresi linier berganda, maka berdasarkan hasil uji tersebut dan diberikan 

usulan strategi penerimaan website Penmaru dan saran berupa desain tampilan 

website yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola website 

Penmaru. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab 4 ini akan diulas mengenai hasil dan pembahasan dari analisis yang 

telah dilakukan. Hasil dan pembahasan ini terjadi dari gambaran umum 

karakteristik responden, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi, Analisis 

Regresi Linear Berganda dan Analisis Deskriptif. 

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan 

instrument penelitian yang baik dan benar pula. Dalam penlitian ini instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner. Salah satu kriteria dari penyusunan kuesioner adalah 

memiliki validitas dan reliabilitas. Validitas menjelaskan bahwa kuesioner selalu 

konsisten dalam mengukur gejala permasalahan yang sama. Tujuan dari pengujian 

instrumen ini adalah untuk menyakinkan bahwa kuesioner yang disusun benar-

benar baik dalam mengukur gejala permasalahan dan menghasilkan data yang valid. 

4.1.1. Uji Validitas 

Keselarasan antara kuesioner dengan para responden dengan cara 

menghubungkan antara nilai item dan jumlah yang didapat dari hasil penelitian, hal 

tersebut merupakan manfaat dilakukannya uji validitas. 
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Tabel 4.1 Uji Validitas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suatu pernyataan kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan 

menunjukan korelasi (rhitung) lebih besar dari tabel-r dengan α 0,1. Pada penelitian 

ini untuk mengetahui tabel-r adalah menentukan nilai df terlebih dahulu dengan 

perhitungan  

R tabel = R df, α 

= R (n– 2); 0,1 

= R (58 – 2) ; 0,1 

= (56 ; 0,1) 

Pernyataan R 

hitung 

R 

tabel 

Kesimpulan 

Content (X1) 

X1.1 0,665 0,2181 Valid 

X1.2 0,733 0,2181 Valid 

X1.3 0,669 0,2181 Valid 

X1.4 0,758 0,2181 Valid 

Accuracy (X2) 

X2.1 0,750 0,2181 Valid 

X2.2 0,654 0,2181 Valid 

Format (X3) 

X3.1 0,648 0,2181 Valid 

X3.2 0,673 0,2181 Valid 

X3.3 0,634 0,2181 Valid 

Ease of use (X4) 

X4.1 0,765 0,2181 Valid 

X4.2 0,704 0,2181 Valid 

Timeliness (X5) 

X5.1 0,580 0,2181 Valid 

X5.2 0,717 0,2181 Valid 

Satisfaction (Y) 

Y1 0,782 0,2181 Valid 

Y2 0,522 0,2181 Valid 

Y3 0,677 0,2181 Valid 
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 = 0,2181 (dari tabel-r kolom df 56 - uji 2 arah - kolom 0.1) 

 

 Berdasarkan keterangan dari tabel diatas semua yang berada di kolom R 

hitung lebih besar dari pada R tabel dengan begitu bisa dikatakan semua indikator 

yang di gunakan sudah valid. 

4.2.2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang. Instrumen kuesioner yang tidak reliabel 

maka tidak dapat  konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak 

dapat   dipercaya.  Uji  reliabilitas   yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu 

menggunakan metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas biasanya menggunakan 

batasan 0,6. Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

 Berikut ini adalah output dari uji reliabilitas item dengan menggunakan 

aplikasi SPSS : 

Tabel 4.2 Output Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Content 0,886 Reliabel 

Accuracy 0,703 Reliabel 

Format 0,854 Reliabel 

Ease of use 0,873 Reliabel 

Timelines 0,703 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel Content, Accuracy, 

format, ease of use, timelines sudah reliabel, hal ini terlihat pada nilai cronbach 

alpha yang benilai lebih besar dari 0,6. 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Responden berasal dari mahasiswa Stikom Surabaya dengan jumlah sampel 

yang diminta mengisi kuesioner sebanyak 58 orang. Jumlah tersebut ditentukan 

dengan metode slovin. 

4.2.1.  Karakteristik responden 

a.  Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden dalam penelitian ini lebih 

banyak laki-laki dari pada perempuan sebagaimana hasil dari kuesioner yang 

disajikan setelah di proses dalam aplikasi SPSS dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang mengisi kuesioner dalam 

penelitian ini laki-laki sebanyak 56% dan perempuan sebanyak 43%. 

b. Kota Asal 

Berdasarkan jenis kota asal, jumlah responden dalam penelitian ini lebih 

banyak dari Surabaya sebagaimana hasil dari kuesioner yang disajikan setelah di 

proses dalam aplikasi SPSS dibawah ini.  
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Berdasarkan kota asal, asal responden yang mengisi kuesioner dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Bangkalan, 3 Bojonegoro, 1 Cepu, 1 Gresik, 

1 responden dari Indramayu, 6 responden dari Kediri, 1 responden dari Kendari, 1 

responden dari Lampung, 1 responden dari Mojokerto, 1 responden dari Nusa 

Tenggara Timur, 1 responden dari Pamekasan, 1 responden dari Pandaan, 2 

responden dari Pasuruan, 1 responden dari Samarinda, 8 responden dari Sidoarjo, 1 

responden dari Situbondo, 1 responden dari Sukabumi dan 26 responden dari 

Surabaya. 

4.2.2. Tabulasi Hasil Kuisioner 

Pada tahap ini dilakukan analisis dekriptif pada hasil kuesioner yang telah 

dilakukan kepada mahasiswa Stikom Surabaya. Kuesioner yang terkumpul 

sebanyak 58 lembar kuesioner dari total keseluruhan 58 lembar kuesioner. 

Selanjutnya 58 lembar kuesioner tersebut dilakukan analisis sehingga 

diperoleh informasi baik mengenai karakteristik profil responden maupun 

Gambar 4.2 Responden berdasarkan kota asal  
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mengenai distribusi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan pada variabel 

penelitian. Berdasarkan perolehan data tersebut dilakukan pengolahan data atau 

tabulasi data untuk mengetahui kondisi mahasiswa saat ini dalam mengukur 

kepuasan website penerimaan penmaru dengan menggunakan metode EUCS dapat 

dilihat berdasarkan responden jawaban dan pengukurannya menggunakan 1-5 yaitu 

tidak setuju (TS) = 1, kurang setuju (KS) = 2, cukup setuju (CS) = 3, setuju (S) = 

4, sangat setuju (SS) = 5. Berdasarkan variabel yang menunjukkan partisipasi 

mahasiswa Stikom Surabaya dalam menjawab. 

1. Analisis deskriptif variabel Content (X1) 

 Hasil dari jawaban responden pada variabel content (X1) berdasarkan 

pernyataan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Content (X1) 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN  
Rata-

rata 
JAWABAN 

TS KS CS S SS 

1 

Informasi pada web 

Penmaru sudah sesuai 

dengan kebutuhan saya 

1 2 22 25 8 3,64 

2 

Informasi pada website 

penmaru mudah 

dipahami 

1 1 12 33 11 3,90 

3 

Informasi yang disajikan 

pada web penmaru sudah 

lengkap 

1 4 21 27 5 3,53 

4 

Informasi yang 

ditampilkan pada website 

penmaru sudah  jelas 

1 1 13 35 8 3,83 

  

 Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik content pada satisfaction 

website dari Penmaru mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 
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kepuasan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “cukup setuju” bagi 

responden dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3,53 dari skala 1-5. Ini 

menunjukkan kepuasan terhadap karakteristik  kegunaan sudah terpenuhi. 

Tabel 4.4 Pembahasan Variabel Content (X1) 

No Indikator Mean Std.deviation Keterangan 

1 

Informasi pada web Penmaru 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan saya 

3,64 0,831 Setuju 

2 
Informasi pada website 

Penmaru mudah dipahami 
3,90 0,788 Setuju 

3 
Informasi yang disajikan pada 

web penmaru sudah lengkap 
3,53 0,821 

Cukup 

Setuju  

4 

Informasi yang ditampilkan 

pada website penmaru sudah  

jelas 

3,83 0,752 Setuju 

Content (X1) 3,72 0,798   

 

2. Analisis deskriptif variabel accuracy (X2) 

 Hasil dari jawaban responden pada variabel accuracy (X2) berdasarkan 

pernyataan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Accuracy (X2) 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 
Rata-

rata 
TS KS CS S SS 

1 

Informasi pada 

website penmaru 

sudah benar 

1 1 18 32 6 3,71 

2 

Setiap informasi 

yang ada di 

website penmaru 

dapat dipercaya 

kebenarannya 

1 1 10 33 13 3,97 

 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik accuracy pada satisfaction 

website dari Penmaru mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 
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kepuasan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “setuju” bagi responden 

dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3,71 dari skala 1-5. Ini menunjukkan 

kepuasan terhadap karakteristik  kegunaan sudah terpenuhi.  

Tabel 4.6 Pembahasan Variabel Accuracy (X2) 

No Indikator Mean Std.deviation Keterangan 

1 
Informasi pada website 

penmaru sudah benar 
3,71 0,749 Setuju 

2 

Setiap informasi yang 

ada di website penmaru 

dapat dipercaya 

kebenarannya 

3,97 0,794  Setuju 

Accuracy (X2) 3,84 0,7715   

 

3. Analisis deskriptif variabel format (X3) 

 Hasil dari jawaban responden pada variabel format (X3) berdasarkan 

pernyataan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel Format (X3) 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 
Rata-

rata 
TS KS CS S SS 

1 

Website penmaru 

memiliki desain 

yang menarik 

1 9 26 21 1 3,21 

2 

Tata letak 

website penmaru 

memudahkan 

pengguna 

1 8 16 28 5 3,48 

3 

Struktur menu 

dan link dari 

website penmaru 

mudah dipahami 

1 5 22 24 6 3,50 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik format pada satisfaction 

website dari Penmaru mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 

kepuasan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “cukup setuju” bagi 
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responden dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3,21 dari skala 1-5. Ini 

menunjukkan kepuasan terhadap karakteristik  kegunaan sudah terpenuhi. 

Tabel 4.8 Pembahasan Variabel Format (X3) 

No Indikator Mean Std.deviation Keterangan  

1 

Website penmaru 

memiliki desain yang 

menarik 

3,21 0,789 
Cukup 

setuju 

2 

Tata letak website 

penmaru memudahkan 

pengguna 

3,48 0,903 
Cukup 

Setuju 

3 

Struktur menu dan link 

dari website penmaru 

mudah dipahami 

3,50 0,863 
Cukup 

Setuju 

Format (X3) 3,39     

 

4. Analisis deskriptif variabel ease of use (X4) 

 Hasil dari jawaban responden pada variabel ease of use (X4) berdasarkan 

pernyataan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.9 Analisis Deskriptif Variabel Ease Of Use (X4) 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 
Rata-

rata 
TS KS CS S SS 

1 

Website penmaru 

mudah 

digunakan 

1 4 14 31 8 3,71 

2 

Saya bisa 

melakukan akses 

ke website 

penmaru dimana 

saja dan kapan 

saja 

1 3 7 34 13 3,95 

 

 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik ease of use pada satisfaction 

website dari Penmaru mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 

kepuasan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “setuju” bagi responden 
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dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3,71 dari skala 1-5. Ini menunjukkan 

kepuasan terhadap karakteristik  kegunaan sudah terpenuhi. 

Tabel 4.10 Pembahasan Variabel Ease Of Use (X4) 

No Indikator Mean Std.deviation Keterangan 

1 
Website penmaru 

mudah digunakan 
3,71 0,859 Setuju 

2 

Saya bisa 

melakukan akses ke 

website penmaru 

dimana saja dan 

kapan saja 

3,95 0,847  Setuju 

Ease of use (X4) 3.83 0,853   

 

5. Analisis deskriptif variabel timeliness (X5) 

 Hasil dari jawaban responden pada variabel timeliness (X5) berdasarkan 

pernyataan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Variabel Timeliness (X5) 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 
Rata-

rata 
TS KS CS S SS 

1 

Informasi tentang pendaftaran 

mahasiswa baru di Stikom 

Surabaya bisa diperoleh 

melalui website penmaru 

1 1 10 37 9 3,90 

2 

Website penmaru selalu 

memberikan informasi 

terbaru 

1 1 12 36 8 3,84 

  

 Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik timeliness pada satisfaction 

website dari Penmaru mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 

kepuasan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan status “setuju” bagi responden 

dengan rata-rata nilai yang diberikan adalah 3,84 dari skala 1-5. Ini menunjukkan 

kepuasan terhadap karakteristik  kegunaan sudah terpenuhi. 
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Tabel 4.12 Pembahasan Variabel Timeliness (X5) 

No Indikator Mean Std.deviation Keterangan 

1 

Informasi tentang 

pendaftaran mahasiswa 

baru di Stikom 

Surabaya bisa 

diperoleh melalui 

website penmaru 

3,90 0,742 Setuju 

2 

Website penmaru 

selalu memberikan 

informasi terbaru 

3,84 0,745 Setuju 

Timeliness (X5) 3,87 0,743   

 

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

4.3.1. Uji Asumsi 

1.   Uji Normalitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,1 

maka data tersebut disebut berdistribusi normal 

   

Gambar 4.3 Uji normalitas 
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Tabel 4.13 Output Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 58 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.36462898 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .072 

Negative -.093 

Test Statistic .093 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

  

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh 

nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan 

data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

2.  Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel- variabel 

ini tidak ortogonal yaitu nilai korelasi variabel bebas dengan variabel lain yang 

sama dengan nol. 
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  Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni :  

Melihat nilai tolerance 

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

multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

2. Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

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

Multikolinearitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, 

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

Multikoliniearitas terhadap data yang di uji. 

 Output dari uji multikoliniearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 

terdapat pada tabel dibawah ini :  

Tabel 4.14 Output Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.243 1.418  -.171 .865   

X11 .374 .431 .136 .869 .389 .330 3.031 

X12 .253 .489 .087 .516 .608 .285 3.514 

X13 -.245 .429 -.088 -.572 .571 .342 2.926 

X14 .440 .534 .145 .823 .415 .262 3.818 

X21 1.091 .453 .358 2.411 .020 .368 2.718 

X22 -.174 .475 -.060 -.366 .716 .298 3.357 

X31 -.220 .457 -.076 -.481 .633 .326 3.070 

X32 .659 .430 .261 1.535 .132 .281 3.556 

X33 .320 .407 .121 .786 .436 .343 2.913 
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X41 .281 .523 .106 .536 .595 .210 4.772 

X42 -.048 .437 -.018 -.110 .913 .310 3.229 

X51 .535 .388 .174 1.380 .174 .511 1.956 

X52 -.366 .468 -.119 -.781 .439 .348 2.873 

a. Dependent Variable: TY 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari semua variabel 

independen nilai VIF kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolinearitas pada model regresi. 

3.  Uji Heterokedastisitas 

 Ouput dari uji heteroskedastisitas dengan uji glejser menggunakan aplikasi 

SPPS terdapat pada tabel. 

Tabel 4.15 Output Uji Heterokedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .886 .688  1.288 .205   

X11 -.210 .209 -.242 -1.004 .321 .330 3.031 

X12 .281 .237 .307 1.185 .242 .285 3.514 

X13 .185 .208 .211 .892 .377 .342 2.926 

X14 -.200 .259 -.209 -.772 .444 .262 3.818 

X21 .309 .219 .321 1.407 .166 .368 2.718 

X22 -.169 .230 -.186 -.736 .466 .298 3.357 

X31 -.080 .221 -.087 -.360 .720 .326 3.070 

X32 .114 .208 .142 .545 .588 .281 3.556 

X33 -.094 .197 -.113 -.477 .636 .343 2.913 

X41 .236 .254 .280 .928 .359 .210 4.772 

X42 -.284 .212 -.333 -1.341 .187 .310 3.229 

X51 -.014 .188 -.015 -.076 .939 .511 1.956 

X52 .016 .227 .016 .069 .945 .348 2.873 

a. Dependent Variable: RES2 

 

 Dari output diatas diketahui bahwa nilai Sig pada masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

 Output dari uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi SPPS dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.16 Output Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .399a .159 -.089 .75335 2.273 

a. Predictors: (Constant), X52, X33, X11, X51, X22, X31, X14, X42, X21, 

X13, X32, X12, X41 

b. Dependent Variable: RES2 

 

Uji Durbin-Watson yaitu dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dari 

hasil regresi dengan nilai Durbin-Watson tabel. Prosedur pengujiannya sebagai 

berikut : 

1. Menentukan hipotesis 

 H0 : tidak terjadi autokorelasi 

 H1 : terjadi autokorelasi 

2. Menentukan taraf signifikansi 

 Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

3. Menentukan nilai Durbin-Watson 

 Nilai Durbin-Watson yang didapat dari hasil regresi adalah 2.273 (nilai 2.273 

dari tabel 4.17 output uji korelasi) 

4. Menentukan nilai dL dan dU  



 

 

86 

 

Nilai dL dan dU dilihat pada tabel Durbin-Watson pada signifikansi 0,1 n= 58 

dan k=5 (n adalah jumlah data hasil menyebar kuesioner dan k adalah jumlah 

variabel X1, X2, X3, X4, dan X5  independen). Di dapat dL = 1,3953 (hasil dL 

dari tabel Durbin-Watson tepatnya dari kolom n 58 dan kolom k =5 dL) dan dU 

= 1,7673 (hasil dU dari tabel Durbin-Watson atau tabel dw tepatnya dari kolom 

n 58 dan kolom k =5 dU) Jadi dapat dihitung nilai 4-dU= 2,6047 dan 4-dL = 

2,2624. 

5. Pengambilan keputusan 

 dU<DW<5-dU maka H0 diterima (tidak terjadi autokorelasi) 

 DW<Dl atau 5-Du<DW<5-dL maka tidak ada keputusan yang pasti 

6. Kesimpulan 

Dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.273 terletak pada dU < 

DW <5-dU (1,7673<1,537<2,6047) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada model regresi. 

5. Uji Linieritas 

Berikut ini adalah output dari uji linearitas dengan menggunakan aplikasi 

SPSS  

Tabel 4.17 Output Uji Linieritas 

Variabel F hitung P-Value (Sig.) Keterangan 

Content 1,394 0,218 Linier 

Accuracy 0,812 0,547 Linier 

Format 0,774 0,628 Linier 

Ease of use 1,060 0,393 Linier 

Timelines 0,395 0,874 Linier 

 

 Penjelasan dari output SPSS adalah sebagai berikut : 

1. Satisfaction – Content (X1) 
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a. Berdasarkan nilai signifikansi : 0,218 > 0,1 yang berarti terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel satisfaction dengan variabel content. 

b. Berdasarkan nilai Fhitung (dari tabel 4.18) = 1,394 < 1.96 (diperoleh dari 

Ftabel) Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel 

satisfaction dengan variabel content. 

2. Satisfaction – accuracy X2 

a. Berdasarkan nilai signifikansi : 0,547 > 0,1 yang berarti terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel satisfaction dengan variabel 

accuracy. 

b. Berdasarkan nilai Fhitung (dari tabel 4.19) = 0,812 < 1.96 (diperoleh dari 

Ftabel) Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel 

satisfaction dengan variabel accuracy. 

3. Satisfaction – format (X3) 

a. Berdasarkan nilai signifikansi : 0,628> 0,1 yang berarti terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel satisfaction dengan variabel format. 

b. Berdasarkan nilai Fhitung (dari tabel 4.20) = 0,774 < 1.96 (diperoleh dari 

Ftabel) Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel 

satisfaction dengan variabel format. 

4. Satisfaction – ease of use (X4) 
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a. Berdasarkan nilai signifikansi : 0,393> 0,1 yang berarti terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel satisfaction dengan variabel ease of 

use. 

b. Berdasarkan nilai Fhitung (dari tabel 4.21) = 1,060 < 1.96 (diperoleh dari 

Ftabel) Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel 

satisfaction dengan variabel ease of use. 

5. Satisfaction – timeliness (X5) 

a. Berdasarkan nilai signifikansi : 0,874> 0,1 yang berarti terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel satisfaction dengan variabel 

timeliness. 

b. Berdasarkan nilai Fhitung (dari tabel 4.22) = 0,359 < 1.96 (diperoleh dari 

Ftabel) Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel 

satisfaction dengan variabel ease of use. 

4.3.2. Pengujian Bersama-sama (Uji f) 

Tabel 4.18 Output ANOVA 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 190.337 13 14.641 6.069 .000b 

Residual 106.146 44 2.412   

Total 296.483 57    

a. Dependent Variable: TY 

b. Predictors: (Constant), X52, X33, X11, X51, X22, X31, X14, 

X42, X21, X13, X32, X12, X41 
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Pada tabel ANOVA ini menjelaskan pengujian secara bersama-sama (uji f) 

sedangkan signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji f, ukurannya jika 

signifikansi kurang dari 0,1 yaitu 0,000 maka ada pengaruh secara bersama-sama 

antara variabel independen terhadap variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

Prosedur pengujian serentak :   

1. Menentukan hipotesis  

H0  : β1= β2= β3= β4= β5= 0, artinya variabel content, accuracy, format, ease of 

use, timeliness secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

satisfaction 

H1  : Variabel-variabel content, accuracy, format, ease of use, timeliness 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap satisfaction. 

2. Menentukan taraf signifikansi 

Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

3. Menentukan kelayakan model 

a) Signifikan F adalah 0,000 (pada tabel 4.25 ANOVA) 

b) Nilai alpha dalam penelitian ini adalah 10% tabel dicari pada tabel 

statistik pada signifikansi 0,1 df 1 = k-1 atau 5-1 = 4, dan df 2 = n-k atau 

58-5 = 53 (n = jumlah data; k = jumlah variabel independen). Di dapat F 

tabel sebesar 1.96 (dari kolom df /N2 nomer 53 dan df / N1 kolom nomer 

5) 

4. Pengambilan keputusan 
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a) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima 

b) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak 

5. Kesimpulan 

Dapat diketahui bahwa F hitung (6.069) > F tabel (0,000) maka H0 ditolak 

jadi kesimpulannya yaitu variabel content, accuracy, format, ease of use dan 

timeliness secara bersama-sama berpengaruh terhadap satisfaction. 

4.3.3. Pengujian sendiri-sendiri (Uji t) 

Tabel 4.19 Output Coefficients 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 X1 .175 .114 .246 1.545 .128 

X2 .475 .252 .344 1.883 .065 

X3 .246 .121 .238 2.029 .047 

X4 .021 .216 .015 .097 .923 

X5 .209 .227 .153 .919 .362 

 

Output pada tabel 4.19 diatas menjelaskan tentang uji t yaitu uji secara parsial, 

sedangkan signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji t, ukurannya jika 

signifikansi kurang dari 0,1 maka ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Prosedur pengujian sendiri-sendiri :  

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Prosedur pengujiannya sebagai berikut : 

1. Pengujian β1 (Content) 

 Menentukan hipotesis 
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H0 : β1 = 0, artinya variabel content bukan merupakan penjelas yang 

signifikansi terhadap variabel satisfaction 

H1 : β1 ≠ 0, artinya variabel content merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel satisfaction. 

 Menentukan taraf signifikansi 

  Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

 Menentukan t hitung dan t tabel 

T hitung adalah 1.545. T tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 

signifikansi a/2 = 0,1/2 = 0,05 (uji 2 sisi) dengan df = n-2 atau 58-2 = 56. 

Di dapat t tabel sebesar 1,67252 

 Pengambilan keputusan 

H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

 Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel Content (X1) terbukti dari nilai bahwa thitung = 

1.545 yang lebih besar dari ttabel = 1,67252 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  H0  ditolak,  artinya  Content  berpengaruh  terhadap  satisfaction.  

 Karakteristik Kegunaan yang lebih baik 

akan meningkatkan kepuasan website resmi Penmaru. 

2. Pengujian β2 (Accuracy) 

 Menentukan hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya variabel accuracy bukan merupakan penjelas yang 

signifikansi terhadap variabel satisfaction 
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H1 : β1 ≠ 0, artinya variabel content merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel satisfaction. 

 Menentukan taraf signifikansi 

  Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

 Menentukan t hitung dan t tabel 

T hitung adalah 1.883. T tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 

signifikansi a/2 = 0,1/2 = 0,05 (uji 2 sisi) dengan df = n-2 atau 58-2 = 56. 

Di dapat t tabel sebesar 1,67252. 

 Pengambilan keputusan 

H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

 Kesimpulan  

 Berdasarkan tabel Accuracy (X2) terbukti dari nilai bahwa thitung = 

1.883 yang lebih besar dari ttabel = 1,67252 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  H0  ditolak,  artinya  Accuracy  berpengaruh  terhadap  satisfacti

on. Karakteristik kegunaan yang lebih baik akan meningkatkan 

satisfaction website Penmaru. 

3. Pengujian β3 (Format) 

 Menentukan hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya variabel format bukan merupakan penjelas yang 

signifikansi terhadap variabel satisfaction 

H1 : β1 ≠ 0, artinya variabel format  merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel satisfaction. 

 Menentukan taraf signifikansi 
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  Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

 Menentukan t hitung dan t tabel 

T hitung adalah 2,029. T tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 

signifikansi a/2 = 0,1/2 = 0,05 (uji 2 sisi) dengan df = n-2 atau 58-2 = 56. 

Di dapat t tabel sebesar 1,67252. 

 Pengambilan keputusan  

H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

 Kesimpulan  

Berdasarkan tabel format (X3) terbukti dari nilai bahwa thitung = 

2.029 yang lebih besar dari ttabel = 1,67252 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  H0  ditolak,  artinya  Accuracy  berpengaruh  terhadap  satisfacti

on. Karakteristik kegunaan yang lebih baik akan meningkatkan 

satisfaction website penmaru. 

4. Pengujian β4 (Ease of use) 

 Menentukan hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya variabel ease of use bukan merupakan penjelas yang 

signifikansi terhadap variabel satisfaction 

H1 : β1 ≠ 0, artinya variabel ease of use merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel satisfaction. 

 Menentukan taraf signifikansi 

  Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

 Menentukan t hitung dan t tabel 
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T hitung adalah 0,097. t tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 

signifikansi a/2 = 0,1/2 = 0,05 (uji 2 sisi) dengan df = n-2 atau 58-2 = 56. 

Di dapat t tabel sebesar 1,67252. 

 Pengambilan keputusan 

H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

 Kesimpulan  

Berdasarkan tabel ease of use (X4) terbukti dari nilai bahwa thitung = 

0,097 yang lebih besar dari ttabel = 2,66651 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  H0  ditolak,  artinya  Accuracy  berpengaruh  terhadap  satisfacti

on. Karakteristik kegunaan yang lebih baik akan meningkatkan 

satisfaction website Penmaru. 

5. Pengujian β5 (Timeliness) 

 Menentukan hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya variabel Timeliness bukan merupakan penjelas yang 

signifikansi terhadap variabel satisfaction 

H1 : β1 ≠ 0, artinya variabel Timeliness merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel satisfaction. 

 Menentukan taraf signifikansi 

  Taraf signifikansi menggunakan 0,1 

 Menentukan t hitung dan t tabel 

T hitung adalah 0,919. t tabel dapat dicari pada tabel statistik pada 

signifikansi a/2 = 0,1/2 = 0,05 (uji 2 sisi) dengan df = n-2 atau 58-2 = 56. 

Di dapat t tabel sebesar 1,67252. 
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 Pengambilan keputusan 

H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

 Kesimpulan  

Berdasarkan tabel timeliness (X5) terbukti dari nilai bahwa thitung = 

0,919 yang lebih besar dari ttabel = 1,67252 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  H0  ditolak,  artinya  Accuracy  berpengaruh  terhadap 

satisfaction. Karakteristik kegunaan yang lebih baik akan meningkatkan 

satisfaction website Penmaru. 

4.3.4. Penentuan Model Regresi  

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Pengaruh metode EUCS terhadap Satisfaction 

Variabel B thitung Sig Keterangan 

Content  0,175 1.545 0,128 Tidak berpengaruh 

Accuracy 0,475 1.883 0,065 Berpengaruh 

Format 0,246 2,029 0,047 Berpengaruh 

Ease of use 0,021 0,097 0,923 Tidak berpengaruh 

Timeliness  0,209 0,919 0,362 Tidak berpengaruh 

 Nilai Kritis :  

ttabel = 1,67252  

ftabel = 1,96  

 

Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan kedalam persamaan regresi linear 

berganda adalah :  

Y’ = b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5 

Y’ = 0,175 X1 + 0,475 X2 + 0,246 X3 + 0,021 X4 + 0,209 X5 

(Y’ adalah variabel dependen yang diramalkan, b1, b2, b3, b4, dan b5, adalah koefisien 

regresi, dan X1, X2, X3, X4 dan X5 adalah variabel independen). 
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Keterangan :  

1) Nilai koefisien regresi variabel content (b1) = 0,175 Artinya jika nilai content 

ditingkatkan, maka kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,175 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

2) Nilai koefisien regresi variabel accuracy (b2) = 0,475 Artinya jika nilai 

accuracy, maka kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,475 dengan 

asumsi variabel independen lainnya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi variabel format (b3) = 0,246 Artinya jika nilai format, 

maka kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,246 dengan asumsi 

variabel independen lainnya tetap. 

4) Nilai koefisien regresi variabel ease of use (b4) = 0,021 Artinya jika nilai 

ease of use, maka kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 0,021 dengan 

asumsi variabel independen lainnya tetap. 

5) Nilai koefisien regresi variabel timeliness (b5) = 0,209 Artinya jika nilai 

timeliness ditingkatkan, maka kepuasan pengguna akan meningkat sebesar 

0,209 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

4.3.5. Koefisien Determinasi dan koefisien Korelasi 

Tabel 4.21 Output Model Summary 

Output Nilai 

R 0,991 

R-Square 0,982 

 

 Output pada tabel di atas menjelaskan tentang nilai korelasi (R) dan nilai 

koefisien determinasi (R-Square). Nilai R menunjukkan angka 0,991 artinya 

terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Content, Accuracy, Format, 

Ease of Use, Timeliness dengan kepuasan. Nilai R-Square menunjukkan angka 
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0,982 artinya variabilitas kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel Content, 

Accuracy, Format, Ease of use, Timeliness sebesar 98,2%, sisanya yaitu 11,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang belum masuk dalam model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Pemetaan EUCS dan Kriteria website yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Rekomendasi 

 Berikut ini adalah hasil analisis yang menunjukkan bahwa ada beberapa nilai 

dari indikator menurut mahasiswa Stikom Surabaya yang sedikit memenuhi 

kepuasan pengguna website adalah sebagai berikut :  

a. Daftar biaya masing-masing program studi 

Gambar 4.4 Pemetaan EUCS dan Kriteria Website yang baik 
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Memberikan informasi biaya disetiap prodi masing-masing satu halaman, 

dengan begitu akan mudah mengingat biaya dari program studi yang dituju 

karena sudah dikelompokkan berdasarkan program studi masing-masing. 

Diharapkan kesalahan dalam memahami informasi biaya di setiap program 

studi dapat dikurangi. 

 

 

b. Menu biaya Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Ekonomi Bisnis 

No Variabel EUCS 

Kriteria 

Website yang 

baik 

Penjelasan 

1 Content (X1)   

2 

Accuracy (X2) 

 

Content 

 Penyajian konten ditampilkan 

seperlunya sehingga pengguna 

tidak memiliki kendala saat 

mencari informasi yang 

dibutuhkan 

 Penataan hirarki menu. 

3 Format (X3) 

Penampilan 

Dan 

Multimedia 

 Hanya menampilkan informasi 

yang terkait dengan penmaru.  

 Tidak menampilkan informasi 

yang lama. 

Struktur dan 

disain 

 Mengubah tampilan yang 

dahulunya informasi tentang 

BOP dan BP menjadi tampilan 

informasi BOP dan BP setiap 

program studi 

4 Ease of use (X4)   

5 Timeliness (X5)   

Gambar 4.5 Biaya masing-masing program studi 
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Menu Setiap fakultas merupakan rekomendasi dari kurang terpenuhinya 

kepuasan pengguna. Pada pernyataan kuesioner dari variabel yang 

berpengaruh. Menampilkan infomasi terbaru dan informasi yang lama akan 

dihapus untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi, hal ini 

masuk pada variabel yang berpengaruh yaitu variabel Accuracy yang 

meminimalkan kesalahan penyampaian informasi. Menampilkan 2 informasi 

yang berbeda dalam satu halaman yaitu Biaya Pengembangan (BP) dan Biaya 

Operasional Pendidikan (BOP) dengan begitu akan memudahkan dalam 

melihat masing biaya dari setiap program studi, hal ini masuk pada variabel 

yang berpengaruh yaitu variabel format yang memberi kemudahan dalam 

tampilan yang mengakibatkan kepuasan tentang penyajian dua data yang 

berbeda menjadi satu halaman. 

 

Gambar 4.6 Rekomendasi new tab sistem informasi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dari tahap analisis yang dilakukan pada aplikasi website 

Penmaru dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel yang berpengaruh 

terhadap kepuasan adalah accuracy dan format. Hal ini berarti setiap 

peningkatan pada variabel accuracy dan format akan meningkatkan 

Satisfaction. 

2. Rata-rata nilai content sebesar 3,72, accuracy dengan nilai 3,84, format dengan 

nilai 3,39, ease of use dengan nilai 3,83, timeliness dengan nilai 3,87, dan 

satisfaction dengan nilai 3,506 

5.2 Saran  

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan untuk 

mengubah bentuk tampilan biaya pengembangan (BP) dan biaya operasional 

pendidikan (BOP) di jadikan satu halaman untuk memudahkan para orang tua 

calon mahasiswa dalam memahami informasi beserta ketentuan yang berlaku 

disetiap halaman BP dan BOP sehingga meminimalkan kesalahan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian selain menggunakan 

metode End User Computing Satisfaction (EUCS) dan teori perhitungan 

lainnya selain regresi dalam melakukan pengukuran kepuasan pengguna 

website Penmaru agar bisa dilakukan perbandingan hasil. 
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