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ABSTRAK 

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP PGRI) 

Jombang merupakan sebuah sekolah tinggi yang berfokus pada pendidikan guru 

yang memiliki sebuah website resmi yang beralamatkan di www.stikipjb.ac.id 

sebagai suatu upaya untuk menyediakan informasi profil universitas secara detail, 

pelayanan akademik dan komunikasi dengan mahasiswa, serta meningkatkan 

kualitas layanan bagi pengunjung website. Permasalahannya website ini belum 

pernah dievaluasi oleh STIKIP PGRI Jombang untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kesuksesan website www.stikip.ac.id, Akibatnya tidak ada masukan 

terhadap pengelola website guna memberikan feedback kepada pengguna. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan 

analisis website dengan menggunakan metode Delone dan McLean. Pengujian 

tingkat kesuksesan pada metode ini dilakukan dengan melihat pengaruh Variabel 

Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi terhadap Variabel Penggunaan dan 

kepuasan pengguna, Selanjutnya berdasarkan kedua Variabel tersebut dilihat juga 

pengaruhnya terhadap Variabel Manfaat Bersih. 

Berdasarkan pengolahan data kuesioner sebanyak 156 responden, diperoleh 

hasil analisis bahwa Variabel Kualitas Sistem memengaruhi secara langsung 

Variabel Kepuasan Pengguna sebesar 50,1% dan Variabel Kualitas Sistem 

memengaruhi secara langsung Variabel Penggunaan sebesar 49,1%. Kemudian 

untuk Variabel Kualitas Layanan memengaruhi secara langsung Variabel 

Kepuasaan Pengguna sebesar 83,4% dan Variabel Manfaat Bersih memengaruhi 

Variabel Penggunaan sebesar 73,9%. 

Kata Kunci : Kualitas Website, Delone dan McLean, AMOS. 

http://www.stikipjb.ac.id/
http://www.stikip.ac.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP PGRI) 

Jombang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di kota Jombang yang 

mempunyai enam Progam studi meliputi strata 1 (S1) Pendidikan Ekonomi, S1 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Matematika, S1 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan (S1) 

Pendidikan Jasmani, dalam empat tahun terakhir keseluruhan dari Prodi yang ada 

telah mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT. 

Selama ini STIKIP PGRI Jombang memiliki website yang digunakan untuk 

penyampaian informasi pendidikan dan kelembagaan kepada pengguna yang 

meliputi Civitas Akademika dan masyarakat dengan alamat http://stkipjb.ac.id yang 

baru diluncurkan pada tahun 2016 guna mewujudkan visi nya yaitu tahun 2025 

menjadi perguruan tinggi unggulan yang sehat, bermutu, dan berdaya saing di 

tingkat nasional. Website STIKIP PGRI Jombang berisi Profil, Informasi Progam 

Studi, Unit Kerja, Akademik, Penelitian, Peraturan dan Kebjakan, Kemahasiswaan, 

Peraturan dan Kebijakan, Informasi Beasiswa dan Galeri Foto. Berikut tampilan 

dari website STIKIP PGRI Jombang : 

http://stkipjb.ac.id/
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Gambar 1.1 Halaman Muka website STIKIP PGRI Jombang  

 

Gambar 1.2 Halaman Website STIKIP PGRI Jombang  

Adanya teknologi informasi seperti website diharapkan dapat memberikan 

informasi yang akurat, lengkap, relevan, serta mempermudah komunikasi. 

Keterlibatan mahasiswa dalam pemanfaatan website, sangat menentukan akan 

kesuksesan sebuah kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan yang 

diproduksinya. Kualitas sistem dengan kecepatan akses website, kemudahan 

website untuk digunakan dapat meningkatkan kepuasan pengguna serta dapat 

meningkatkan berbagi pengetahuan terhadap layanan informasi kepada mahasiswa 

dan juga masyarakat. Kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keperluan mahasiswa akan menumbuhkan tingkat kepuasan bagi mahasiswa itu 
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sendiri. Kualitas layanan website yang bebas dari resiko dan ancaman yang 

membahayakan pengguna. 

Permasalahan selama ini, setelah website STIKIP PGRI Jombang 

diimplementasikan belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas layanan dari website berdasarkan persepsi pengguna 

akhir sebagai umpan balik ke pihak pengelola website. Di tambah dengan kualitas 

informasi website STIKIP PGRI Jombang kurang lengkap untuk informasi profil 

universitas seperti prodi belum ada, sehingga jika terdapat calon mahasiswa yang 

ingin mengetahui lebih lengkap tentang prodi yang tersedia belum bisa diakses. 

Kualitas layanan dalam komunikasi melalui kanal website yang sering kurang 

tanggap, karena admin tidak selalu online melalui kanal website. 

Di sisi lain STIKIP PGRI Jombang berusaha untuk menaikkan peringkat 

website pada Alexa yang merupakan sebuah tool parameter pengukuran kesuksesan 

website karena sejak website ini diimplementasikan belum mendapat saran evaluasi 

untuk melihat kualitas website terhadap kepuasan pengguna. Website Universitas 

saat ini menempati peringkat ke 2,345,303 secara global dan peringkat ke 25,852 

di Indonesia. 

 

Gambar 1.3 Data Alexa Website STIKIP PGRI Jombang 
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Berdasarkan permasalahan yang diketahui website STIKIP PGRI Jombang 

baru diluncurkan pada tahun 2016 dan terbilang baru maka analisis yang dilakukan 

harus disesuaikan variabel variabel yang akan dievaluasi. Oleh sebab itu digunakan 

model Delone dan McLean yang variabelnya terdiri atas Kualitas Sistem, Variabel 

Kualitas Informasi, Variabel Kualitas Layanan, Variabel Penggunaan, Variabel 

Kepuasan Pengguna, dan Variabel Manfaat Bersih. 

Hasil dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

bahan pertimbangan kepada pihak pengelola website STIKIP PGRI Jombang. 

Masukan tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas 

Informasi, Kualitas Layanan website terhadap Penggunaan serta Manfaat bersih 

yang didapat dari website tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana menganalisis kesuksesan website STIKIP PGRI Jombang dengan 

menggunakan model Delone dan McLean. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Responden dari penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa berstatus aktif 

STIKIP PGRI Jombang angkatan 2016 dikarenakan website tersebut baru 

dibuat pada tahun 2016  

2. Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modelling 

(SEM). 
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1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penilitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Melakukan analisis kesuksesan website STIKIP PGRI Jombang dengan 

metode Delone dan McLean untuk menunjukkan apa yang diinginkan 

responden pada website STIKIP PGRI Jombang kedepannya. 

b. Memberi rekomendasi kepada pihak STIKIP PGRI Jombang tentang pengaruh 

variabel variabel yang ada pada metode Delone dan McLean.  

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat dimanfaatkan oleh pihak STIKIP 

PGRI Jombang yaitu: 

a. Mengetahui tingkat kesuksesan dari sistem informasi website STIKIP PGRI 

Jombang. 

b. Mendapatkan masukan sebagai acuan untuk mengevaluasi website STIKIP 

PGRI Jombang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir (TA) ini ditulis dengan sistematika penulisan yang 

terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan 

penutup. 

 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan masalah 
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yang dibuat, tujuan dan manfaat dari pembuatan Tugas Akhir serta 

sistematika penulisan buku ini. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori tentang konsep metode Delone dan 

McLean, uji statistika regresi linier berganda yang digunakan untuk 

menunjukkan tingkat keterkaitan antara empat dimensi kualitas website 

dengan kepuasan pengguna serta skala pengukuran yang digunakan. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum website resmi STIKIP PGRI 

Jombang, alur proses metodologi penelitian, tahap awal metodologi 

penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir dari metodologi 

penelitian. 

BAB IV Pembahasan 

Pada bab ini akan diulas mengenai hasil dan pembahasan dari analisis 

yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan ini terdiri dari gambaran 

umum karakteristik responden, kualitas website, kepuasan pengguna 

(user satisfaction), serta hasil dari beberapa pengujian yang dilakukan, 

yaitu : uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, analisis regresi linear 

berganda, dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.Sehingga 

dapat diketahui kualitas website STIKIP PGRI Jombang sebagai bahan 

evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas website yang 

berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna dan daya saing 

perusahaan. 
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BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan 

tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran 

merupakan penjelasan tentang masukan-masukan terhadap sistem agar 

dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kualitas Website 

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

mengungkapkan bahwa para peneliti terdahulu membagi dimensi kualitas website 

menjadi lima yaitu: 

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

relevan. 

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

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

kecepatan. 

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

dan atraktif. 

e. Kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan customer 

service. 

 

2.1.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Satu orang pun dapat 

digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai karateristik, 

misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinan, dan 

lain-lain (Sugiyono, 2012).
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 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada populasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari 

sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (Sugiyono, 2012). 

Karena jika meneliti keseluruhan populasi akan memakan waktu lama, sehingga 

menggunakan sampel pun sudah cukup mewakili suatu populasi. Salah satu cara 

sederhana untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teori Slovin, rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

 

 …… 

  

2.1.2 Teknik Sampling 

Populasi dan sampel adalah bagian metodologi statistika yang berhubungan 

dengan generalisasi hasil penelitian. Teknik sampling adalah metode atau teknik 

untuk memilih atau mengambil sampel dari populasi untuk digunakan sebagai 

bahan penelitian. Maka dengan mempelajari sampel suatu pemahaman karakteristik 

subyek sampel akan membuat peneliti mampu menggeneralisasi karakteristik 

elemen populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling Stratified 

Random Sampling. Metode penarikan sampel berstrata, yaitu suatu subsample acak  

sederhana ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa 

karakteristik (Guritno, 2011) 
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Stratified Random Sampling atau disebut penarikan sampel berstrata 

proposional, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur 

yang tidak homogen dan berstrata proporsional Rumus untuk stratified random 

sampling proportional (Cochran, 1994) : 

Jika jumlah sampel sebesar n,  jumlah populasi sebesar N, dan jumlah subpopulasi 

pada strata 1 sebesar N1, jumlah subpopulasi pada strata 2 sebesar N2, jumlah 

subpopulasi pada strata 3 sebesar N3, maka didapatkan perhitungan sampel untuk 

masing-masing strata sebagai berikut : 

  

 

Sampel Strata 1 (n1) rumusnya :  

 

 

Sampel Strata 2 (n2) rumusnya : 

 

 

Sampel Strata 3 (n3) rumusnya : 

 

 

Sehingga n1 + n2 +n3 = n dan N1 + N2 + N3 = N 

Keterangan : 

ni = ukuran sampel pada stratum ke i 

n = ukuran sampel keseluruhan 

Ni = ukuran populasi pada stratum ke i 

nx
N

Ni
ni 

nx
N

N
n 1

1 

nx
N

N
n 2

2 

nx
N

N
n 3

3 
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N = ukuran populasi 

Jumlah populasi pada STKIP PGRI jombang adalah 257 responden. Dari 

banyaknya populasi ini akan dicari besar sampel menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

𝑒 = 0,05 

𝑛 =  
𝑛

1 + 𝑁𝑒²
=

257

1 + ((257)(0,05))²)
 

=
257

1+((257)(0,0025))
=

257

1+0,6425
 =

257

1,6425
= 156 

Dengan detail perhitungan sebagai berikut  

Tabel 2.1 Jumlah Perhitungan Sampel 
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2.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLeon dan McLean 

Pada tahun 1992 DeLone dan McLean mengemukakan teori tentang kesuksesan 

sistem informasi yang dikenal dengan D&M Information System Success Model. 

Gambar model ditunjukkan pada gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Model kesuksesan sistem informasi D&M (1992: 12) 

Variabel dari kesuksesan implementasi sistem informasi terdiri dari tiga 

bagian yaitu sistem itu sendiri, penggunaan dari sistem dan kemudian dampak yang 

dihasilkan dari penggunaan dan kepuasan pengguna. Dari gambar model yang 

dikemukan DeLone dan McLean kesuksesan sistem informasi terdiri dari enam 

variabel yaitu: 

1. System Quality yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi 

informasinya sendiri. 

2. Information Quality yang digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari 

sistem informasi. 

3. Use adalah penggunaan keluaran suatu sistem oleh penerima/pemakai. 

4. User Satisfaction adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem 

informasi. 

5. Individual Impact merupakan efek dari informasi terhadap perilaku pemakai. 

6. Organizational Impact merupakan pengaruh dari informasi terhadap kinerja 

organisasi. 
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Penjelasan singkat dari hubungan antara kualitas sistem (System Quality) 

dan kualitas informasi (Information Quality) secara independen memengaruhi baik 

elemen penggunaan (Use) dan kepuasan pemakai (User Satisfaction). Besarnya 

elemen penggunaan (Use) dapat memengaruhi besarnya nilai kepuasan pemakai 

(User Satisfaction) secara positif dan negatif. Dan penggunaan (Use) dan kepuasan 

pemakai (User Satisfaction) memengaruhi dampak individual (Individual Impact) 

dan selanjutnya memengaruhi dampak organisasional (Organizational Impact). 

Pada tahun 2003 DeLone dan McLean kembali mengembangkan dan 

memperbaiki Model Kesuksesan sistem informasi yang mereka publikasikan tahun 

1992. Gambar model kesuksesan sistem informasi D&M ditunjukkan pada gambar 

2.2 

 

Gambar 2.2 Model kesuksesan sistem informasi D&M (2003: 24) 

 

Pada model kesuksesan sistem informasi D&M terdapat beberapa 

penambahan yaitu: 

1. Kualitas layanan (Sevice quality) pelayanan yang diberikan oleh pengembang 

sistem informasi. 

2. Penambahan minat memakai (Intention to use) sebagai alternatif dari pemakaian 

(Use). 
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3. Penggabungan antara dampak individual (Individual Impact) dan dampak 

organisasional (Organizational Impact) menjadi satu yaitu sebagai manfaat 

bersih (Net benefit). 

Dari setiap elemen yang ada dalam D&M Information System Success 

Model masih perlu diuraikan lebih lanjut agar dapat lebih mudah digunakan sebagai 

alat ukur untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari sistem informasi. Uraian 

indikator dari variabel sistem informasi model DeLone dan McLean dijelaskan 

pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Uraian indikator variabel sistem informasi DeLone dan McLean  

Variabel dan Indikator Penjelasan 

Kualitas sistem (System 

Quality)  

1. Kemudahan untuk digunakan  

(ease of use)  

1. Kemudahan untuk digunakan (ease of 

use)  

Sistem informasi yang dapat dikatakan 

sebagai sistem yang berkualitas jika 

dirancang untuk kemudahan dalam 

penggunaan sistem informasi tersebut. 

Perhatian dapat diukur berdasarkan pengguna 

dalam menggunakan sistem informasi 

tersebut yang hanya memerlukan sedikit 

waktu untuk mempelajari sistem informasi, 

hal ini dikarenakan sistem informasi tersebut 

sederhana, mudah dipahami, dan mudah 

pengoperasiannya. 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

2. Keandalan sistem (reliability)  

 

2. Keandalan sistem (reliability)  

Keandalan sistem informasi adalah ketahanan 

sistem informasi dari kerusakan dan 

kesalahan. Keandalan 

sistem informasi ini juga dapat dilihat dari 

sistem informasi dalam melayani kebutuhan 

pengguna tanpa adanya masalah yang dapat 

mengganggu kenyamanan pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut.  

3. Kecepatan akses (response 

time)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kecepatan akses (response time)  

Kecepatan akses merupakan salah satu 

indikator kualitas sistem informasi. Jika 

sistem informasi memiliki kecepatan akses 

yang optimal maka layak untuk dikatakan 

bahwa sistem informasi yang diterapkan 

memiliki kualitas yang baik. Kecepatan akses 

akan meningkatkan kepuasan pengguna 

dalam menggunakan sistem informasi. 

Response time juga dapat dilihat dari 

kecepatan pengguna dalam mencari 

informasi yang dibutuhkan. 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

4. Fleksibilitas sistem 

(flexibility)  

 

 

 

 

 

4. Fleksibilitas sistem (flexibility)  

Fleksibilitas yang dimaksud adalah 

kemampuan sistem informasi dalam 

melakukan perubahan- perubahan yang 

terkait dengan memenuhi kebutuhan 

pengguna. Pengguna akan merasa lebih puas 

menggunakan sistem informasi jika sistem 

tersebut fleksibel dalam memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

5. Keamanan sistem (security)  

 

 

 

 

5. Keamanan sistem (security)  

Keamanan sistem dapat dilihat melalui 

program yang tidak dapat diubah-ubah oleh 

pengguna yang tidak bertanggung jawab dan 

juga program tidak dapat terhapus jika 

terdapat kesalahan dari pengguna. 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

Kualitas informasi 

(Information Quality)  

1. Kelengkapan (Completenes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kelengkapan (completeness)  

Sistem informasi dikatakan memiliki 

informasi yang berkualitas jika informasi 

yang dihasilkan lengkap. Informasi yang 

lengkap ini sangat dibutuhkan oleh pengguna 

dalam pengambilan keputusan. Informasi 

yang lengkap ini mencakup seluruh informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut. Jika informasi 

yang tersedia dalam sistem informasi lengkap 

maka akan memuaskan pengguna. Pengguna 

mungkin akan menggunakan sistem 

informasi secara berkala setelah merasa puas 

terhadap sistem tersebut. 

2. Relevan (relevance)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relevan (relevance)  

kualitas informasi yang diberikan sistem 

informasi dapat dikatakan baik jika relevan 

terhadap kebutuhan pengguna atau dengan 

kata lain informasi tersebut mempunyai 

manfaat untuk penggunanya. Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap pengguna satu 

dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. Relevansi dikaitankan dengan 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

 sistem informasi itu sendiri adalah informasi 

yang dihasilkan sistem informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

3. Akurat (accurate)  

 

 

 

 

 

 

 

3. Akurat (accurate) 

Keakuratan sistem informasi dapat diukur 

dari informasi yang diberikan harus jelas, 

mencerminkan maksud informasi yang 

disediakan oleh sistem informasi itu sendiri. 

Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan yang 

dapat mengubah atau merusak informasi 

tersebut. 

4. Ketepatan Waktu (timeliness)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ketepatan Waktu (timeliness)  

Informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat, informasi pada sistem 

informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi, karena informasi 

merupakan landasan di dalam pengambilan 

keputusan. Jika pengambilan keputusan 

terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk 

pengguna sistem informasi tersebut. Oleh 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

 

 

Kualitas Layanan (Service 

Quality)  

1. Jaminan (Assurance)  

 

2. Empati (Empathy)  

 

 

 

karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi yang baik jika informasi dapat 

dihasilkan tepat waktu. 

1. Jaminan (assurance)  

Pelayanan yang diberikan oleh sistem 

informasi mencakup pengetahuan, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan.  

2. Empati (empathy)  

Meliputi kemudahan dalam berhubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami  keperluan para pengguna sistem 

informasi. 

Penggunaan (Use)  

1. Sifat penggunaan (Nature of 

use)  

 

 

1. Sifat penggunaan (Nature of use)  

Sifat dari penggunaan atau nature of use 

adalah digunakan untuk maksud yang 

diinginkan ketetapan penggunaan serta tipe 

informasi yang sesuai dengan maksud dari 

penggunaan. 
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction)  

1. Kepuasan Informasi  (repeat 

visit)  

 

 

 

1. Kepuasan informasi (Repeat visits)  

Perbedaan antara informasi yang dibutuhkan 

serta informasi yang diterima. “Secara umum 

kepuasan informasi sebagai hasil 

perbandingan pengharapan atau kebutuhan 

sistem informasi dengan kinerja sistem yang 

diterima” (menurut remenyi smith dan 

money).  

2. Kepuasan menyeluruh 

(Repeat purchase)  

 

2. Kepuasan menyeluruh (Repeat 

purchase)  

Salah satu bentuk kepuasan secar global atas 

semua sistem yang sudah disajikan dan 

dilakukan interaksi mengenai tingkat 

kepuasan layanan informasi dan sistem. Serta 

manfaat dalam dalam proses input proses 

output yang diterima. 

Manfaat bersih  

(Net benefits)  

1. Meningkatkan berbagi 

pengetahuan (improved 

knowledge sharing)  

 

 

1. Improved knoledge sharing  

Dalam manajemen pengetahuan sebagai 

berikut:  

1) Bagaimana informasi bisa menjadi sesuatu 

yang berdaya guna  

2) Bagaimana mewujudkan sharing 

pengetahuan  
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

3) Bagaimana meningkatkan kerjasama antar 

perpustakaan untuk mempercepat aliran 

pengetahuan 

2. Efektivitas komunikasi 

(comunication effectiveness)  

 

2. Comunication effectiveness  

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan. Sedangkan komunikasi 

adalah sebagai proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan akibat tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Efektivitas Komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan yang mampu mencapai 

tujuan  dari isi pesan tersebut dan 

memberikan umpan balik. 

 

 

Sumber: DeLone dan McLean (2003) 

 

2.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan yang 

berdasarkan data yang dimiliki yakni dengan cara menata data tersebut sedemikian 

rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data, dijelaskan 
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dan berguna untuk keperluan selanjutnya. Jadi dalam hal ini terdapat aktivitas atau 

proses pengumpulan data, dan pengolahan data berdasarkan tujuannya. 

 

2.3 Uji Validitas 

Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen 

pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila alat ukur tersebut 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. 

Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu instrument atau pun 

proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk mengetahui apakah 

yang kita tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan konsepnya. Data 

dikatakan valid apabila skor indikator masing masing pertanyaan berkorelasi secara 

signifikan terhadap skor total konstruk. Hasil uji validitas dilakukan untuk masing-

masing indikator. Ketentuan validitas intrumen apabila r hitung lebih besar dengan 

r tabel. Dasar pengambilan keputusan, r hitung > r table maka variabel valid r hitung 

< r table maka variabel tidak valid (Ghozali, 2005). 

 

2.4 Skala Pengukuran 

Skala yang dipakai untuk mengukur hasil kuisioner atas persepsi responden 

terhadap indikator adalah Skala Likert yaitu yang beiri lima tingkat preferensi 

jawaban. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, lalu dimensi menjadi sub variabel dan sub variabel menjadi 

indikator yang dapat diukur. Indikator yang terukur dapat menjadi titil tolak untuk 

membuat item instrument pernyataan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 
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responden. (Iskandar, 2009). Skala likert dalam penelitian ini adalah 1-5 dimana 

nilai 1 adalah sangat tidak setuju, nilai 2 adalah tidak setuju, nilai 3 adalah cukup 

setuju, nilai 4 adalah setuju dan nilai 5 adalah sangat setuju. (Likert, 1967)  

 

2.5 Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) 

SPSS adalah sebuah software untuk mengolah data statistik yang 

penggunaannya cukup mudah bahkan bagi orang yang tidak mengenal dengan baik 

teori statistik. Aplikasi SPSS seringkali digunakan untuk memecahkan masalah 

riset atau bisnis dalam hal statistik. 

Cara kerjanya sederhana, yaitu data yang anda input oleh SPSS akan 

dianalisis dengan suatu paket analisis. Menyediakan akses data, persiapan dan 

manajemen data, analisis data, dan pelaporan. SPSS merupakan perangkat lunak 

yang paling banyak dipakai karena tampilannya yang user friendly dan merupakan 

terobosan baru berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya 

dalam e-business. SPSS didukung oleh OLAP (Online Analytical Processing) yang 

akan memudahkan dalam pemecahan pengolahan dan akses data dari berbagai 

perangkat lunak yang lain, seperti Microsoft Excel atau Notepad. 

Tabel 2.3  Skala Likert 

Keterangan intensitas kesetujuan pernyataan di dalam kuisioner 

Angka 
1 2 3 4 5 

Keterangan Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Cukup 

setuju 

Setuju Sangat 

setuju 

 

 



24 

 

 

2.6 Uji Reliabilitas 

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan 

(konsisten) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin 

instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, 

stabil dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan 

data yang sama. Uji reliabilitas mengindikasikan bahwa suatu indikator tidak bias 

dan sejauh mana suatu indikator handal pada waktu, tempat dan orang yang 

berbeda-beda. Untuk mengukur reliabilitas dari indikator penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Koefisien Cronbach’s Alpha 

yang mendekati satu menandakan reliabilitas konsistensi yang tinggi. Cronbach’s 

Alpha digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan 

dalam kuesioner penelitian. Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengukur apakah kuesioner benar-benar merupakan indikator yang mengukur 

suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang 

konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan 

metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 17.0. Data dikatakan reliabel jika 

Nilai Cronbach’s Alpha ≥ Nilai r Tabel (Ghozali, 2005). 

 

2.7 Structural Equation Modelling 

Persamaan pemodelan struktural (Structural Equation Modelling atau SEM) 

merupakan teknik statistik untuk menguji dan mengestimasi hubungan kausal 

menggunakan kombinasi data statistik dan asumsi kausal kualitatif. Model (SEM) 

memungkinkan pemodelan kedua konfirmatori dan eksplorasi, yang menandakan 

kecocokan untuk kedua pengujian teori dan pengembangan teori. Pemodelan 
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konfirmasi biasanya dimulai dengan suatu hipotesis yang akan direpresentasikan 

dalam model kausal. Konsep yang digunakan dalam model kemudian harus 

dioperasionalkan untuk memungkinkan pengujian hubungan antara konsep-konsep 

dalam model. Kemudian model ini diuji terhadap data pengukuran yang diperoleh 

untuk menentukan seberapa baik model tersebut sesuai data. Asumsi kausal yang 

tertanam di dalam model sering memiliki implikasi difalsifikasi yang dapat diuji 

terhadap data (Wijanto, 2008). 

Dari segi metodologi SEM (Wijanto, 2008) memainkan peran, diantaranya 

sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan, analisis 

struktur kovarian, dan model persamaan struktural. Meskipun demikian, ada 

beberapa hal yang membedakan SEM dengan regresi biasa maupun teknik 

multivariat yang lain, karena membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistik 

yang didasarkan atas regresi biasa dan analisis varian. SEM terdiri dari 2 bagian 

yaitu model variabel laten dan model pengukuran. Kedua model tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan regresi biasa. Regresi biasa, 

umumnya, menspesifikasikan hubungan kausal antara variabel-variabel teramati, 

sedangkan pada model variabel laten SEM, hubungan kausal terjadi di antara 

variabel-variabel tidak teramati atau variabel-variabel laten. 

Kline dan Klammer (dalam buku Wijanto, 2008) lebih mendorong 

penggunaan SEM dibandingkan regresi berganda karena terdapat 5 alasan, yaitu:  

1. SEM memeriksa hubungan di antara variabel-variabel sebagai sebuah unit, 

tidak seperti pada regresi berganda yang pendekatannya sedikit demi sedikit.  
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2. Asumsi pengukuran yang handal dan sempurna pada regresi berganda tidak 

dapat dipertahankan, dan pengukuran dengan kesalahan dapat ditangani 

dengan mudah oleh SEM.  

3. Modification Index yang dihasilkan oleh SEM menyediakan lebih banyak 

isyarat tentang arah penelitian dan permodelan yang perl ditindak lanjuti 

dibandingkan pada regresi.  

4. Interaksi juga dapat ditangani dalam SEM.  

Agar komunikasi dalam penyampaian tentang ide konsep dasar SEM dapat 

berjalan secara efektif, maka digunakan diagram lintasan atau path diagram sebagai 

sarana komunikasi. Diagram lintasan dapat menggambarkan atau 

menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih mudah, terutama jika 

dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM (ingat “a picture 

worths a thousand words”). Selain itu, diagram lintasan sebuah model dapat 

membantu mempermudah konversi model tersebut ke dalam perintah atau sintak 

dari SEM software. Demikian juga, jika diagram linatasan sebuah model digambar 

secara benar dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka akan dapat 

diturunkan model matematik dari model tersebut. 

Berikut adalah variabel-variabel yang terdapat di dalam SEM :  

1. Variabel Laten Dalam SEM variabel kunci yang menjadi perhatian adalah 

variabel laten atau konstruk laten. Variabel laten hanya dapat diamati secara 

tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. 

SEM mempunyai 2 jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen. Kedua 

variabel ini dibedakan bedasarkan atas keikutsertaan sebagai variabel terikat 

pada 8 persamaan-persamaan dalam model. Variabel eksogen selalu muncul 
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sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. 

Sedangkan variabel endogen merupakan variabel terikat pada satu persamaan 

atau lebih di dalam model, meskipun semua persamaan sisanya variabel 

tersebut ada variabel bebas. 

2. Variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati 

atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut indikator. Variabel 

teramati merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Pada metode surveI 

dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili 

sebuah variabel teramati dan variabel ini berkaitan atau merupakan efek dari 

variabel laten eksogen. 

Pada SEM terdapat 2 model yang digunakan, yaitu :  

1. Model Struktural  

Menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-variabel 

laten. Hubungan-hubungan ini umumnya linier, meskipun perluasan SEM 

memungkinkan untuk mengikursertakan hubungan tidak linier. Sebuah 

hubungan diantara variabel-variabel laten serupa dengan sebuah persamaan 

regresi linier di antara variabel-variabel tersebut. Beberapa persamaan regresi 

linier tersebut membentuk sebuah persamaan simultan variabel-variabel laten. 

2. Model Pengukuran Dalam SEM 

Setiap variabel laten biasanya mempunyai beberapa ukuran atau variabel 

teramati atau indikator. Pengguna SEM paling sering menghubungkan variabel 

laten dengan variabel-variabel teramati melalui model pengukuran yang 

berbentuk analisis faktor dan banyak digunakan di psikometri dan sosiometri. 
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Dalam model ini, setiap variabel laten dimodelkan sebagai sebuah faktor yang 

mendasari variabel-variabel teramati yang terkait.  

Pada SEM juga terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dikatetogrikan 

menjadi 2 jenis kesalahan yaitu : 

1. Kesalahan Struktural  

Pada umumnya pengguna SEM tidak berharap bahwa variabel bebas dapat 

memprediksi secara sempurna variabel terikat, sehingga dalam suatu model 

biasanya ditambahkan komponen kesalahan struktural. Untuk memperoleh 

estimasi parameter yang konsisten, kesalahan struktural ini diasumsikan tidak 

berkorelasi dengan variabel-variabel eksogen dari model. Meskipun demikian, 

kesalahan structural bisa dimodelkan berkorelasi dengan kesalahan struktural 

yang lain model biasanya ditambahkan komponen kesalahan struktural. Untuk 

memperoleh estimasi parameter yang konsisten, kesalahan struktural ini 

diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel-variabel eksogen dari model. 

Meskipun demikian, kesalahan struktural bisa dimodelkan berkorelasi dengan 

kesalahan struktural yang lain 

2 Kesalahan Pengukuran  

Dalam SEM indikator-indikator atau variabel-variabel teramati tidak dapat 

secara sempurna mengukur variabel laten terkait. Untuk memodelkan 

ketidaksempurnaan ini dilakukan penambahan komponen yang mewakili 

kesalhan pengukuran ke dalam SEM 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Model Konseptual dan Hipotesis 

Untuk model kenseptual penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Model Konseptual 

 

 

 Dari model konseptual tersebut, hipotesis penilitian yang dikembangkan 

sebagai berikut: 

H1 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas 

sistem dengan penggunaan. 

H2 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas 

sistem dengan kepuasan pengguna. 

H3 = Diduga hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas informasi 

dengan penggunaan. 
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H4 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas 

informasi dengan Kepuasan Pengguna. 

H5 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas 

layanan dengan penggunaan. 

H6 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kualitas 

layanan dengan Kepuasan Pengguna. 

H7 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel pengguna 

dengan Kepuasan Pengguna. 

H8 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel penggunaan 

dengan manfaat bersih. 

H9 = Diduga terd./xapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kepuasan 

Pengguna dengan manfaat bersih. 

H10 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel manfaat 

bersih dengan penggunaan. 

H11 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel manfaat 

bersih dengan kepuasaan pengguna. 

H12 = Diduga terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kepuasaan 

pengguna dengan penggunaan. 

 

3.2 Alur Proses Metode Penelitian 

Proses tahapan dalam metodologi penelitian meliputi tahap pendahuluan, 

tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap pengambilan keputusan. 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3. 2 Alur Proses Metode Penelitian 

 

 

3.3 Tahap Pendahuluan 

3.3.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dan penelitian serta jurnal yang 

terkait. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

melakukan pengukuran kepuasan sistem informasi menggunakan model DeLone 

dan McLean dan bagaimana menguji hipotesis. 
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3.3.2 Observasi dan wawancara 

Pada tahap ini peneliti telah melakukan observasi awal pada website STIKIP 

PGRI Jombang dengan mengamati dan melihat setiap fungsi fungsi webiste yang 

ada. Berikut tampilan website yang diobservasi. 

 

Gambar 3. 3 halaman muka website 

Pada website STIKIP PGRI Jombang terdapat banyak fungsi didalamnya 

sebagai berikut : 

1. Fungsi menu akademik untuk memberikan informasi pembekalan kkn 

seminar dan kegiatan yang akan diadakan oleh STIKIP PGRI Jombang 

2. Fungsi menu beasiswa untuk memberikan informasi beasiswa LPDP dan 

beasiswa unggulan kepada mahasiswa 

3. Fungsi menu penelitian untuk memberikan informasi tentang seminar hasil 

penelitian 

4. Fungsi menu peraturan dan kebijakan adalah untuk memberikan informasi 

produk hukum tentang dosen klasifikasi pemeringkat PT 

5. Fungsi kemahasiswaan adalah untuk memberikan informasi tentang 

kegiatan yang diadakan oleh senat dan juga kegiatan lainnya 
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6. Fungsi galeri foto adalah menampilkan foto tentang STIKIP PGRI Jombang 

dan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa  

Tahapan selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap pihak terkait 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang data dalam 

penelitian seperti jumlah mahasiswa, jumlah progam studi yang ada.  

 

3.3.3 Penghitungan Sampel 

Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan penghitungan sampel yang 

akan dilakukan terhadap penilitian ini. 

1) Populasi Penelitian 

Unit populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif STIKIP PGRI 

Jombang  angkatan 2016  

2) Metode dan Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

Slovin. 

3) Lokasi 

Penilitian ini berlokasi pada STIKIP PGRI jombang, berada pada alamat Jl. 

Pattimura III No.20, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 

61418. 

 

3.3.4 Penentuan Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan dideskripsikan tahapan tentang variabel penelitian 

yang terdiri dari enam, yaitu:  

1) Variabel Kualitas Sistem sebagai X1 memiliki indikator: 

a. Kemudahan untuk digunakan (ease of use) sebagai X1.1 
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b. Keandalan sistem (reliability) sebagai X1.2 

c. Kecepatan akses (response time) sebagai X1.3 

d. Fleksibilitas sistem (flexibility) sebagai X1.4 

e. Keamanan sistem (security) sebagai X1.5 

2) Variabel Kualitas Informasi (Information Quality) sebagai X2 memiliki 

indikator: 

a. Kelengkapan (completeness) sebagai X2.1 

b. Relevan (relevance) sebagai X2.2 

c. Akurat (accurate) sebagai X2.3 

d. Ketepatan waktu (timeliness) sebagai X2.4 

3) Variabel Kualitas Layanan (Service Quality) sebagai X3 

a. Jaminan (assurance) sebagai X3.1 

b. Empati (empathy) sebagai X3.2 

4) Variabel Penggunaan Sistem (Use) sebagai Y1. Variabel ini terdiri dari satu 

indikator yaitu Sifat penggunaan (Nature of use) sebagai Y1.1 

5) Variabel Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) sebagai Y2 memiliki 

indikator:                                                                                                                                                                                                   

a. Efisiensi (Efficiency) sebagai Y2.1 

b. Keefektivan (Effectiveness) sebaga Y2.2  

c. Kepuasan (Satisfaction) sebagai Y2.3 

6) Variabel Manfaat bersih (Net Benefit) sebagai Z1 terdiri dari: 

a. Menigkatkan pengetahuan (improve knowledge sharing) sebagai Z1.1 

b. Efektivitas komunikasi (communication effectiveness) sebagai Z1.2 

 

 

 



35 

 

 

Definisi dari masing masing variabel sebagai berikut: 

1. Kualitas system (System Quality) sebagai pengukur kualitas sistem hardware 

dan software website STIKIP PGRI Jombang dengan item pertanyaan 

dijelaskan pada tabel berikut. Item pertanyaan dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Kualitas Sistem (System Quality) 

Kode Pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

X1.1 Saya mudah untuk menggunakan 

website STIKIP PGRI Jombang 

     

X1.2 Saya dapat mengakses website 

STIKIP PGRI Jombang dari 

berbagai browser 

     

X1.3 Saya dapat mengakses website 

STIKIP PGRI Jombang dengan 

cepat 

     

X1.4 Saya tidak canggung dan secara 

mudah dan cepat dalam 

menggunakan website STIKIP 

PGRI Jombang 

     

X1.5 Saya tidak dapat mengubah 

informasi yang ada pada website 

STIKIP PGRI Jombang 

     

 

2. Kualitas Informasi (Information Quality) sebagai pengukur kualitas sistem 

hardware dan software website STIKIP PGRI Jombang dengan item 

pertanyaan dijelaskan pada tabel berikut. Item pertanyaan dijelaskan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.2 Kualitas Informasi (Information Quality) 

Kode pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

X2.1 Saya memperoleh informasi yang 

lengkap sesuai kebutuhan pada 

website STIKIP PGRI Jombang 
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Kode pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

X2.2 Saya mendapatkan informasi dan 

manfaat yang sesuai dengan 

kebutuhan saya pada website 

STIKIP PGRI Jombang 

     

X2.3 Informasi yang dihasilkan dari  

website STIKIP PGRI Jombang 

tepat sesuai dengan kebutuhan  

     

X2.4 Saya mendapatkan informasi 

terkini pada website STIKIP PGRI 

Jombang 

     

 

3. Kualitas Layanan (Service Quality) adalah tingkat kebermanfaatan sebuah 

sistem yang dapat dilihat dari frekuensi penggunaan sistem tersebut.jika sistem 

banyak digunakan, maka hal tersebut menunjukan bahwa orang akan terbantu 

dengan adanya sistem tersebut. Penggunaan sistem tersebut menunjukkan 

bahwa sistem yang ada memiliki kualitas yang baik, karena dapat membantu 

saat bekerja. Item pertanyaan dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kualitas Layanan (Service Quality) 

Kode pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

X3.1 Informasi yang ada pada website 

STIKIP PGRI Jombang dapat 

dipercaya 

     

X3.2 Saya mudah berkomunikasi 

dengan pihak pengelola website 

STIKIP PGRI Jombang 

     

 

4. Penggunaan (Use) mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem 

informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembeljaran (degree 
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of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi. Item 

pertanyaan dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 Penggunaan (Use) 

Kode Pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

Y1 Saya sering mengakses website 

STIKIP PGRI Jombang untuk 

mencari informasi yang saya 

butuhkan 

     

Y1.1 Saya sering mengetahui kegiatan 

kampus melalui website STIKIP 

PGRI Jombang 

     

 

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) merupakan perasaan bersih dari 

senang atau tidak senang dalam menerima sistem informasi dari keseluruhan 

manfaat yang diharapkan seseorang dimana  perasaan tersebut dihasilkan dari 

interaksi dengan sistem informasi. Item pertanyaan dijelaskan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.5 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Kode Pernyataan Keterangan 

  STS TS CS S SS 

Y2.1 Website STIKIP PGRI Jombang 

memberikan hasil sesuai dengan 

yang saya harapkan  

     

Y2.2 Dengan adanya website STIKIP 

PGRI Jombang saya dimudahkan 

dalam hal tenaga waktu dan usaha 

berkaitan dengan kegiatan kampus 

     

Y2.3 Saya merasa senang dengan 

layanan yang ada pada website 

STIKIP PGRI Jombang  
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6. Manfaat bersih (Net Benefit) sebagai perhitungan penting tentang dampak 

positif atau negatif dari penggunaan webiste STIKIP PGRI Jombang dari 

pengguna dan manfaat yang didapatkan dari penggunaan website tersebut. Item 

pernyataan dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 Manfaat bersih (Net Benefit) 

Kode Pernyataan keterangan 

  STS TS CS S SS 

Z1.1 Website STIKIP PGRI Jombang 

dapat meningkatkan pengetahuan 

     

Z1.2 Website STIKIP PGRI Jombang 

mempermudah dalam komunikasi 

antara saya dengan pengelola 

dalam layanan kampus 

     

 

 

3.4 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan detail informasi mengenai 

penggunaan kanal website stikip pgri jombang. data penelitian ini diperoleh 

dengan metode wawancara dengan pihak terkait, serta penyebaran kuesioner 

kepada responden, kuesioner ini disebarkan secara langsung atau face-to-face. 

 

3.4.1   Penyebaran Kuisioner 

Pada tahap ini kuisioner yang telah dibuat berdasarkan dimensi DeLone dan 

McLean diberikan dan diisi oleh mahasiswa aktif STIKIP PGRI Jombang.  

 

3.4.2 Tabulasi Data 

Tabulasi adalah pembuatan table-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan 

ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel hasil tabulasi dapat berbentuk seperti  
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tabel pemindahan, tabel biasa, atau tabel analisis. Pada penilitan ini, 

kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden akan ditabulasi menggunakan 

bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2013. 

 

3.5 Tahap Analisis Data 

 Analisis validitas dan reliabilitas pada analisis ini menggunakan perangkat 

lunak SPSS 24.0. Sedangkan untuk analisis data menggunakan menggunakan 

metode Structural Equation Model (SEM) perangkat lunak yang digunakan untuk 

analisis struktural adalah SmartPLS.  

 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian. Tanggapan responden 

pada setiap variabel penelitian dapat dilakukan dengan mengubah tanggapan 

responden menjadi deskriptif. Sehingga, tanggapan dari responden dapat dianalisis. 

Analisis deskriptif ini dapat berupa mean, median, dan tabel frekuensi. 

Hasil dari analisis dalam bentuk analisis deskriptif dapat menunjukkan bahwa 

variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pengguna sistem, 

kepuasan pengguna, dan manfaat bersih mempunyai nilai diatas nilai mediannya, 

itu dapat diartikan sebagai kecenderungan tanggapan responden dalam mengartikan 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pengguna sistem, kepuasan 

pengguna, dan manfaat bersih adalah baik. Proses analisis deskriptif ini dilakukan 

pada masing-masing variabel dan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 

24.0. 
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3.5.2 Uji Instrumen 

Hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Ini 

merupakan asumsi pada setiap persamaan. Asumsi ini akan menentukan jenis 

persamaan estimasi yang sedang digunakan 

 

3.6 Tahapan Pengambilan Keputusan 

3.6.1 Hasil Analisis 

Hasil analisis ini membahas deskripsi penelitian untuk mengetahui tingkat 

kesuksesan website STIKIP PGRI Jombang. Deskripsi variabel dari dimensi model 

DeLone dan McLean. Instrumen penelitian ini akan digunakan telah melewati uji 

validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan alat bantu SPSS 24.0, 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan pendekatan AMOS yang memungkinkan 

melakukan estimasi atas sejumlah persamaan regresi yang berbeda tetapi terkait 

satu sama lain secara bersamaan dan dengan membuat model strkutural. Langkah 

langkah dalam membuat model dengan AMOS adalah sebagai berikut :  

1. Pengembangan sebuah model berbasis teori 

2. Pengembangan diagram jalur 

3. Uji Normalitas 

4. Uji Singularitas atau multikolinearitas 

5. Outlier 

6. Konvensi diagram jalur persamaan struktural dan pengukuran 

7. Pemilihan matriks input dan estimasi model  

8. Melakukan identifikasi model struktural 

9. Uji Kausalitas 
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10. Evaluasi kriteria goodness of fit 

11. Interprestasi dan modifikasi model  

3.6.2 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dilakukan pada penilitian ini adalah setelah mempelajari, 

menganalisis, membahas serta mempertimbangkan dalam menentukan kebijakan 

untuk masa mendatang terhadap analisis kesuksesan website STIKIP PGRI 

Jombang baik pembahasan ataupun hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini 

agar menjadi bahan evaluasi pertimbangan lebih baik untuk website serta saran 

untuk pengelola website STIKIP PGRI Jombang dari sisi kualitas sistem, kualitas 

informasi dan kualitas layanan. 
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BAB IV 

 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dari tahap awal sampai 

pada pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. 

Selanjutnya akan dibahas hasil penelitian tersebut secara mendalam dan dikaitkan 

antara hasil penelitian dengan teori yang ada dalam tinjauan pustaka. 

 

4.1 Tahap Pendahuluan 

4.1.1 Studi Literatur 

Dalam pengerjaan penelitian ini langkah awal yang harus dilakukan adalah 

melakukan studi literatur. Pada studi literatur ini menghasilkan pengertian atau 

penjelasan dari masing-masing teori yang berhubungan dengan proses penyelesaian 

masalah yang ada. Hasil dari studi literatur dapat dilihat pada Bab II yaitu landasan 

teori yang terdiri dari Kualitas Website, Populasi dan Sampel, Teknik Sampling, 

Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean, Structural Equation 

Modeling (SEM), Validitas, Reliabiltas, Skala Pengukuran 

  

4.1.2  Observasi dan Wawancara 

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahap awal untuk 

mengamati fungsi fungsi dari website STIKIP PGRI Jombang yang akan dianalisa 

pada penelitian ini. Tahapan selanjutnya adalah wawancara terhadap pihak terkait 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menunjang data dalam 

penelitian seperti jumlah mahasiswa, jumlah progam studi yang ada pada STIKIP 



43 

 

 

PGRI Jombang guna mengetahui berapa jumlah sampel yang akan diuji sebelum 

penyebaran kuesioner dilakukan. 

 

4.1.3  Perhitungan Sampel   

Pada tahap ini menjabarkan sampel yang dilakukan terhadap penelitian ini 

menggunakan populasi penelitian dari mahasiswa aktif STIKIP PGRI Jombang 

angkatan 2016, data lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Aktif STIKIP PGRI Jombang angkatan 2016 

PRODI Mahasiswa Aktif 

Pendidikan Ekonomi 56 

Pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan (PPKN) 

35 

Pendidikan Matematika 28 

Pendidikan Bahasa Indonesia 40 

Pendidikan Bahasa Inggris 37 

Pendidikan Olahraga 61 

 

Selanjutnya dilakukan deskripsi penelitian dengan bertujuan untuk 

menggambarkan karakteristik responden dan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel. 

Karakteristik responden yaitu mahasiswa STIKIP PGRI Jombang, dengan 

menghitung nya dengan rumus stratified random sampling poportional sebagai 

berikut : 

Sampel Strata 1 (n1) rumusnya :  

 

 

Sampel Strata 2 (n2) rumusnya : 

 

 

nx
N

N
n 1

1 

nx
N

N
n 2

2 
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Sampel Strata 3 (n3) rumusnya : 

 

 

Sehingga n1 + n2 +n3 = n dan N1 + N2 + N3 = N 

Keterangan : 

ni = ukuran sampel pada stratum ke i 

n = ukuran sampel keseluruhan 

Ni = ukuran populasi pada stratum ke i 

N = ukuran populasi 

𝑒 = 0,05 

𝑛 =  
𝑛

1 + 𝑁𝑒²
=

257

1 + ((257)(0,05))²)
 

=
257

1 + ((257)(0,0025))
=

257

1 + 0,6425
 

=
257

1,6425
 

= 156 

Dengan detail perhitungan sebagai berikut  

Tabel 4.2 Perhitungan Sampel 

 

No 

 

Jurusan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan 

Stratified 

Random 

Sampling 

 

Sampel 

 1 Pendidikan Ekonomi 56 56/257*156 34 

 2 Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

(PPKN)  

35 35/257*156 21 

 3 Pendidikan 

Matematika 

28 28/257*156 17 

 4 Pendidikan Bahasa 

Indonesia 

40 40/257*156 24 

nx
N

N
n 3

3 



45 

 

 

 

No 

 

Jurusan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan 

Stratified 

Random 

Sampling 

 

Sampel 

 5 Pendidikan Bahasa 

Inggris 

37 37/257*156 22 

 6 Pendidikan Olahraga 61 61/257*156 37 

Total 257 156 

 

4.2 Tahap Pengumpulan Data 

4.2.1 Penyebaran Kuesioner 

 Dengan sampel 156 mahasiswa dilakukan penyebaran kuesioner ke 156 

mahasiswa dan kuesioner kembali dengan total 156, maka rate 100% layak untuk 

dianalisa. Karakteristik responden diantaranya yang berjenis kelamin wanita 

dengan jumlah 54 mahasiswi dan laki laki sebanyak 102 mahasiswa 

 
Gambar 4.1 Grafik presentase gender pada STIKIP PGRI Jombang 

 

65%

35%

gender

laki laki perempuan
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4.2.2 Jumlah sampel mahasiswa masing masing prodi   

 

 Gambar 4.2 Grafik Sampel Mahasiswa STIKIP PGRI Jombang 

 Pada grafik diatas terlihat bahwa jumlah terbanyak pada pengambilan 

sampe di STIKIP PGRI Jombang adalah jurusan Pendidikan Olahraga sebanyak 34 

dan yang paling rendah dalam pengambilan sampel adalah pada jurusan Pendidikan 

Matematika sebanyak 17 mahasiswa 

 

4.4  Tahap Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan untuk menganalisis kesuksesan website 

STIKIP PGRI Jombang adalah dengan melihat masing masing variabel yang ada 

untuk selanjutnya direkapitulasi dari indikator yang ada berdasarkan jawaban 

responden yang meliputi :  

4.4.1  Kualitas Sistem (X1) 

Kualitas Sistem terdiri dari 5 indikator yaitu : kemudahan untuk digunakan 

(ease of use), keandalan sistem (reliability), kecepatan akses (response time), 

kecepatan akses (response time), fleksibilitas sistem (flexibility) dan keamanan 

sistem (security). 

22%

14%

11%
15%

14%

24%

Jumlah sampel mahasiswa pada 
STIKIP PGRI Jombang

PE PPKN PMtk PBind Pbing PO
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 Masing masing indikator yaitu mudah menggunakan website,mudah 

mengakses dari berbagai browser,cepat mengakses website,mudah dan tidak 

canggung dalam menggunakan website. 

Rekapitulasi jawaban responden pada variabel indikator (System Quality) dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kualitas Sistem 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Saya mudah untuk 

menggunakan website 

STIKIP PGRI Jombang 

(X11) 

2 

1,3% 

9 

5,8% 

81 

51,9% 

62 

39,7% 

2 

1,3% 
3.34 

2 Saya dapat mengakses 

website STIKIP PGRI 

Jombang dari berbagai 

browser (X12) 

0 

0% 

11 

7,1% 

78 

50% 

66 

42,3% 

1 

0,6% 
3.37 

3 Saya dapat mengakses 

website STIKIP PGRI 

Jombang dengan cepat 

(X13) 

2 

1,3% 

11 

7,1% 

83 

53,2% 

55 

35,3% 

5 

3,2% 
3.32 

4 Saya tidak canggung dan 

secara mudah dan cepat 

dalam menggunakan 

website STIKIP PGRI 

Jombang (X14) 

2 

1,3% 

10 

6,4% 

79 

50,6% 

61 

39,1% 

4 

2,6% 

3.35 

5 Saya tidak dapat 

mengubah informasi yang 

ada pada website STIKIP 

PGRI Jombang 

0 

0% 

12 

7,7% 

86 

55,1% 

52 

33,3% 

6 

3,8% 
3.33 

Kualitas Sistem (System Quality) (X1) 3,34 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa System Quality berada pada rata-rata “3,34” 

atau “cukup setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung cukup menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memiliki  kualitas sistem yang cukup baik. 
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4.4.2 Kualitas Informasi (X2) 

Kualitas Informasi terdiri dari 4 indikator yaitu : kelengkapan 

(completeness), relevan (relevance), akurat (accurate), ketepatan waktu 

(timeliness). 

Masing masing indikator yaitu memperoleh informasi lengkap,mendapat 

informasi dan manfaat yang sesuai,informasi tepat sesuai kebutuhan,mendapat 

informasi terkini. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kualitas Informasi 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Saya memperoleh 

informasi yang lengkap 

sesuai kebutuhan pada 

website STIKIP PGRI 

Jombang (X21) 

3 

1,9% 

14 

9,0% 

102 

65,4% 

37 

23,7% 

0 

0% 

3,15 

2 Saya mendapatkan 

informasi dan manfaat yang 

sesuai dengan kebutuhan 

saya pada website STIKIP 

PGRI Jombang (X22) 

4 

2,6% 

15 

9,6% 

89 

57,1% 

48 

30,8% 

0 

0% 

3.00 

3 Informasi yang dihasilkan 

dari  website STIKIP PGRI 

Jombang tepat sesuai 

dengan kebutuhan (X23) 

1 

0,6% 

17 

10,9% 

95 

60,9% 

43 

27,6% 

0 

0% 
3.25 

4 Saya mendapatkan 

informasi terkini pada 

website STIKIP PGRI 

Jombang (X24) 

5 

3,2% 

17 

10,9% 

107 

68,6% 

27 

17,3% 

0 

0% 
3.44 

Kualitas Informasi (Information Quality) (X2) 3,21 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Information Quality berada pada rata-rata 

“3,21” atau “cukup setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung cukup menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memiliki  kualitas informasi yang cukup baik. 

 



49 

 

 

4.4.3 Kualitas Layanan (X3) 

Kualitas layanan terdiri dari 2 indikator yaitu : jaminan (assurance), Empati  

Masing masing indikator yaitu website dapat dipercaya, dapat berkomunikasi 

dengan pengelola website. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kualitas Layanan 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Informasi yang ada pada 

website STIKIP PGRI 

Jombang dapat dipercaya 

(X31) 

2 

1,3% 

5 

3,2% 

106 

67,9% 

38 

24,4% 

5 

3,2% 
3,25 

2 Saya mudah 

berkomunikasi dengan 

pihak pengelola website 

STIKIP PGRI Jombang 

(X32) 

1 

0,6% 

8 

5,1% 

68 

43,6% 

79 

50,6% 

0 

0% 

3.44 

Kualitas Layanan (Service Quality) (X3) 3,34 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Service Quality berada pada rata-rata “3,34” 

atau “cukup setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung cukup menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memiliki  kualitas layanan yang cukup baik. 

4.4.4 Penggunaan Sistem (Y1) 

Penggunaan Sistem terdiri satu indikator yaitu sifat penggunaan (Nature of  

use) masing masing indikator yaitu : mencari informasi yang dibutuhkan, 

mengetahui kegiatan kampus melalui website 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penggunaan Sistem 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Saya sering mengakses 

website STIKIP PGRI 

Jombang untuk mencari 

informasi yang saya 

butuhkan (Y11) 

10 

6,4% 

31 

19,9% 

57 

36,5% 

55 

35,3% 

3 

1,9% 

3,06 
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No Indikator Skor 
Mean 

1 2 3 4 5 

2 Saya sering mengetahui 

kegiatan kampus melalui 

website STIKIP PGRI 

Jombang (Y12) 

9 

5,8% 

30 

19,2% 

66 

42,3% 

50 

32,1% 

1 

0,6% 
 3.03 

Penggunaan (Use) (Y1) 3,04 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem berada pada rata-rata 

“3,04” atau “cukup setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung cukup menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memberikan informasi yang sesuai sehingga digunakan dengan cukup 

baik. 

4.4.5 Kepuasan Pengguna (Y2) 

Kepuasan Pengguna terdiri dari tiga indikator yaitu Efisiensi (Efficiency), 

Keefektivan (Effectiveness), Kepuasan (Satisfaction) masing masing indikator 

yaitu: memberikan hasil sesuai dengan yang saya harapkan, dengan adanya 

dimudahkan dengan kegiatan kampus, merasa senang dengan adanya layanan 

website. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepuasaan Pengguna 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Website STIKIP PGRI 

Jombang memberikan 

hasil sesuai dengan yang 

saya harapkan (Y21) 

2 

1,3% 

40 

25,6% 

88 

56,4% 

26 

16,7% 

0 

0% 
2,88 

2 Dengan adanya website 

STIKIP PGRI Jombang 

saya dimudahkan dalam 

hal tenaga waktu dan 

usaha berkaitan dengan 

kegiatan kampus (Y22) 

8 

5,1% 

51 

32,7% 

70 

44,9% 

27 

17,3% 

0 

0% 

2,74 

3 Saya merasa senang 

dengan layanan yang ada 

pada website STIKIP 

PGRI Jombang (Y23) 

11 

7,1% 

120 

76,9% 

24 

15,4% 

1 

0,6% 

0 

0% 
3,10 

Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) (Y2) 2,90 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa User Satisfaction berada pada rata-rata 

“2,90” atau “tidak setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung tidak menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memiliki  kualitas penggunaan yang cukup baik. 

4.4.6 Manfaat Bersih (Net Benefit) (Z1) 

Manfaat bersih terdiri dari dua indikator yaitu menigkatkan pengetahuan 

(improve knowledge sharing), Efektivitas komunikasi (communication 

effectiveness).masing masing indikator yaitu : website dapat meningkatkan 

pengetahuan, mempermudah dalam komunikasi dengan pengelola. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Manfaat Bersih 

No Indikator 
Skor 

Mean 
1 2 3 4 5 

1 Website STIKIP PGRI 

Jombangdapat meningkatkan 

pengetahuan (Z11) 

1 

0,6

% 

14 

9,0

% 

69 

44,2% 

68 

43,6

% 

4 

2,6% 3,38 

2 Website STIKIP PGRI 

Jombang mempermudah 

dalam komunikasi antara 

saya dengan pengelola dalam 

layanan kampus (Z12) 

1 

0,6

% 

15 

9,6

% 

67 

42,9% 

73 

46,8

% 

0 

0% 

3.36 

Manfaat Bersih (Net Benefit) (Z1) 3,37 

 

 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Net Benefit berada pada rata-rata “3,37” 

atau “cukup setuju”, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan 

pengunjung cukup menyetujui pernyataan pada kuesioner yang berarti situs 

cenderung memiliki  manfaat bersih yang cukup baik. 

 

4.5 Uji Validitas  

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung korelasi 

nilai dari masing masing butir pertanyaan dengan total nilai. Dalam output SPSS 

menampilkan korelasi dari masing masing butir pertanyaan tiap variabel terhadap 
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total nilai. Butir pertanyaan yang akan menunjukkan hasil signifikan pada nilai 

kurang dari 0,05. Pada penelitian ini N=156,maka df = N (156)-2=154. Jadi df 154 

= 0,132. Pengujian validitas tiap variabel dilakukan berdasarkan indikator – 

indikator yang telah membentuknya. Hasil uji validitas data yang diolah 

ditunjukkan pada tabel 4.9 dengan diketahui seluruh item dari variabel adalah valid 

Berikut ini adalah output dari uji validitas menggunakan aplikasi SPSS : 

1. Kegunaan (Usability) (X1) 

Tabel 4.9 Output Uji Validitas  

Variabel laten Nilai korelasi Signifikansi Keterangan 

Kualitas sistem (System Quality) 

X1.1 0,805 0,000 Valid 

X1.2 0,756 0,000 Valid 

X1.3 0,785 0,000 Valid 

X1.4 0,822 0,000 Valid 

X1.5 0,855 0,000 Valid 

Kualitas informasi (Information Quality) 

X2.1 0,851 0,000 Valid 

X2.2 0,824 0,000 Valid 

X2.3 0,779 0,000 Valid 

X2.4 0,823 0,000 Valid 

Kualitas layanan (service quality) 

X3.1 0,840 0,000 Valid 

X3.2 0,838 0,000 Valid 

Penggunaan (Use) 

Y1.1 0,952 0,000 Valid 

Y1.2 0,945 0,000 Valid 

Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Y2.1 0,802 0,000 Valid 

Y2.2 0,859 0,000 Valid 

Y2.3 0,512 0,000 Valid 

Manfaat bersih (Net Benefit) 

Z1.1 0,854 0,000 Valid 

Z1.2 0,838 0,000 Valid 
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4.6   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini untuk mengukur kuesioner tentang 

kesuksesan website STIKIP PGRI Jombang. Pengukuran dalam uji reliabilitas 

penelitian ini dilakukan dengan pengukuran sekali. Pengukuran sekali dan 

kemudian dibandingkan dengan korelasi antara jawaban pertanyaan. Dengan 

bantuan SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronchbach Alpha 

yang dibandikan dengan r tabel yaitu 0,1572. Pengujian tiap variabel dilakukan 

secara terpisah dengan menguji seluruh indikator yang ada di dalamnya. Berikut 

ialah bukti satu persatu jika indikator variabel dikatkan reliabel dengan melihat nilai 

Reliability Statistic pada aplikasi SPSS  

 

4.6.1 Kualitas Sistem 

Tabel 4.10 Output Reliabilitas Kualitas Sistem 

  

 

 

 Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,864 > 

0,1572. Sehingga variabel Kualitas sistem bisa dikatakan reliabel 

 

4.6.2 Kualitas Informasi  

Tabel 4.11 Output Reliabilitas Kualitas Informasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,836 4 

 

Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,836 > 

0,1572. Sehingga variabel Kualitas sistem bisa dikatakan reliabel. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,864 5 
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4.6.3 Kualitas Layanan 

Tabel 4.12 Output Reliabilitas Kualitas Layanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,578 2 

 

Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,578 > 

0,1572. Sehingga variabel Kualitas Layanan bisa dikatakan reliabel. 

 

4.6.4 Penggunaan Sistem 

Tabel 4.13 Output Reliabilitas Penggunaan Sistem 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,888 2 

 

Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,296 > 

0,1572. Sehingga variabel Penggunaan Sistem bisa dikatakan reliabel. 

 

4.6.5 Kepuasan Pengguna 

Tabel 4.14 Output Reliabiitas Kepuasan Pengguna 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,585 3 

 

Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,585 > 

0,1572. Sehingga variabel Kepuasan Pengguna bisa dikatakan reliabel. 
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4.6.6 Manfaat Bersih 

Tabel 4.15 Output Reliabiitas Manfaat Bersih 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,585 2 

 

Berdasarkan tabel ditemukan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,585 > 

0,1572. Sehingga variabel Manfaat bersih bisa dikatakan reliabel. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel Laten Cronchbach Alpha Keterangan 

Kualitas Sistem (System Quality) 0,864 Reliabel 

Kualitas infomasi (Information Quality) 0,836 Reliabel 

Kualitas layanan (Service Quality) 0,578 Reliabel 

Penggunaan (Use) 0,888 Reliabel 

Kepuasaan pengguna (User Satisfaction) 0,585 Reliabel 

Manfaat bersih (Net Benefit) 0,585 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil data dari kuesioner yang telah diolah pada tabel 

diketahui bahwa, variabel yang reliabel yaitu berjumlah 6 variabel. Hal ini 

ditunjukkan oleh kualitas sistem yaitu sebesar 0.864, kualitas informasi yaitu 

sebesar 0.836, kualitas layanan yaitu sebesar 0,578, penggunaan yaitu sebesar 

0.888, Kepuasan Pengguna yaitu sebesar 0.585, dan manfaat bersih yaitu sebesar 

0.585. 
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4.7 Uji Asumsi 

Sebelum melakukan pengujian analisis SEM menggunakan bantuan 

perangkat lunak AMOS, data harus memenuhi persyaratan uji statistika terlebih 

dahulu. Uji statistika tersebut adalah uji asumsi linearitas dengan menggunakan 

Ftabel sebagai uji linearitas atas tabel F hitung. 

 

4.7.1 Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Sistem 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap penggunaan atas 

kualitas sistem menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji linearitas 

dijabarkan pada tabel  

Tabel 4.17 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Sistem 

Penggunaan 

*Kualitas Sistem 

Df  Fhitung Sig Ftabel 

14.140 1,275 0,230 1,760 

 

 Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,230 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

penggunaan dengan kualitas sistem. Selanjutnya hasil perhitungan uji lineariltas, 

diperoleh Fhitung 1,275 < 1,760, maka dapat disimpukan memenuhi asumsi linear. 

 

4.7.2 Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Informasi 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap penggunaan atas 

kualitas sistem menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji linearitas 

dijabarkan pada tabel 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Informasi 

Penggunaan 

*Kualitas 

Informasi 

Df Fhitung Sig Ftabel 

11.143 1,316 0,112 1,860 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,112 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

penggunaan dengan kualitas layanan. Selanjutnya hasil perhitungan uji lineariltas, 

diperoleh Fhitung 1,316 < 1,860 maka dapat disimpukan memenuhi asumsi linear. 

 

4.7.3 Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Layanan 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap penggunaan atas 

kualitas sistem menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji linearitas 

dijabarkan pada tabel. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas layanan 

Penggunaan 

*Kualitas Layanan 

Df Fhitung Sig Ftabel 

5.149 2,270 0,154 1,421 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,154 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

penggunaan dengan kualitas layanan. Selanjutnya hasil perhitungan uji lineariltas, 

diperoleh Fhitung 1,421 < 2,27, maka dapat disimpukan memenuhi asumsi linear 
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4.7.4 Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Sistem 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap penggunaan atas 

kualitas sistem menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji linearitas 

dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.20 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Sistem 

Kepuasan 

Pengguna 

*Kualitas Sistem 

Df Fhitung Sig Ftabel 

14.140 1,494 0,222 1,760 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,222 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Kepuasan Pengguna dengan Kualitas Sistem. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 1,494 < 1,76, maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

4.7.5 Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Informasi 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna 

atas Kualitas Informasi menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.21 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Informasi 

Kepuasan Pengguna 

*Kualitas Informasi 

Df Fhitung Sig Ftabel 

7.147 0,796 0,644 2,07 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,644 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 
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Kepuasan Pengguna dengan Kualitas Informasi. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 0,796 < 2,07, maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

4.7.6 Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Layanan 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna 

atas Kualitas Layanan menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.22 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Layanan 

Kepuasan 

Pengguna 

*Kualitas 

Informasi 

Df Fhitung Sig Ftabel 

11.143 0,796 0,644 1,860 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,644 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Kepuasan Pengguna dengan kualitas Informasi. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 0,796 < 1,86 maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

4.7.7 Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Layanan 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna 

dengan Kualitas Layanan menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna dengan Kualitas Layanan 

Kepuasan 

Pengguna 

*Kualitas Layanan 

Df Fhitung Sig Ftabel 

5.149 2,270 0,050 2,27 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,050 lebih 

besar dari α = 0,05 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

kepuasan Pengguna dengan Kualitas Layanan. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 2,270 < 2,27 ,maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

4.7.8 Uji Linearitas Penggunaan atas Kepuasan Pengguna 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap penggunaan dengan 

Kepuasan Pengguna menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.24 Hasil Uji Linearitas Penggunaan dengan Kepuasan Pengguna 

Penggunaan*Kepuasan 

Pengguna 

Df Fhitung Sig Ftabel 

7.147 1,988 0,060 2,070 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,060 lebih 

besar dari α = 0,05 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Penggunaan dengan Kepuasan Pengguna. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 1,988 <2,07 ,maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 



61 

 

 

4.7.9 Uji Linearitas Penggunaan atas Manfaat Bersih 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Penggunaan dengan 

Manfaat Bersih menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji linearitas 

dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.25 Hasil Uji Linearitas Penggunaan dengan Manfaat bersih 

Penggunaan*manfaat 

bersih 

df Fhitung Sig Ftabel 

5.149 1,117 0,354 2,27 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,354 lebih 

besar dari α = 0,05 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Penggunaan dengan Manfaat Bersih. Selanjutnya hasil perhitungan uji lineariltas, 

diperoleh Fhitung 1,117 < 2,27 , maka dapat disimpukan memenuhi asumsi linear. 

 

4.7.10 Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Manfaat Bersih 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Kepuasan pengguna 

dengan Manfaat bersih menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.26 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna dengan Manfaat Bersih 

Kepuasan 

Pengguna*manfaat 

bersih 

df Fhitung Sig Ftabel 

5.149 0,834 0,527 2,27 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,527 lebih 

besar dari α = 0,05 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Kepuasan Pengguna dengan Manfaat Bersih. Selanjutnya hasil perhitungan uji 
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lineariltas, diperoleh Fhitung 0,834 < 2,37, maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

4.7.11 Uji Linearitas Manfaat Bersih atas Penggunaan 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Manfaat Bersih 

dengan Penggunaan menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.27 Hasil Uji Linearitas Manfaat Bersih dengan Penggunaan  

manfaat bersih * 

Penggunaan 

df Fhitung Sig Ftabel 

5.149 1,825 0,118 2,270 

 

  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 0,118 lebih 

besar dari α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Manfaat Bersih dengan Penggunaan. Selanjutnya hasil perhitungan uji lineariltas, 

diperoleh Fhitung 1,825 < 2,27, maka dapat disimpukan memenuhi asumsi linear. 

 

4.7.12 Uji Linearitas Manfaat Bersih atas Kepuasan Pengguna 

Setelah dilakukan uji linearitas dan signifikan terhadap Manfaat Bersih 

dengan Kepuasan Pengguna menghasilkan hasil analisis varians atau ANOVA. Uji 

linearitas dijabarkan pada tabel 

Tabel 4.28 Hasil Uji Linearitas Manfaat Bersih dengan Kepuasan Pengguna  

manfaat bersih * 

Kepuasan 

Pengguna 

df Fhitung Sig Ftabel 

7.147 1,361 0,226 2,070 
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  Dari hasil perhitungan uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 1,361 lebih 

besar dari α = 0,05 yang artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel 

Manfaat Bersih dengan Kepuasan Pengguna. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

lineariltas, diperoleh Fhitung 1,361 < 2,07, maka dapat disimpukan memenuhi 

asumsi linear. 

 

 

4.8  Analisis SEM 

Analisis SEM pada penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation 

Model (SEM) dengan menggunakan bantuan perangkat lunak AMOS. Adapun 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan permodelan struktural 

yaitu dilakukan asumsi multivariate normal, asumsi tidak adanya multiolinearitas 

atau singularitas serta outlier. 

 

4.8.1  Uji Normalisasi 

 Uji normalisasi digunakan untuk mengetahui asumsi secara multivariate 

normal atau tidak multivariate, apabila tahap uji normalisasi telah dipenuhi, maka 

dapat diolah lebih lanjut ke tahap pemodelan  SEM. Uji normalisasi yang dilakukan 

pada analisis penelitian ini menggunakan bantuan perangkat, lunak SPSS 24. Uji 

normalisasi dijabarkan pada tabel 4.3  
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Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas 

Dilakukan pengujian data yang digunakan pada penelitian sudah 

berdistribusi normal secaa multivariate atau tidak secara multivariate serta 

digunakan sebagai syarat asumsi. Secara multivariate nilai keluaran dari kurtosis 

adalah 40,685 dan nilai critical adalah 9,469. Nilai kurtosis memiliki nilai diatas 

nilai critical, sehingga pada analisis uji normalisasi pada penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal 

secara multivariate.  

 

4.8.2 Uji Singularitas 

 Singularitas atau multikolinearitas dapat dilihat dari determinan matriks 

kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil atau nol menunjukkan indikasi 

terdapat masalah singularitas, sehingga tidak dapat digunakan atau dilanjutkan 



65 

 

 

untuk penelitian. Hasil penelitian meberikan nilai determinan of sample covariance 

matrix sebesar 0,061 dengan sumber lampiran 1 pada halaman 145. Nilai ini tidak 

sama dengan nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah 

singularitas pada data penelitian yang dianalisis. 

 

4.8.3 Uji Outlier 

Observasi yang muncul dengan nilai nilai ekstrim secara univariate atau 

multivariate disebut outlier. Apabila terjadi outlier, maka dapat dilakukan treatment 

khusus pada outliernya. Asal diketahui bagaimana outlier tersebut muncul. 

Hasil uji outlier pada analisis penelitian ini dijabarkan dengan mahalanobis 

distance atau mahalanobis d-squared. Terjadi observasi outlier jika nilai 

mahalanobis > chi square tabel atau nilai p1, p2 < 0,001 dengan sumber yang 

ditunjukkan pada lampiran halaman 143, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi outlier. 

 

4.8.4 Goodness of Fit 

 Setelah  mendapatkan hasil bahwa data tidak terjadi outlier, tahap 

selanjutnya yaitu melakukan analisis Goodness of Fit menggunakan perangkat 

lunak AMOS. 

Tabel 4.29  Hasil Pengujian Goodness of Fit Model Delone dan Mclean 

Kriteria Nilai Cut - Off Hasil Perhitungan Keterangan 

Chi-Square Diharapkan Kecil  338,969 x² dengan Df = 

156 adalah 

128.804 Kurang 

baik 
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Kriteria Nilai Cut - Off Hasil Perhitungan Keterangan 

Significance 

Probability  

≥ 0,05 0,003 Cukup Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,106 Cukup Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 2,756 Kurang Baik 

TLI ≥ 0,95 0,771 Cukup Baik 

CFI ≥ 0,95 0,771 Cukup Baik 

 

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan bahwa delapan kriteria yang 

digunakan untuk menguji layak atau tidak layaknya suatu model ternyata 

menyatakan hasil pengujian model delone dan mclean adalah cenderung baik. Hal 

ini berarti terdapat kesesuaian antara model dengan data dan dapat diuji berikutnya. 

4.8.5 Uji Kausalitas  

Setelah dilakukan perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas pada semua 

variabel dengan hasil valid dan reliabel, data berdistribusi normal multivariate, 

tidak terjadi outlier, maka dapat dilanjutkan dengan dilakukan analisis SEM yang 

pengolahannya dengan perangkat lunak AMOS. Karena penelitian ini 

menggunakan model asli dari Delone dan Mclean (bukan modifikasi), maka akan 

dipecah menjadi 4 model penelitian agar bisa dihitung menggunakan aplikasi 

AMOS. 

1. Model 1 

 Hasil Pengujian variabel dari model 1 Delone dan Mclean menggunakan 

AMOS dapat dilihat pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Model 1 AMOS 

 Persamaan struktual dibuat untuk dengan tujuan untuk menjabarkan 

hubungan antara variabel dependen dengan simbol Z, variabel intervening 

diwakilkan dengan simbol Y dan variabel independen diwakilkan dengan simbol X 

sebagai berikut :  

 X1 : Kualitas Sistem 

 X2 : Kualitas Informasi 

 X3 : Kualitas Layanan 

 Y1 : Penggunaan 

 Y2 : Kepuasan Pengguna 

 Z1 : Manfaat Bersih  

 Hasil koefisien dari hasil perhitungan pada aplikasi AMOS dapat dilhat 

pada tabel 4.30 Berikut adalah koefisien jalur antar variabel yang disajikan dalam 

persamaan struktural : 
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Y1 = 0,501X1 + -0,082X2 + 0,811X3 

Y2 = -0,016X1 + 0,100X2 + 0,801X3 

Z1 = -0,073Y1 + 1,739X2 

Tabel 4.30  Hasil Pengujian Regression Weight model Delone dan Mclean 

Variabel Koefisien C.R P Keterangan 

Y1 <--- X1 0,501 2,284 0,022 Signifikan 

Y1 <--- X2 -0,082 -0,515 0,607 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X3 0,811 1,893 0,058 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X1 -0,016 -0,156 0,876 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X2 0,100 1,148 0,251 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X3 0,801 2,044 0,041 Signifikan 

Y2 <--- Y1 0,041 0,555 0,579 Tidak Signifikan 

Z1 <--- Y1 -0,073 -0,501 0,616 Tidak Signifikan 

Z1 <--- Y2 1,739 2,631 0,009 Signifikan 

 

 Berdasarkan tabel 4.30 dijabarkan pengaruh antar variabel yang diteliti pada 

penelitian ini. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kualitas Sistem (X1) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan (Y1). 

Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,501 dan nilai C.R 2,284 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,022 < 0,05 sehingga Kualitas 

Sistem berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

B. Kualitas Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,082 dan nilai C.R –0,515 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,607 > 0,05 sehingga Kualitas 

Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 
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C. Kualitas Layanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,811 dan nilai C.R 1,893 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,058 > 0,05 sehingga Kualitas 

Layanan tidak berpengaruh positif terhadap Penggunaan. 

D. Kualitas Sistem (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,016 dan nilai C.R -

0,0156 serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,879 > 0,05 sehingga 

Kualitas Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. 

E. Kualitas Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,100 dan nilai C.R 1,148 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,251 > 0,05 sehingga Kualitas 

Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. 

F. Kualitas Layanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,801 dan nilai C.R 2,044 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,041 < 0,05 sehingga Kualitas 

Layanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. 

G. Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh positif terhadap Kepuasan pengguna 

(Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,041 dan nilai C.R 0,555 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,579 > 0,05 sehingga Penggunaan 

tidak berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna. 

H. Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih 

(Z1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,073 dan nilai C.R -0,051 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,616 > 0,05 sehingga penggunaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. 
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I. Kepuasan pengguna (Y2) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Z1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -1,739 dan nilai C.R 2,631 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,009 < 0,05 sehingga manfaat bersih  

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

Gambaran variabel yang saling berpengrauh pada model 1 adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.5 Model 1 yang berpengaruh 

 Dari model di atas dapat dilihat bahwa Kualitas Sistem meberikan pengaruh 

senilai 50,1 % pada Kepuasan Pengguna dan juga dapat dilihat Kualitas layanan 

memberikan pengaruh senilai 80,1 % pada Kepuasan Pengguna  

2. Model 2 

 Hasil Pengujian variabel dari model 2 Delone dan Mclean menggunakan 

AMOS dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Model 2 AMOS 

Persamaan struktual dibuat untuk dengan tujuan untuk menjabarkan 

hubungan antara variabel dependen dengan simbol Z, variabel intervening 

diwakilkan dengan simbol Y dan variabel independen diwakilkan dengan simbol X 

sebagai berikut :  

 X1 : Kualitas Sistem 

 X2 : Kualitas Informasi 

 X3 : Kualitas Layanan 

 Y1 : Penggunaan 

 Y2 : Kepuasan Pengguna 

 Z1 : Manfaat Bersih  
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 Hasil koefisien dari hasil perhitungan pada aplikasi AMOS dapat dilhat 

pada tabel 4.31. Berikut adalah koefisien jalur antar variabel yang disajikan dalam 

persamaan struktural : 

Y2 = 0,005X1 + 0,097X2 + 0,834X3 

Y1 = 0,512X1 + 0,139X2 + 2,701X3 + -2,276Y2 

Z1 = -0,073Y1 + 1,739Y2 

Tabel 4.31  Hasil Pengujian Regression Weight model Delone dan Mclean 

Variabel Koefisien C.R P Keterangan 

Y2 <--- X1 0,005 0,046 0,936 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X2 0,097 1,785 0,074 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X3 0,834 3,311 0,000 Signifikan 

Y1 <--- X1 0,512 1,323 0,186 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X2 0,139 0,293 0,769 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X3 2,710 0,704 0,481 Tidak Signifikan 

Y1 <--- Y2 -2,276 -0,462 0,644 Tidak Signifikan 

Z1 <--- Y1 -0,073 -0,632 0,527 Tidak Signifikan 

Z1 <--- Y2 0,739 3,942 0,000 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 4.31 dijabarkan pengaruh antar variabel yang diteliti pada 

penelitian ini. Dari data tersebut daoat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kepuasan pengguna (Y2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

sistem (X1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,005 dan nilai C.R 0,046 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,936 > 0,05 sehingga 

Kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem. 
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B. Kepuasan pengguna (Y2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

informasi (X2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,834 dan nilai C.R 3,311 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,074 < 0,05 sehingga 

Kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi. 

C. Kepuasan pengguna (Y2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan 

(X3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,834 dan nilai C.R 3,311 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 > 0,05 sehingga Kepuasan 

pengguna  berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. 

D. Pengguna (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem (X1). 

Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,512 dan nilai C.R 1,323 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,186 > 0,05 sehingga pengguna 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem. 

E. Pengguna (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi 

(X2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,139 dan nilai C.R 0,293 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,769 > 0,05 sehingga pengguna 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi. 

F. Pengguna (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan 

(X3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 2,710 dan nilai C.R 0,704 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,481 > 0,05 sehingga pengguna 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. 

G. Pengguna (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

(Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -2,276 dan nilai C.R -0462 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,644 > 0,05 sehingga pengguna 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 
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H. Pengguna (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih (Z1). 

Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,073 dan nilai C.R -0,632 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,527 > 0,05 sehingga pengguna 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. 

I. Kepuasan pengguna (Y2) berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih 

(Z1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,739 dan nilai C.R 3,942 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 > 0,05 sehingga kepuasan 

pengguna berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. 

 

Gambar 4.7 Model 2 yang berpengaruh 

Dari model di atas dapat dilihat bahwa Kualitas Layanan memberikan 

pengaruh senilai 83,4 % pada Kepuasan Pengguna dan juga dapat dilihat Kualitas 

layanan memberikan pengaruh senilai 73,9 % pada Kepuasan Pengguna. 

 

3. Model 3 

 Hasil Pengujian variabel dari model 3 Delone dan Mclean menggunakan 

AMOS dapat dilihat pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Model 3 AMOS 

Persamaan struktual dibuat untuk dengan tujuan untuk menjabarkan 

hubungan antara variabel dependen dengan simbol Z, variabel intervening 

diwakilkan dengan simbol Y dan variabel independen diwakilkan dengan simbol X 

sebagai berikut :  

 X1 : Kualitas Sistem 

 X2 : Kualitas Informasi 

 X3 : Kualitas Layanan 

 Y1 : Penggunaan 

 Y2 : Kepuasan Pengguna 

 Z1 : Manfaat Bersih  

 Hasil koefisien dari hasil perhitungan pada aplikasi AMOS dapat dilhat 

pada tabel 4.32. Berikut adalah koefisien jalur antar variabel yang disajikan dalam 

persamaan struktural : 
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Y1 = 0,491X1 + 0,265X2 + 0,633X3 + 2,704Y2 + 0,005Z1 

Y2 = 0,015X1 + 0,069X2 + 0,041X3 + -0,014 Z1 

Tabel 4.32  Hasil Pengujian Regression Weight model Delone dan Mclean 

Variabel Koefisien C.R P Keterangan 

Y2 <--- X1 0,015 0,654 0,513 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X2 0,069 1,789 0,074 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X3 0,041 0,898 0,369 Tidak Signifikan 

Y2 <--- Z1 0,014 0,604 0,546 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X1 0,491 2,367 0,018 Signifikan 

Y1 <--- X2 -0,265 -1,573 0,116 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X3 0,633 1,640 0,101 Tidak Signifikan 

Y1 <--- Y2 2,704 1,726 0,084 Tidak Signifikan 

Y1 <--- Z1 0,005 0,053 0,957 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 4.32 dijabarkan pengaruh antar variabel yang diteliti pada 

penelitian ini. Dari data tersebut daoat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kualitas Sistem (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasaam 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,015 dan nilai C.R 0,654 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,513 > 0,05 sehingga Kualitas 

Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

B. Kualitas Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,069 dan nilai C.R 1,789 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,074 > 0,05 sehingga Kualitas 

informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 
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C. Kualitas layanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,041 dan nilai C.R 0,898 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,369 > 0,05 sehingga Kualitas 

layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

D. Manfaat bersih (Z1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

(Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,014 dan nilai C.R 0,604 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,546 > 0,05 sehingga manfaat bersih 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

E. Kualitas Sistem (X1) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan (Y1). 

Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,491 dan nilai C.R 2,367 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,018 > 0,05 sehingga Kualitas 

Sistem  berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

F. Kualitas informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,265 dan nilai C.R 1,573 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,116 > 0,05 sehingga Kualitas 

informasi berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

G. Kualitas layanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,633 dan nilai C.R 1,640 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,101 > 0,05 sehingga Kualitas 

layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

H. Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 2,704 dan nilai C.R 1,726 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,084 > 0,05 sehingga 

penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 
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I. Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih 

(Z1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,005 dan nilai C.R 0,053 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,957 > 0,05 sehingga penggunaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. 

 

Gambar 4.9 Model 3 yang berpengaruh 

Dari model di atas dapat dilihat bahwa Kualitas Sistem memberikan pengaruh 

senilai 49,1 % pada Kepuasan Pengguna. 

 

4. Model 4 

 Hasil Pengujian variabel dari model 4 Delone dan Mclean menggunakan 

AMOS dapat dilihat pada gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Model 1 AMOS 

Persamaan struktual dibuat untuk dengan tujuan untuk menjabarkan 

hubungan antara variabel dependen dengan simbol Z, variabel intervening 

diwakilkan dengan simbol Y dan variabel independen diwakilkan dengan simbol X 

sebagai berikut :  

 X1 : Kualitas Sistem 

 X2 : Kualitas Informasi 

 X3 : Kualitas Layanan 

 Y1 : Penggunaan 

 Y2 : Kepuasan Pengguna 

 Z1 : Manfaat Bersih  
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 Hasil koefisien dari hasil perhitungan pada aplikasi AMOS dapat dilhat 

pada tabel 4.33. Berikut adalah koefisien jalur antar variabel yang disajikan dalam 

persamaan struktural : 

Y1 = 0,532X1 + -0,078X2 + 0,744X3 + 0,044Z1  

Y2 = -0,002X1 + 0,072X2 + 0,017X3 + -0,032Y1 + 0,013Z1 

Tabel 4.33 Hasil Pengujian Regression Weight model Delone dan Mclean 

Variabel Koefisien C.R P Keterangan 

Y1 <--- X1 0,532 2,435 0,015 Signifikan 

Y1 <--- X2 -0,078 -0,518 0,065 Tidak Signifikan 

Y1 <--- X3 0,744 1,844 0,065 Tidak Signifikan 

Y1 <--- Z1 0,044 0,386 0,699 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X1 -0,002 -0,079 0,937 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X2 0,072 1,809 0,071 Tidak Signifikan 

Y2 <--- X3 0,017 0,432 0,666 Tidak Signifikan 

Y2 <--- Y1 0,032 1,666 0,096 Tidak Signifikan 

Y2 <--- Z1 0,013 0,595 0,552 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel 4.33 dijabarkan pengaruh antar variabel yang diteliti pada 

penelitian ini. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kualitas Sistem (X1) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan (Y1). 

Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,532 dan nilai C.R 2,435 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,015 < 0,05 sehingga Kualitas 

Sistem berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

B. Kualitas informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,078 dan nilai C.R –0,518 serta 
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memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,605 > 0,05 sehingga Kualitas 

Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

C. Kualitas Layanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,744 dan nilai C.R 1,844 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,065 > 0,05 sehingga Kualitas 

layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

D. Manfaat bersih (Z1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

(Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,044 dan nilai C.R 0,386 serta 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,699 > 0,05 sehingga manfaat bersih 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan. 

E. Kualitas Sistem (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur -0,002 dan nilai C.R 

0,079 serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,071 > 0,05 sehingga 

Kualitas Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

F. Kualitas Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,072 dan nilai C.R 1,809 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,071 > 0,05 sehingga Kualitas 

informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

G. Kualitas layanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,017 dan nilai C.R 0,432 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,666 > 0,05 sehingga Kualitas 

layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

H. Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,032 dan nilai C.R 1,666 
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serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,096 > 0,05 sehingga 

penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

I. Manfaat bersih (Z1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 0,013 dan nilai C.R 0,595 

serta memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,552 > 0,05 sehingga manfaat 

bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Pengguna. 

 

Gambar 4.11 Model 4 yang berpengaruh 

Dari model di atas dapat dilihat bahwa Kualitas Sistem memberikan pengaruh 

senilai 53,2 % pada Penggunaan. 

 

4.8.6 Penggabungan Model 1, 2, 3 dan 4 

 Hasil penggabungan model Delone dan Mclean 1, 2 ,3 dan 4  dijelaskan 

pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.34 Nilai gabungan model Delone dan Mcelan 1,2,3 dan 4 

Model 1 

Hubungan Persentase 

X1  Y2 50,1 % 
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Model 2 

Hubungan Persentase 

X3  Y2 83,4 % 

Y2  Z1 73,9 % 

Model 3 

Hubungan Persentase 

X1  Y2 49,1 % 

Model 4 

Hubungan Persentase 

X1  Y1 53,2 % 

 

 Pada tabel tersebut dapat dilihat pada model 1, 2, 3 dan 4 terdapat variabel 

yang memengaruhi pada variabel yang sama yaitu hubungan X1 dan Y2. Oleh 

karena itu harus dilakukan perhitungan nilai rata – rata untuk menemukan nilai yang 

akan digunakan dalam penggabungan model. Pencarian rata – rata dapat dilihat 

pada tabel berikut 

Tabel 4.35  Rata rata X1 dan Y2 

Model Hubungan Persentase 

1 X1  Y2 50,1 % 

2 X1  Y2 49,1 % 

Mean 49,6 % 

 

 Langkah selanjutnya ketika sudah menemukan nilai rata – rata yaitu 

menggambarkan model 1, 2, 3 dan 4 dengan nilai hubungan yang berpengaruh. 

Nilai yang didapatkan adalah 49,6 %. Berikut adalah gambaran setelah melakukan 

penggabungan model 1, 2, 3 dan 4 
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Gambar 4.12 Gabungan Model 1, 2, 3 dan 4 AMOS 

Variabel Kualitas Sistem (X1) memengaruhi secara langsung variabel 

Kepuasan Pengguna (Y2)  sebesar 50,1% dan variabel Kualitas Sistem  (X1) juga 

memengaruhi Kepuasan Pengguna (Y2) sebesar 49,1% yang artinya jika variabel 

Kualitas Sistem ditingkatkan maka akan meningkatkan penggunaan dan juga 

kepuasaan terhadap penggunaan.Variabel Kualitas Layanan memengaruhi secara 

langsung kepuasan pengguna 83,4% dan variabel Kepuasan Pengguna (Y2) 

memengaruhi manfaat bersih 73,9%  artinya jika kualitas layanan ditingkatkan 

maka kepuasaan penggunaan akan meningkat dan memberikan benefit atau manfaat 

bersih yang dirasakan oleh pengguna website STIKIP PGRI Jombang. 

 

4.9 Tahap Akhir 

4.9.1 Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Hasil analisis dan pembahasan ini berisi mean dan loading factor dari 

masing masing indikator yang sudah dilakukan pengujian. Nilai mean tertinggi 

akan menunjukkan persepsi responden berdasarkan kondisi objek penelitian saat 
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ini, sedangkan nilai loading faktor menunjukkan apa saja hal yang dibutuhkan atau 

upaya baru yang akan dilakukan kedepannya untuk pengembangan website STIKIP 

PGRI Jombang di masa yang akan datang.  

A.    Pembahasan Variabel Kualitas Sistem 

Tabel 4.36 Nilai Mean dan Loading faktor Kualitas Sistem 

Indikator Mean Loading 

Faktor 

X1.1 Saya mudah untuk menggunakan 

website STIKIP PGRI Jombang 

3,34 1000 

X1.2 Saya dapat mengakses website 

STIKIP PGRI Jombang dari berbagai 

browser 

3,37 0,804 

X1.3 Saya dapat mengakses website 

STIKIP PGRI Jombang dengan cepat 

3,32 0,960 

X1.4 Saya tidak canggung dan secara 

mudah dan cepat dalam 

menggunakan website STIKIP PGRI 

Jombang 

3,35 1,052 

X1.5 Saya tidak dapat mengubah informasi 

yang ada pada website STIKIP PGRI 

Jombang 

3,33 1,114 

 

A.1. Menentukan Faktor Kesuksesan 

Pada tabel 4.36 dapat dilihat bahwa nilai mean tertinggi yaitu 3,37 yang 

terdapat pada indikator X1.2 yang berisi pernyataan “ Saya dapat mengakses 

website STIKIP PGRI Jombang dari berbagai browser” berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan persepsi dari responden bahwa pada website STIKIP PGRI Jombang 

telah memberikan kemudahan dalam menjangkau website dari berbagai browser. 

Artinya kemudahan yang diberikan oleh website merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi kepuasan pengguna pada website STIKIP PGRI Jombang. 

Dibuktikan dengan tampilan dari berbagai browser seperti Opera, Mozilla dan juga 

Google Chrome berikut ini. 
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Gambar 4.13 Tampilan website melalui Opera 

Gambar diatas merupakan tampilan website STIKIP PGRI Jombang yang 

dibuka melalui aplikasi browser Opera, Menunjukkan bahwa tampilan website 

berjalan dengan baik tanpa adanya error dan juga reponse time yang cepat dari 

website saat dibuka. 

 

Gambar 4.14 Tampilan Website melalui Firefox  

Gambar diatas merupakan tampilan website STIKIP PGRI Jombang yang 

dibuka melalui aplikasi browser Mozilla Firefox, Menunjukkan bahwa tampilan 

website berjalan dengan baik tanpa adanya error dan juga response time yang cepat 

dari website saat dibuka. 
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Gambar 4.15 Tampilan website melalui Google Chrome 

Gambar diatas merupakan tampilan website STIKIP PGRI Jombang 

yang dibuka melalui aplikasi browser Google Chrome, Menunjukkan 

bahwa tampilan website berjalan dengan baik tanpa adaanya error dan juga 

reponse time yang cepat dari website saat dibuka. 

 

4.9.2 Rekomendasi 

Nilai loading factor tertinggi yaitu 1,114 terdapat pada indikator X1.5 yang 

berisi pernyataan “Saya tidak dapat mengubah informasi yang ada pada website 

STIKIP PGRI Jombang” yang artinya bahwa kedepannya pengguna menginginkan 

adanya saran dalam informasi yang di tampilkan pada website STIKIP PGRI 

Jombang kepada admin, hal tersebut dibuktikan dengan gambar berikut ini  
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Gambar 4.16 Tampilan website tidak dapat diubah 

Halaman tersebut tidak dapat diubah ubah oleh pengguna padahal halaman 

tersebut menampilkan link yang tidak valid, dengan adanya kolom komentar 

ataupun live chat dibuat sehingga admin dapat mengubah jika ada saran yang 

diberikan oleh pengguna agar cepat dalam melakukan pembaharuan yang informasi 

yang diberikan oleh pengelola website. 

 

A.1  Pembahasan Variabel Yang Tidak Memengaruhi Variabel Lain 

Untuk variabel – variabel yang tidak memengaruhi variabel lain bukan 

berarti variabel tersebut tidak baik pada penerapan website STIKIP PGRI Jombang. 

Hal ini dapat dilihat pada proses tabulasi data hasil kuesioner pada lampiran dimana 

rata rata persepsi responden bernilai sangat setuju dengan beberapa indikator pada 

setiap variabel dan hanya sedikit yang masih kurang setuju. Kemungkinan hal itu 

bisa terjadi dikarenakan responden yang hanya berfokus pada kebiasaan mereka 

pada saat mengakses website tersebut sehingga variabel kualitas informasi, dan 

kualitas layanan belum bisa dirasakan dampak besarnya oleh responden 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari analisis kesuksesan website STIKIP 

PGRI Jombang dengan model Delone dan Mclean maka dihasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Variabel Kualitas Sistem memengaruhi secara langsung Variabel Kepuasan 

Pengguna sebesar 50,1% dan Variabel Kualitas Sistem juga memengaruhi 

Kepuasan Pengguna  sebesar 49,1% yang artinya jika Kualitas Sistem 

ditingkatkan maka akan meningkatkan penggunaan dan juga kepuasaan 

terhadap pengguna. 

2. Variabel Kualitas Layanan memengaruhi secara langsung Variabel Kepuasan 

Pengguna 83,4% dan Variabel Kepuasan Pengguna memengaruhi Variabel 

Manfaat Bersih 73,9% artinya jika Kualitas layanan ditingkatkan maka 

kepuasaan pengguna akan meningkat dan memberikan benefit atau manfaat 

bersih yang dirasakan oleh pengguna website STIKIP PGRI Jombang. 

3. Indikator keamanan sistem memiliki nilai loading factor 1,114 yang dapat 

dijadikan acuan perbaikan terhadap website STIKIP PGRI Jombang agar 

diberikan sebuah komunikasi terhadap admin berupa live chat untuk 

memperbaiki sebuah konten yang error. 

4. Dengan meningkatkan kualitas sistem dan kualitas layanan maka akan 

memengaruhi kepuasan penggunaan yang nantinya dapat dirasakan keuntungan 

bersih dalam menggunakan website STIKIP PGRI Jombang 
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5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis ingin mengajukan 

beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi pihak STIKIP PGRI Jombang yaitu: 

1. Sebaiknya pihak pengelola lebih memperhatikan indikator yang memiliki 

loading factor tinggi yaitu X1.5 pada pernyataan “saya tidak dapat mengubah 

informasi yang ada pada website STIKIP PGRI Jombang” dan juga Y2.3 pada 

pernyataan “saya merasa senang dengan layanan yang ada pada website STIKIP 

PGRI Jombang”  

2. Kepada peneliti berikutnya agar lebih memperhatikan pada pembuatan 

kuesioner dengan menambahkan dan mengoptimalkan indikator indikator dari 

peneliti yang lain yang berkaitan dengan variabel variabel pada model Delone 

dan Mclean. Tujuannya, agar mendapatkan hasil data kuesioner yang lebih 

akurat dan lebih detail. Peneliti juga harus memperhatikan pada proses 

perhitungan sampel, pemetaan sampel yang dilakukan harus benar benar teliti 

agar nantinya kuesioner yang telah dibuat dapat menghasilkan data yang tepat 

sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih baik 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode selain Delone dan Mcelan 

dan dapat menggunakan teori statistik selain yang digunakan oleh peniliti agar 

memperkaya pengetahuan dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna agar 

didapat perbandingan hasil lain. 
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