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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kualitas layanan website Pusat 
Penerimaaan Mahasiswa Baru (PPMB) 
Universitas Airlangga berdasarkan tingkat 
performance dan importance persepsi pengguna. 
Kualitas layanan website tersebut diukur 
berdasarkan dimensi dari WebQual 4.0 : usability, 
information quality, service interaction quality, 
overall impression. Selain itu, penelitian ini juga 
memberikan rekomendasi kepada PPMB UNAIR 
terkait strategi peningkatan kualitas layanan 
dalam rangka pengembangan websitenya. 
Penelitian ini terdiri dari tujuh tahap yaitu 
penentuan metode dan hipotesis, penentuan 
populasi dan sampel, perancangan kuesioner, 
penyebaran dan pengumpulan kuesioner, 
pengolahan data, analisis hasil dan penyusunan 
rekomendasi. Pengumpulan data dengan 
kuesioner menggunakan teknik purposive dan 
stratified random sampling sebanyak 120 
responden. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan uji Paired t-Test dan 
Importance Performance Analysis (IPA). Hasil 
penelitian membuktikan bahwa terdapat 
perbedaan (gap) antara dua perspektif penilaian 
kualitas layanan website PPMB UNAIR yaitu 
antara tingkat kinerja atau kualitas aktual yang 
dirasakan oleh pengguna (performance) dan 
tingkat kepentingan atau kualitas ideal yang 
diharapkan (importance). Secara keseluruhan, 
selisih dari kedua perspektif penilaian (gap) 
bernilai negatif, dimana tingkat importance lebih 
tinggi dari pada performancenya. Nilai gap 
importance dan performance website 
www.ppmb.unair.ac.id sebesar 0,16, sedangkan 
pada website www.pendaftaran.unair.ac.id sebesar 
0,15. Rekomendasi yang diberikan adalah 
memperbaiki tampilan website agar lebih menarik 
dan mudah digunakan, mempertahankan kualitas 
informasi dengan meminimalkan kesalahan 
penyampaian informasi, dan lebih responsif 
menanggapi pertanyaan yang ada. 
 

Kata Kunci: kualitas layanan website, WebQual 4.0, 

paired t-test, importance performance analysis 

(IPA) 

I PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu universitas terkemuka di 
Indonesia, Universitas Airlangga (UNAIR) 
mempunyai kebijakan adanya sistem 
penerimaan mahasiswa baru yang dikelola 
terpusat oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PPMB). PPMB merupakan unit penunjang 
yang diberi kewenangan untuk melaksanakan 
seleksi penerimaan mahasiswa baru di 
Universitas Airlangga. Pendirian PPMB ini 
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas 
Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara 
(BHMN) dalam pasal 26 huruf J.  

Dalam menunjang kegitan operasionalnya 
PPMB telah memanfaatkan teknologi informasi 
(TI) sebagai media untuk berkomunikasi, 
berbagi informasi, maupun mengelola 
administrasi. Salah satu bentuk pemanfaatan TI 
oleh PPMB adalah adanya layanan online 
melalui website sebagai bentuk kemudahan 
layanan yang diberikan  PPMB kepada 
masyarakat. Website merupakan salah satu 
media penting dimana pengguna dapat 
menemukan berbagai jenis informasi, 
berkomunikasi dan publikasi dan juga sebagi 
media untuk berinteraksi baik didalam atau 
keluar organisasi. Menurut Puspitasari dalam 
Arifin et al (2015), peranan website tidak hanya 
terbatas sebagai media informasi namun juga 
merupakan salah satu barometer yang dipakai 
untuk mengukur kualitas organisasi.  

Penyajian website PPMB yang beralamatkan 
pada www.ppmb.unair.ac.id ini berisi informasi 
yang berkaitan dengan proses kegiatan 
peneriman mahasiswa baru sedangkan website 
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PPMB yang beralamatkan 
www.pendaftaran.unair.ac.id adalah website 
pendaftaran online mahasiswa baru. Dalam 
waktu dekat PPMB akan melakukan 
pengembangan websitenya. Pengembangan 
website PPMB dilakukan karena saat ini 
UNAIR sedang berupaya untuk 
menyeragamkan semua website di setiap unit 
kerja yang ada, selain itu PPMB juga ingin 
memperbaiki layanan website yang ada untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna. Hal tersebut 
menjadi alasan pentingnya penelitian ini 
dilakukan dengan menganalisis kualitas layanan 
website PPMB dari sisi penggunjung website, 
sehingga diketahui kualitas layanan website 
PPMB saat ini untuk selanjutnya dilakukan 
pengembangan website PPMB.  

Dalam pengukuran kualitas layanan website 
PPMB, metode yang digunakan  adalah 
WebQual 4.0, dimana terdapat tiga dimensi inti 
yang mewakili kualitas suatu website, yaitu 
usability, information quality, service 
interaction quality (Barnes & Vidgen, 2002), 
(Hermanto, Supangat, & Mandita, 2017) 
ditambah satu pernyataan overall impression 
untuk memastikan kualitas keseluruhan (Shia et 
al., 2016). Penilian kualitas layanan website 
PPMB dengan WebQual pada penelitian ini 
terbagi atas dua perspektif penilaian yaitu, 
penilaian kualitas yang saat ini dirasakan atau 
aktual terjadi yang disebut dengan performance 
dan penilaian kualitas yang diharapkan dan 
dianggap penting untuk dikembangkan yang 
disebut dengan importance. Teknik analisis data 
pada penelitian ini akan menggunakan teknik 
analisis Paired t-Test dan teknik Importance 
Performance Analysis (IPA) dengan 
menggunakan program komputer SPSS 24. 
Hasil dari analisis diharapkan dapat menjadi 
feedback atau rekomendasi strategi bagi 
manajemen PPMB untuk meningkatkan kualitas 
layanan dalam mengelola website PPMB 
UNAIR yang saat ini akan dilakukan 
pengembangan websitenya.  

II TINJAUAN PUSTAKA 

WebQual merupakan salah satu metode atau 
teknik yang paling banyak dipakai pada 
pengukuran kualitas website berdasarkan 
persepsi pengguna atau pengunjung website 
(Irawan, 2012). Persepsi pengguna tersebut 
terdiri dari dua bagian, yaitu persepsi tentang 
mutu layanan yang dirasakan dengan tingkat 
harapan. WebQual sudah mulai dikembangkan 
sejak tahun 1998 dan telah mengalami beberapa 
iterasi dalam penyusunan dimensinya. WebQual 
4.0 diperoleh dari pengembangan WebQual 
versi 1.0 sampai 3.0 dan juga disesuaikan dan 
dikembangkan dengan SERVQUAL. WebQual 

4.0 terdiri dari 3 dimensi yaitu usability, 
information quality, dan interaction service. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya 
yang membahas tentang analisis kualitas 
website menggunkan metode WebQual 4.0 dan 
Importance performance Analysis. Penelitian 
oleh Ben Chang Shia et al (2016), tentang 
mengukur kepuasan pelanggan terhadap situs 
lokal dengan studi kasus situs AliexPress di 
Indonesia. Penelitian lainnya oleh Suci 
Ramadhani et al(2015), tentang analisis kualitas 
layanan website Universitas Hasanuddin dengan 
metode WebQual 4.0 modifikasi. Penelitian 
selanjutnya oleh Windu dan Oryza (2017), 
tentang analisis kualitas layanan sistem 
informasi pada BSI academy menggunakan 
metode WebQual, importance performance 
analysis dan fishbone. Maka dari itu, metode 
analisis kualitas layanan website seperti yang 
dijelaskan pada tiga penelitian sebelumnya 
dapat digunakan juga untuk menilai kualitas 
layanan website PPMB UNAIR. 

Sedangkan metode Importance-Performance 
Analysis (IPA) ini diperkenalkan oleh Martilla 

dan James (1977).  Menurut Huang dalam (Shia 
et al, 2016), Importance-Performance Analysis 

(IPA) adalah teknik untuk mengidentifikasi 
atribut-atribut pengukuran kualitas dari produk 
atau layanan yang paling membutuhkan 

perbaikan atau untuk kemungkinan kondisi 
menghemat biaya tanpa merugikan yang 

signifikan terhadap kualitas keseluruhan. Tujuan 
dari metode ini adalah untuk mengukur 

hubungan antara persepsi konsumen dan 
prioritas meningkatkan kualitas produk / jasa, 
hal ini juga dikenal sebagai analisis kuadran. 

Oleh karena itu metode ini dapat digunakan 
untuk mengukur hubungan antara persepsi 

pengguna dan prioritas meningkatkan kualitas 
layanan website PPMB UNAIR. 

Kuadran IPA dibagi menjadi empat kuadran 

berdasarkan hasil pengukuran importance-
performance. Menurut metode ini, atribut 

Performance digambarkan sepanjang sumbu X 
dan Importance atribut digambarkan sepanjang 
sumbu Y.  

1. Kuadran Pertama : Tingkatkan performance 
(importance tinggi dan performance 

rendah). Dianggap faktor sangat penting 
tetapi tidak memuaskan untuk kondisi saat 

ini dan harus menjadi perhatian bagi 
manajemen untuk mengalokasikan sumber 
daya yang memadai. 

2. Kuadran Kedua : Menjaga performance atau 
tetap bekerja dengan baik (importance tinggi 

dan performance tinggi). Dianggap sebagai 
faktor pendukung untuk kepuasan 
pelanggan, manajemen harus memastikan 
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kinerja organisasi dapat mempertahankan 
prestasi yang baik. 

3. Kuadran Ketiga: Prioritas Rendah 
(importance rendah dan performance  
rendah). Dianggap memiliki tingkat 

kepuasan yang rendah dan dianggap tidak 
terlalu penting oleh konsumen, sehingga 

manajemen tidak perlu memprioritaskan 
faktor-faktor ini. 

4. Kuadran Keempat : Cenderung Berlebihan 
(importance rendah dan performance 
tinggi). Dianggap tidak terlalu penting 

sehingga manajemen dapat mengalokasikan 
kembali sumber daya untuk faktor-faktor 

lain yang lebih membutuhkan untuk 
ditangani. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari tujuh tahap yaitu :  

1. Penentuan metode dan hipotesis 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah WebQual 4.0 oleh Barnes dan Vidgen 
(2002) dan ditambah satu pernyataan overall 
impression untuk memastikan kualitas 
keseluruhan (Shia et al., 2016) yang digunakan 
untuk menganalisis kualitas layanan website 
yang memiliki dimensi-dimensi seperti pada 
Tabel 1.  

 
Tabel 1 Rincian Indikator Setiap Dimensi pada 

Instrumen Penelitian 
Dimensi Kode Pernyataan Referensi 

Usability USA1 
Kemudahan untuk 
dioperasikan  

Barnes & 
Vidgen 
(2002) 

 USA2 
Interaksi dengan 
website jelas dan 
dapat dimengerti   

dan Shia 
et al 
(2016) 

 USA3 
Kemudahan untuk 
navigasi  

 

 USA4 
Kemudahan untuk 
digunakn 

 

 
USA5 

Tampilan yang 
atraktif 

 

  USA6 
Design yang sesuai 
dengan jenis 
website  

 

  USA7 
Website 
meyakinkan dan 
kompeten  

 

  USA8 

Website 
memberikan 
pengalaman dan 
pengetahuan yang 
positif  

 

Information 
Quality 

INF1 
Menyediakan 
informasi akurat 

Barnes & 
Vidgen 
(2002) 

  INF2 
Menyediakan 
informasi yang 
dapat di percaya 

dan Shia 
et al 
(2016) 

  INF3 
Menyediakan 
informasi yang up 

 

Dimensi Kode Pernyataan Referensi 

to date 

  INF4 
Menyediakan 
informasi yang 
relevan 

 

  INF5 
Menyediakan 
informasi yang 
mudah dimengerti 

 

  INF6 
Menyediakan 
informasi dengan 
detail  

 

  INF7 
Menyediakan 
informasi dalam 
format yang sesuai 

 

Service 
Interaction 
Quality 

SER1 
Mempunyai 
reputasi yang baik 

Barnes & 
Vidgen 
(2002) 

 SER2 

Menyediakan 
keamanan untuk 
melengkapi 
transaksi 

dan Shia 
et al 
(2016) 

 SER3 
Rasa aman dalam 
menyampaikan 
informasi pribadi 

 

 SER4 
Menciptakan rasa 
personalisasi  

 

 SER5 
Adanya suasana 
komunitas 

 

 SER6 

Memberikan 
kemudahan untuk 
berkomunikasi 
dengan organisasi 

 

 SER7 

Tingkat 
kepercayaan 
bahwa barang/jasa 
akan di sampaikan 
sesuai janji 

 

Overall 
Impression 

OQ 

Kepuasan 
pengguna terhadap 
kualitas website 
keseluruhan 

(Shia et al, 
2016) 

 
Hipotesis penelitiannya yaitu:  
H1: Terdapat perbedaan antara performance 

dan importance pengguna pada dimensi 
kegunaan (usabiliy) website 

H2: Terdapat perbedaan antara performance 
dan importance pada dimensi kualitas 
informasi (information quality) website 

H3: Terdapat perbedaan antara performance 
dan importance pada dimensi kualitas 
layanan interaksi (service interaction 
quality) website 

H4: Terdapat perbedaan antara performance 
dan importance pada dimensi penilaian 
keseluruhan (Overall impression) website 

 
2. Penentuan populasi dan sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 
pengunjung website PPMB, yang pernah 
mengakses dan melakukan pendaftaran pada 
website PPMB UNAIR. Teknik sampling yang 
dipilih untuk menentukan siapa saja yang akan 
dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 
teknik Purposive dan Stratified Random 
Sampling. Untuk mementukan ukuran sampel 
dengan populasi yang tidak diketahui 
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menggunakan teori yang di kembangkan Isaac 
Michel (Siregar, 2013) : 

� =
(�� �� )�.�.�

��
    

     

Keterangan : 
n     = jumlah sampel 
N    = jumlah populasi 
p     = proporsi populasi (jika tidak diketahui, 

p=0.5) 
q     = 1- p 

��
2� = Nilai tingkat kepercayaan 

e      =  margin error 
 

Dari rumus tersebut di ditetapkan taraf 

kepercayaan sebesar 95% maka nilai  Zα 2� 	=

1,96	dan dengan margin error sebesar 10%, 
maka didapatkan jumlah sampel minimal 
sebanyak 97 responden 

 
3. Perancangan kuesioner 

Penyusunan kuesioner dilakukan 
berdasarkan indikator-indikator pada setiap 
dimensi yang digunakan pada metode WebQual 
4.0, untuk mengukur kualitas layanan website 
PPMB Universitas Airlangga berdasarkan 
persepsi pengguna. Setiap indikator yang ada 
akan mewakili satu pernyataan pada kuesioner. 
Item yang dipilih untuk indikator dalam 
penelitian ini mengacu pada penelitian yang 
dilakukan oleh  Barnes dan Vidgen (2002) dan 
Shia, et al(2016). 

 
4. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner 

Data responden dalam penelitian diperoleh 
melalui pengisian kuesioner yang telah 
disebarkan secara offline atau penyebaran fisik 
kepada responden.  

 
5. Pengolahan data,  

Alur dari penelitian akan bergantung dari 
hasil uji validitas dan reliabilitas. Jika 
instrument penelitian tidak valid dan reliabel 
maka dilakukan revisi instrumen. Data yang 
terkumpul akan diolah dalam teknik analisis uji 
beda t (Paired Samples T Test) untuk 
menganalisis hipotesis penelitian dan teknik 
Importance Performance Analysis (IPA) untuk 
mengidentifikasi atribut-atribut pengukuran 
kualitas layanan website PPMB UNAIR yang 
paling membutuhkan perbaikan berdasarkan 
penilaian pengguna. Untuk melihat tingkat 
kualitas akan dilakukan analisis kesenjangan 
(gap) Untuk menentukan nilai dari kesenjangan 
(gap) dapat dilakukan dengan melihat selisih 
antara performance dengan importance (Shia et 
al, 2016).  

xP� =
∑ ��
�
���

�
   (1)  

xE� =
∑ ��
�
���

�
   (2) 

Keterangan : 

x Pi= nilai rata – rata sampel performance tiap 
atribut kualitas ke i 

Σ Pi= total nilai persepsi tiap atribut kualitas 
seluruh responden 

x Ei= nilai rata – rata sampel importance tiap 
atribut kualitas ke i 

Σ Ei= total nilai ekspektasi tiap atribut kualitas 
seluruh responden 

n     = jumlah responden 
 

Qi = x Pi – x Ii    (3) 
 

Keterangan : 

Qi   = tingkat kualitas (gap) 

x Pi= nilai rata – rata sampel Performance tiap 
atribut kualitas ke i 

x Ii = nilai rata – rata sampel importance tiap 
atribut kualitas ke i 

6. Analisis Hasil  
Pada tahap analisis hasil menunjukan hasil 

dari pengujian hipotesis-hipotesis penelitian. 
Analisis hasil akan menunjukan perbedaan 
performance dan importance kualitas layanan 
website tiap dimensi WebQual 4.0 dan prioritas 
perbaikan layanan website Pusat Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga 
berdasarkan dari diagram kartesius Importance 
Performance Analysis. 

 
7. Rekomendasi  

Penyusunan rekomendasi merupakan 
langkah terakhir dari penelitian yang diperoleh 
dari rangkuman jawaban dari seluruh rangkaian 
penelitian dan berguna sebagai bahan 
pertimbangan oleh PPMB Universitas 
Airlangga. Rekomendasi ini dapat digunakan 
sebagai masukan kepada PPMB Universitas 
Airlangga untuk strategi meningkatkan kualitas 
layanan website dalam rangka pengembangan 
website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PPMB) Universitas Airlangga. 

III HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 
Dari penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner, data yang telah diperoleh adalah 
sebanyak 120 responden. Setelah data 
terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 
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karakteristik responden yang ditunjukkan pada 
Tabel 2.  

 
Tabel 2 Karakteristik Responden 

Keterangan F % 

Jenis Kelamin      

Laki-Laki 39 32 

Perempuan 81 68 
Usia     

≤20 tahun  82 68 
21 - 24 tahun 22 18 

25 - 29 tahun 9 7 
30 - 34 tahun 3 3 
35 - 39 tahun 3 3 
≥ 40 tahun  1 1 
Kota Tinggal (Domisili)   
Bangkalan 3 3 
Bali 2 2 
Bandung 1 1 
Bekasi 1 1 
Bojonegoro 2 2 
Gresik 22 18 
JKT 2 2 
Kediri  2 2 
Lamongan 4 3 
Malang 5 4 
Mojokerto 2 2 
Probolinggo 2 2 
SBY 56 47 
Sidoarjo 11 9 
Trenggalek 3 3 
Tulungagung 2 2 
Jenjang Pendidikan yang Dicari     
D3 22 14 
D4 15 9 
S1 91 57 
S2 20 13 
S3 9 6 
Spesialis 2 1 
Profesi 0 0 

 
2. Pengujian Alat Ukur   
a. Uji Validitas  

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan 
dengan uji pearson correlation, dimana sebuah 
item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai 
rhitung > rtabel. Dalam penelitian ini jumlah 
sampel (N) yang digunakan untuk pengujian 
sebanyak 120 responden dengan tingkat 
signifikansi 0,05, maka nilai rtabel didapat 
0,179. Hasil pengujian validitas performance 
dan importance masing-masing website PPMB 
menunjukan bahwa semua butir pernyataan 
memiliki nilai rhitung diatas 0,179 maka semua 
pernyataan dalam penelitian dinyatakan valid.  

 
b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini 
menggunakan uji Cronbach’s Alpha. Suatu 
instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien 
reliabilitasnya > 0.60. Hasil pengujian 
reliabilitas performance dan importance 
masing-masing website PPMB menunjukan 
bahwa semua butir pernyataan memiliki 
koefisien reliable > 0,60, sehingga dapat 
dinyatakan instrumen yang digunakan tersebut 

sudah reliabel dan dapat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya. 

 
c. Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
dilakukan dengan uji paired t-test.  Pada 
pengujian paired t-test pengambilan keputusan 
didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Jika probabilitas (sig.) > 0,05 maka H0 

diterima atau Ha ditolak 
2. Jika probabilitas (sig.) < 0,05 maka H0 

ditolak atau Ha diterima 
 

Secara rinci hasil uji hipotesis untuk website 
www.ppmb.unair.ac.id ditampilkan dalam Tabel 
3, sedangkan hasil uji hipotesis untuk website 
www.pendaftaran.unair.ac.id ditampilkan dalam 
Tabel 4. 

. Tabel 3 Hasil Uji Paired t-Test website 
www.ppmb.unair.ac.id 

 
 

Tabel 4 Hasil Uji Paired t-Test website 
www.pendaftaran.unair.ac.id 

 

Pada kedua tabel menunjukan hasil analisis 
terhadap keseluruhan hipotesis dalam penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-
rata antara performance dan importance pada 
masing-masing dimensi pengukuran kualitas 
layanan website, dimana tingkat importance 
lebih tinggi dari performance . Hal ini duktikan 
dari nilai signifikansi < 0,05.  Sehingga 
hipotesis H1, H2,H3, H4 diterima.  

 
d. Importance Performance Analysis (IPA) 

Mean
Mean 

Difference

t-

Hitung

Sig (2-

tailed)

Ket. 

(Hipotesis 

Alterntif)

Performance 39,91

Importance 41,55

Performance 34,5

Importance 35,39

Performance 36,43

Importance 37,35

Performance 4,93

Importance 5,13

Diterima

Diterima

Diterima

Diterima

service 

interaction 

quality

-0,925 -2,629 0,01

Overall 

impression
-0,192 -2,24 0,027

Dimensi

Usability -4,403 0,00

Information 

Quality
-0,892 -2,468 0,015

-1,642

Mean
Mean 

Difference

t-

Hitung

Sig (2-

tailed)

Ket. 

(Hipotesis 

Alterntif)

Performance 39,18

Importance 39,96

Performance 35,83

Importance 36,49

Performance 34,18

Importance 35,61

Performance 5,12

Importance 5,32

Diterima

Diterima

Diterima

Diterima

Quality of 

service 

interaction

-1,425 -4,404 0,00

Overall 

impression
-0,2 -3,16 0,002

Dimensi

Usability -0,775 -2,43 0,017

Quality 

Information
-0,658 -2,05 0,043



 

Skor 

Total
Average

Skor 

Total
Average

USA1 621 5,18 602

USA2 623 5,19 605

USA3 622 5,18 566

USA4 613 5,11 609

USA5 638 5,32 585

USA6 626 5,22 597

USA7 615 5,13 614

USA8 628 5,23 611

Rata-Rata 

USA
5,19

Indikator

Importance Performance

Berikut ini hasil perhitungan tingkat 
kesenjangan dan rata-rata performance
importance pada masing-masing dimensi :

 
1. Website www.ppmb.unair.ac.id

 
a. Dimensi Kegunaan (Usability

Tabel 5 Hasil IPA Dimensi Kegunaan 
(Usability)  

 
 
 
 

 
 

 

      
 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 

kualitas kinerja yang ada (performance
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
kesenjangan (gap) ≤ 0 atau bernilai negatif 
yakni 0,21. Dilihat dari tabel 5 b

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA 

Gambar 1 Kuadran IPA Dimensi Usability 

Tabel 6 Hasil IPA Dimensi Kualitas 

Informasi (Information Quality

 

Skor 

Total
Average

Skor 

Total

INF1 613 5,11 598

INF2 606 5,05 589

INF3 606 5,05 590

INF4 603 5,03 586

INF5 604 5,03 585

INF6 606 5,05 596

INF7 609 5,08 596

Rata-Rata

INF

Indikator

Importance Performance

5,06
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Average

5,02 -0,16

5,04 -0,15

4,72 -0,47

5,08 -0,03

4,88 -0,44

4,98 -0,24

5,12 -0,01

5,09 -0,14

4,99 -0,21

Performance

Gap

Skor 

Total
Average

Skor 

Total

SER1 634 5,28 623

SER2 638 5,32 620

SER3 634 5,28 625

SER4 640 5,33 627

SER5 649 5,41 625

SER6 641 5,34 619

SER7 646 5,38 632

Indikator

Importance Performance

5,34Rata-Rata

Berikut ini hasil perhitungan tingkat 
performance dan 

masing dimensi : 

www.ppmb.unair.ac.id 

Usability) 
Hasil IPA Dimensi Kegunaan 

dapat diketahui bahwa 

performance) belum 
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
≤ 0 atau bernilai negatif 

. Dilihat dari tabel 5 berikut ini 

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA : 

 

Kuadran IPA Dimensi Usability  

Hasil IPA Dimensi Kualitas 

Information Quality) 

 

Berdasarkan gambar 1 
indikator yang menjadi prioritas adalah USA5 

dan USA6.  
 

b. Dimensi Kualitas Informasi (

Quality) 
Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa 

kualitas kinerja yang ada (performance
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
kesenjangan (gap) ≤ 0 atau bernilai negatif 
yakni 0,13. Dilihat dari tabel 6 b

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA 

Gambar 2 Kuadran IPA Dimensi 

Quality 

c. Dimensi Kualitas Layanan 
Interaction Quality) 

Tabel 7 Hasil IPA Dimensi 
Layanan Interaksi (Service Interaction 

Quality

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa 

kualitas kinerja yang ada (performance
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 
(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 

kesenjangan (gap) ≤ 0 ata
yakni 0,13. Dilihat dari tabel 7 b

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA 
 

Average

4,98 -0,13

4,91 -0,14

4,92 -0,13

4,88 -0,14

4,88 -0,16

4,97 -0,08

4,97 -0,11

Performance

Gap

4,93 -0,13
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Skor 

Total
Average

623 5,19 -0,09

620 5,17 -0,15

625 5,21 -0,08

627 5,23 -0,11

625 5,21 -0,2

619 5,16 -0,18

632 5,27 -0,12

Performance

Gap

5,2 -0,13

gambar 1 kuadaran IPA 
indikator yang menjadi prioritas adalah USA5 

Dimensi Kualitas Informasi (Information 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa 

performance) belum 
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
≤ 0 atau bernilai negatif 

Dilihat dari tabel 6 berikut ini 

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA : 

Kuadran IPA Dimensi Information 
 

Dimensi Kualitas Layanan Interaksi (Service 

Hasil IPA Dimensi Kualitas 
Service Interaction 

Quality) 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa 

performance) belum 
tingkat kualitas yang diharapkan 
) oleh pengguna dilihat dari tingkat 

≤ 0 atau bernilai negatif 
yakni 0,13. Dilihat dari tabel 7 berikut ini 

persebaran tiap indikator pada kuadran IPA : 
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Gambar 3 Kuadran IPA Dimensi Service 
Interaction Quality 

Berdasarkan gambar 3 kuadaran IPA 
indikator yang menjadi prioritas adalah SER6.  
2. Website www.pendaftaran.unair.ac.id 

 
a. Dimensi Kegunaan (Usability) 

Tabel 8 Hasil IPA Dimensi Kegunaan 
(Usability) 

 
 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa 
kualitas kinerja yang ada (performance) belum 
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
kesenjangan (gap) ≤ 0 atau bernilai negatif 

yakni 0,1. Dilihat dari tabel 8 berikut ini 
persebaran tiap indikator pada kuadran IPA : 

Gambar 4 Kuadran IPA Dimensi Usability 

Berdasarkan gambar 4 kuadaran IPA 
indikator yang menjadi prioritas adalah USA5. 

 

b. Dimensi Kualitas Informasi (Information 
Quality) 

Tabel 9 Hasil IPA Dimensi Kualitas 
Informasi (Information Quality) 

 
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa 

kualitas kinerja yang ada (performance) belum 
memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 

(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 
kesenjangan (gap) ≤ 0 atau bernilai negatif 

yakni 0,9. Dilihat dari tabel 9 berikut ini 
persebaran tiap indikator pada kuadran IPA : 

 

Gambar 5 Kuadran IPA Dimensi Information 
Quality 

c. Dimensi Kualitas Layanan Interaksi (Service 
Interaction Quality) 

Tabel 10 Hasil IPA Dimensi Kualitas Layanan 

Interaksi (Service Interaction Quality) 

 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa 
kualitas kinerja yang ada (performance) belum 

memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan 
(importance) oleh pengguna dilihat dari tingkat 

kesenjangan (gap) ≤ 0 atau bernilai negatif 

Skor 

Total
Average

Skor 

Total
Average

USA1 600 5 588 4,9 -0,1

USA2 605 5,04 588 4,9 -0,14

USA3 594 4,95 589 4,91 -0,04

USA4 606 5,05 600 5 -0,05

USA5 611 5,09 584 4,87 -0,23

USA6 583 4,86 575 4,79 -0,07

USA7 614 5,12 595 4,96 -0,16

USA8 582 4,85 583 4,86 0,01

Rata-

Rata 
4,99 4,9 -0,1

Indikator

Importance Performance

GAP

Skor 

Total
Average

Skor 

Total
Average

INF1 628 5,23 618 5,15 -0,08

INF2 632 5,27 618 5,15 -0,12

INF3 621 5,18 612 5,1 -0,08

INF4 621 5,18 612 5,1 -0,08

INF5 641 5,34 625 5,21 -0,13

INF6 615 5,13 607 5,06 -0,07

INF7 621 5,18 608 5,07 -0,11

Rata-

Rata 
5,21 5,12 -0,09

Indikator

Importance Performance

GAP

Skor 

Total
Average

Skor 

Total
Average

SER1 612 5,1 589 4,91 -0,19

SER2 615 5,13 588 4,9 -0,23

SER3 622 5,18 598 4,98 -0,2

SER4 607 5,06 578 4,82 -0,24

SER5 583 4,86 558 4,65 -0,21

SER6 623 5,19 583 4,86 -0,33

SER7 611 5,09 608 5,07 -0,03

Rata-

Rata 
5,09 4,88 -0,2

Indikator

Importance Performance

GAP
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yakni 0,2. Berdasarkan gambar 6 kuadaran IPA 
indikator yang menjadi prioritas adalah SER6.  

 

Gambar 6 Kuadran IPA Dimensi Information 

Quality 

e. Rekomendasi Untuk Pengembangan Website 

PPMB UNAIR 
Rekomendasi diambil dari hasil analisis 

hipotesis dan importance performance analysis, 

serta kritik dan saran yang telah diisi oleh 
responden pada kuesioner. 

 
1. Website ppmb.unair.ac.id  

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi 

yang dapat diberikan untuk meningkatkan 
kulitas layanan website PPMB yang 

beralamatkan www.ppmb.unair.ac.id  adalah 
sebagai berikut pada setiap dimensinya:  

 
1.1 Dimensi Kemudahan Penggunaan 

(Usability)  

Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 
kemudahan kegunaan (usability) adalah: 

a. Website memiliki tampilan yang menarik 
(USA5) 

b. Website memiliki design yang sesuai 

dengan jenis website (USA6) 
c. Website mudah untuk dinavigasi (USA3) 

d. Website mudah dipelajari 
pengoprasiannya (USA1) 

e. Interaksi website jelas dan mudah 

dipahami (USA2) 
f. Website mudah digunakan (USA4) 

g. Website meyakinkan dan kompeten 
(USA7) 

h. Website memberikan pengalaman dan 
pengetahuan yang positif (USA8) 

Untuk itu pengelola website dapat 

melakukan perbaikan tampilan antarmuka dari 
fitur-fitur yang ada dan  memperhatikan desain 

website agar lebih menarik, sederhana, dan 
memudahkan penggunaanya, dan juga membuat 
elemen yang paling penting menjadi yang 

paling menonjol secara visul dan menjaga agar 
website selalu memberikan pengalaman dan 

pengetahuan yang baru bagi pengguna. 

 
1.2 Dimensi Kualitas Informasi (Information 

Quality)  
Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 
kualitas informasi (information quality) 

adalah : 
a. Website memberikan kemudahan dalam 

membaca dan memahami informasi 
(INF5) 

b. Website menyediakan informasi yang 
dapat di percaya (INF2) 

c. Website menyediakan informasi yang 

relevan (INF4) 
d. Website menyediakan informasi yang up 

to date (INF3) 
e. Website PPMB menyediakan informasi 

dengan detail yang tepat (INF6) 

f. Website menyediakan informasi yang 
jelas dan akurat (INF1) 

g. Website PPMB menyediakan informasi 
yang sesuai dengan format yang tepat 
(INF7) 

Untuk itu pengelola website dapat membuat 
elemen yang paling penting menjadi yang 

paling menonjol secara visul secara detail agar 
mudah terbaca oleh pengguna,  meminimalkan 

kesalahan penyampaian informasi, 
menyampaikan informasi secara up to date 
selain itu pengguna juga menginginkan 

informasi terkait prospek kerja pada tiap jurusan 
yang ada.   

 
1.3 Dimensi Kualitas Layanan Interaksi 

(Service Interaction Quality) 

Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 
kualitas informasi (information quality) 

adalah : 
a. Website memberikan kemudaan untuk 

berkomunikasi dengan organisasi (SER6) 

b. Website PPMB memberikan rasa aman 
untuk bertransaksi (SER2) 

c. Website PPMB memiliki reputasi yang 
baik (SER1) 

d. Website PPMB memberikan rasa aman 
terhadap informasi pribadi (SER3) 

e. Website PPMB menciptakan rasa 

personalisasi (SER4) 
f. Website memberikan ruang untuk 

komunitas (SER5) 
g. Website menyampaikan layanan seperti 

yang dijanjijan (SER7)  

Pengelola website PPMB UNAIR sudah 
memberikan layanan untuk berkomunikasi 

dengan pihak organisasi melalui fitur 
pertanyaan (FAQ) pada websitenya namun 
pengguna beranggapan bahwa responsi dari 
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pihak PPMB yang terlalu lama, untuk itu pihak 
pengelola website dapat lebih responsif untuk 

menanggapi pertanyaan dari pengguna agar 
dapat meningkatkan kualitas layanan 
websitenya.  

.2 Website pendaftaran.unair.ac.id 

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi 
yang dapat diberikan untuk meningkatkan 
kulitas layanan website PPMB yang 

beralamatkan www.pendaftaran.unair.ac.id  
adalah sebagai berikut pada setiap dimensinya:  

 
 

2.1. Dimensi Kemudahaan Penggunaan 
(Usability) 
Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 

kemudahan kegunaan (usability) adalah : 
a. Website memiliki tampilan yang menarik 

(USA5) 
b. Website memiliki design yang sesuai 

dengan jenis website (USA6) 

c. Website memberikan pengalaman dan 
pengetahuan yang positif (USA8) 

d. Website mudah untuk dinavigasi (USA3) 
e. Interaksi website jelas dan mudah 

dipahami (USA2) 

f. Website mudah dipelajari 
pengoprasiannya (USA1) 

g. Website meyakinkan dan kompeten 
(USA7) 

h. Website mudah digunakan (USA4) 
Untuk itu pengelola website dapat 

melakukan pergantian tampilan desain website 

secara berkala disesuaikan dengan jenis website 
untuk menghindari tampilan website yang 

membosankan, namun tetap memegang prinsip 
tampilan yang menarik, dan tidak 
membingungkan pengguna, sehingga mudah 

untuk digunakan dan dipelajari.  
 

2.2 Dimensi Kualitas Informasi (Quality 
Information)  
Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 

kualitas informasi (information quality) 
adalah : 

a. Website PPMB menyediakan informasi 
yang sesuai dengan format yang tepat 

(INF7) 
b. Website menyediakan informasi yang up 

to date (INF3) 

c. Website menyediakan informasi yang 
relevan (INF4) 

d. Website PPMB menyediakan informasi 
dengan detail yang tepat (INF6) 

e. Website memberikan kemudahan dalam 
membaca dan memahami informasi 

(INF5) 
f. Website menyediakan informasi yang 

dapat di percaya (INF2) 

g. Website menyediakan informasi yang 
jelas dan akurat (INF1) 

Untuk itu pengelola website 
mempertahankan prestasi yang sudah dicapai 

dengan memperhatikan kualitas informasi yang 
disampaikan ke pengguna dan meminimalkan 
kesalahan penyampaian informasi.   

 
 

2.3.Dimensi Kualitas Layanan Interaksi 
(Service Interaction Quality)  
Urutan prioritas perbaikan pada dimensi 

kualitas informasi (information quality) 
adalah : 

a. Website memberikan kemudaan untuk 
berkomunikasi dengan organisasi (SER6) 

b. Website PPMB memberikan rasa aman 

untuk bertransaksi (SER2) 
c. Website PPMB memiliki reputasi yang 

baik (SER1) 
d. Website PPMB memberikan rasa aman 

terhadap informasi pribadi (SER3) 
e. Website PPMB menciptakan rasa 

personalisasi (SER4) 

f. Website memberikan ruang untuk 
komunitas (SER5) 

g. Website menyampaikan layanan seperti 
yang dijanjijan (SER7)  

Pengelola website dapat menambahkan fitur 

pertanyaan (FAQ) pada website 
www.pendaftaran.unair.ac.id dan juga dengan 

responsif menanggapi pertanyaan yang diajukan 
pengguna agar dapat meningkatkan kualitas 
layanan website. 

IV KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil evaluasi kualitas layanan 

website PPMB UNAIR dengan menggunakan 
metode WebQual 4.0 dan Importance-

Performance Analysis (IPA), maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa,  terdapat perbedaan 
(gap) antara dua perspektif penilaian penilaian 

kualitas layanan website PPMB UNAIR yaitu 
antara tingkat kinerja atau kualitas aktual yang 

dirasakan oleh pengguna (performance) dan 
tingkat kepentingan atau kualitas ideal yang 
diharapkan (importance) terhadap kualitas 

layanan website PPMB UNAIR. Secara 
keseluruhan, selisih dari kedua perspektif 

penilaian (gap) bernilai negatif, dimana tingkat 
importance lebih tinggi dari pada 
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performancenya. Nilai gap importance dan 
performance website www.ppmb.unair.ac.id 

sebesar 0,16, sedangkan pada website 
www.pendaftaran.unair.ac.id sebesar 0,15. 

Rekomendasi yang harus dilakukan oleh 

pengelola website PPMB UNAIR  untuk 
meningkatkan kualitas layanan website PPMB 

UNAIR adalah dengan memperbaiki tampilan 
antarmuka dan desain website agar lebih 

menarik, sederhana, dan memudahkan 
penggunaanya dan juga membuat elemen yang 
paling penting menjadi yang paling menonjol 

secara visual. Menjaga kualitas informasi yang 
disampaikan kepada pengguna dan 

meminimalkan kesalahan penyampaian 
informasi membuat informasi yang paling 
penting menjadi yang paling menonjol secara 

visual agar mudah terbaca pengguna. Dan juga 
menambahkan fitur pertanyaan (FAQ) pada 

website dan dengan responsif menanggapi 
pertanyaan dari pengguna.  
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