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ABSTRAK 

Dalam era digitalisasi sebagian besar perusahaan berita mempunyai situs web dimana situs 
web memainkan peran penting dalam bauran pemasaran komunikasi untuk berkomunikasi, interaksi 
dan menghibur dengan pengunjung dari berbagai betahan dunia. Beberapa tahun ini, situs web 
dianggap sebagai faktor penting untuk menarik perhatian pelanggan dan membangun loyalitas. Hal 
ini bisa di lihat dengan banyak pendatang baru pada situs web berita. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh kemudahan kegunaan, kualitas interaksi, dan kualitas infonnasi terhadap kualitas 
situs web kapanlagi.com; pengaruh kualitas web terhadap kepuasan pengguna pada situs web 
kapanlagi.com; dan pengaruh kualitas website dan kepuasan pengguna terhadap Keinginan 
Mengunjungi Kembali pada situs web kapanlagi.com. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif- 
kausal dan bersifat explanatory. Tingkat intewensi peneliti adalah minimal inte~ensi dan studi 
lapangan digunakan untuk pengambitan data melalui penyebmn kuesioner yang dilakukan satu 
kali tanpa ada perbandingan (cross-sectional). ~ e k &  analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni dengan metode program component-based SEM atau variance based SEM menggunakan 
program Partial Least Square (PLS) yakni warppls. Dari 36 indikator terdapat 1 I indikator yang 
tidak memenuhi syarat convergenr validity. 
Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kualitas situs web pada kepuasan pengguna dan 
dampaknya pada niat pengguna untuk mengunjun~ kembali situs web kapanlagi.com 

Kata kunci : Kualitas, Kepuasan, Mengunjungi, Website, Keinginan 

1. PENDAHULUAN 

Hasfi (2013) menyatalan bahwa era 
global memberikan pengaruh pada semua 
bidang kehidupan manusia tak terkecuali 
jumalisme. Dengan adanya internet 
memunculkan julukan baru bag televisi, 
radio, media cetak sebagai traditional media. 
IN b e d  bertambahlah channel bagi para 
jurnalis untuk menyebarkan informasi 
kepada masyarakat yaitu internet yang 
disebut sebagai the new media. IN artinya 
dunia jurnalistik di Indonesia sedang 
memasuki era baru globalisasi informasi 
yang tentunya tidak akan bisa terhindar dari 
tantangan-tantangan yang dikemukakan 
diatas. Salah satunya yakni penggunaan situs 
web dalam jurnalistik 

Situs web berita adalah salah satu 
bentuk online media Pertumbuhan website 
berita di Indonesia meningkat beberapa tahun 

ini seiring dengan bertumbuhnya pengguna 
internet di Indonesia (gambar 1). 

Indonesia Internet Users 
'"J 

a l l  

Gambar 1. Statistik pengguna internet di 
Indonesia herdasarkan APJII 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) 
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Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) melakukan survey pada 
bulan Desember tahun 20 12 mengungkapkan 
bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 
tahun 2012 mencapai 63 juta orang (Profil 
Internet Indonesia 20 12, [APJII], 20 12.) Hal 
ini dinyatakan Ketua Umum APJII Sammy 
Pangerapan pada acara Internet Outlook 20 I3 
di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 12 
Desember 20 12. 

Pengelola situs web mengharapkan 
terpuaskamya pengguna saat menggakses 
situs web. Oleh karena itu, diperlukan situs 
web yang baik dan berkualitas yang mampu 
memberikan kegunaan sesuai dengan tujuan 
pembuatan situs web. 

Salah satu tujuan pembuatan situs web 
adaiah Portal or media site yakni sebagai 
media untuk mencari informasi dan data serta 
salah satu sumber informasi yang penting dan 
alimt. Pengeloala situs web beranggapan 
bawah banyaknya jumlah kunjungan, pada 
sebuah situs web menunjukkan kualitas situs 
web tersebut baik Penggunjung sebuah situs 4 

web akan mengunjungi kembali situs web 
tersebut apabila apa yang di harapkamya 
terpenuhi. 

Obsewasi awal pada situs web 
kapanlagi.com mempunyai jumlah 
kunjungan yang sedikit di banding dengan 
situs web berita lainnya seperti inilahcom 
dan okezone.com; kecepatan akses situs web 
kapanlagi.com lebih lama jika dibanding 
dengan situs web berita yang lain. Selain itu 
tingginya nilai Bounce Hate dan kecihya 
jumlah halaman yang di buka serta lama 
waktu pengguna dalam mengakses situs web 
kapanlagi.com sangat kecil menunjukan 
adanya ketidak puasan pengguna situs web 
kapanlagi.com 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui p e n g d ~  kegunaan, kualitas 
interaksi, dan kualitas infonnasi terhadap 
Kualitas situs web pada situs web 
kapanlagi.com; mengetahui pengaruh 
kualitas situs web terhadap kepuasan 
pengguna pada situs web kapanlagi.com; 
Mengetahui pengaruh kualitas situs web dan 
kepuasan pengguna terhadap keinginan 
mengunjungi kembali pada situs web 
kapanhgxarn 

2. KERANGKA TEORITIS 

Internet 

Internet adalah jaringan global (wide- 
area network) yang menghubungkan jutaan 
jaringan komputer organisasi yang 
menghubungkan berbagai tipe pengguna 
sehingga membentuk suatu gudang informasi 
(information repositoryl yang amat besar di 
seluruh. (Turban & Rainer, 2009; Kotler & 
Armstrong, 2010; Chaffey, 2011). "Internet 
dengan berbagai aphkasinya seperti Web, 
VoIP, E-Mail pada dasamya merupakan 
media yang digunakan untuk 
mengefesiensikan proses komunikasi" 
(OMO. W. Purbo, sebagaimana di kutip dari 
Prihatna, 2005). Quarterman dan Mitchell 
(sebagaimana dikutip Prahesti, 20 10) 
menyatakan bahwa kegunaan internet terbagi 
dalam empat kategori, yaitu: Internet, Media 
pertukaran data, Media untuk mencari 
informasi atau data, fungsi komunitas. 

lnfonnasi yang ada pada website 
berita 

Informasi yang ada pada situs web 
berita berpedoman pada peraturan dewan 
pers nmnor llperaturan-DPlIIIl20 12 (Dewan 
Pers, 2012) tentang Pedoman Pemberitaan 
media Siber. 

Sesuai dengan aturan tersebut maka 
setiap berita harus melalui verifikasi agar isi 
dari informasi tersebut Tidak memuat isi 
bohong, fitnah, sadis dan cabul; Tidak 
memuat isi yang mengandung prasangka dan 
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA), serta 
menganjurkan tindakan kekerasan; Tidak 
memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan 
jenis kelamin dan bahasa, serta tidak 
merendahkan martabat orang lemalb miskin, 
sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 

World Wde Web Corrner 

World Wide Web Comer) adalah 
sebuah tempat penyimpanan berbagai 
infonnasi secara online sehingga pemakai 
dapat mencarinya dengan menggunakan 
program aplikasi tertentu , yang saling terkait 
dimana masing-masing dihubungkan dengan 
jaringan-jaringan-jaringan halaman 
(Knsdatanla, 2012). 

Chaffey (2007, p.10) berhasil 
mengidentifiiikan 4 jenis utama situs web 
yaitu Transactional e-commerce site, 
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Service-oriented relationship building 
website,Brand-building site, Portal or media 
site 

Website Quality1 Kualitas Situs 
web 

Website Quality (Barnes and Vidgen 
(2003)) adalah suatu pengukuran untuk 
mengukur kualitas dari sebuah situs web 
berdasarkan instrumen instrunlent penelitian 
yang &pat drkategorikan ke dalam empat 
variable yaitu: kegunaan (usability), kualitas 
interaksi (service interaction), dan kualitas 
informasi (information quality) dm secara 
keselurulmn (overall). 

Kegunaan (Usability) 

Usability berkaitan dengan seberapa 
mudah dan intuitif situs web bagi individu 
untuk belajar menggunakan dan berinteraksi 
dengan situs web dengan cepat dan mudah 
menyelesaikan tugas mereka (Tarafdar ,'& 
Zhang (2005)). menurut Nah and Davis 
(sebagaimana di kutip dari N & Dastidar, 
2009) mendefinisikan situs web usability 
dalam beberapa kriteria standar yaitu 
kemampuan menemukan cara seseorang 
nlengelilingi situs web, untuk mencari 
informasi yang diinginkan, untuk mengetahui 
apa yang hams dilakukm~ selanjutnya, dan 
untuk melakukannya dengan sedikit us& 
Berdasarkan definisi usability yang telah 
dikemukan diatas, dapat dlsimpulkan bahwa 
usability situs web berkenaan dengan 
bagaimana pengguna dapat dengan cepat dan 
mudah mencapai tujuannya dalam situs web. 
Hal ini berkaitan dengan atribut eaJy of use 
(mudah digunakan) dan usefulness 
(kegunaan) dari sebuah situs web. Ada tiga 
aspek penting bagi sebuah situs web yang 
disarankan oleh Chaffey (2000, p.227) untuk 
dapat dengan mudah dinavigasikan, yaitu: 
Konsistensi; Simpliciiy; dan Context. 

Kualitas interaksi (Interaction Qualify) 

Agarwal dan Venkatesh (sebagaimana 
di kutip dari N & Dastidar, 2009) 
menyatakan bahwa konten dari sebuah situs 
web memainkan peranan yang signifikan 
dalam menentukan sikap konsumen terlmdap 
situs web. Ini diperkuat lagi oleh Byun & 
Finnie (20 1 1 )  dalam penelitiannya 
mengemukakan bahwa Content mempunyai 
peranan dalam memotivasi pengguna untuk 
mengunjungi situs web kembali. Untuk 

mengukur apakah konten tersebut atraktifdan 
mudah di baca dengan melihat desain konten 
Maka dapat di simpulkan Kualitas Interaksi 
mengacu pada desain yang disajikan dalam 
situs web bertujuan untuk menarik pengguna 
untuk mengunjungi dan menggunakannya. 
Kualitas Interaksi yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah berhubungan dengan 
desain terhadap situs web yang dapat 
meliputi warna, font, pengelompokkan menu, 
pilihan, gambar, konsistensi desain per 
halaman, dan lain sebagainya yang akan 
mernberikan suatu pengalaman yang 
menyenangkan bagi pengguna. 

Kualitas informasi (Information 
Quality) 

Yaghoubi, et al. (201 1) mendefinisikan 
Information Qualiy mengacu pada kualitas 
konten situs web dan relevansi informasi 
terhadap tujuan pengguna, misalnya, tingkat 
akumsi, konteks, format/bentuk, dan 
relevansi informasi. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa Information Quality berkenaan 

- -  dengan kualitas dari informasi baik dalam ha1 
akurasi, relevansi, konteks, maupun bentuk 
penyajiannya 

KepuasanPengguna 
Rangkuti (2003) menyebutkan bahwa 

kepuasan pelanggan didefenisikan sebagai 
respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian 
antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 
kine j a  aktual yang dirasakannya setelah 
pemakaian, sedangkan menurut Gerson 
(2004), kepuasan pelanggan adalah persepsi 
pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi 
atau terlampaui. Dalam definisi di atas sangat 
berperan riel benefit yang diterima oleh 
konsumen dengan apa yang mereka 
bayangkan sebelumnya Keseluruhan 
persepsi kepuasan biasanya menghasilkan 
keseluruhan sikap positif terhadap situs web 
(Szyrnanski and Hise (sebagaimana di kutip 
dari Kabadayi clan Gupta, 2011)). Byun & 
Finnie (20 1 1) menemukan pengukuran 
tingkat kepuasan pengguna meliputi : 
Physical Fatigue ; Confusing during the task; 
Degree of stress a f t r  finding the correct 
answer; Actual speed of tasks; Satisfaction 
about the quality of information provided; 
Attitude about proceeding to another task 
aJer completing a task. Kotler (Kotler 2003, 
p.45) menyarankan empat metode yang dapat 
digunakan utk mengukur tingkat kepuasan 
pelanggan, yaitu : Sistem keluhan dan samq 
Survei kepuasan pelanggan; Belanja siluman; 



JURNAL BISNIS, MANAmMEN & EKONOMI 
FAKULTAS BISMS DAN MANAJEMEN 
UMIVERSIrI'AS WIDYATAMA 

Analisis pelanggan yang hilang. Harapan 
pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh 
beberapa faktor, diantamya pengalaman di 
masa lampau, opini teman dan kerabat, serta 
inforrnasi dan janji-janji perusahaan dan para 
pesaing seperti yang di kemukan oleh Kotler 
dan Amstrong. Ada beberapa ha1 yang 
memyebabkan ketidakpausan pengguna. 
LAN (UGM, 2003) adalah sebagai berikut : 
Penyedia pelayanan tidak mengetahui apa 
yang dlharapkan masyarakat pelanggan, 
Penetapan standar pelayanan yang 
salah/kurang tepat, Kine rja pelayanan yang 
rendah, Apa yang dijanjikan tidak sesuai 
dengan apa yang hbenkan 

Keingingan mengunjungi kembali 

Dalam bidang online, niat untuk 
mengunjungi kembali sebuah situs web 
dianggap sebagai komponen utama dari 
loyalitas situs web. Dan ketika hal tersebut 
disertai dengan faktor-faktor lain seperti 
durasi kunjungan atau penyebaran dari rfiulut 
ke mulut (word of mouth), maka tidak dapat 
dipungkm bahwa niat untuk mengunjungi 
kembali adalah penentu utama dalam 
membangun loyalitas online. Hal ini 
dikemukan oleh Park dan Kim (sebagaimana 
di kutip dari Kabadayi & Gupta, 20 1 1 ) .  

Hubungan kegunaan, kualitas 
informasi dan kualitas interaksi 
terhadap kualitas situs web. 

Barness dan Vidgen (2002) dalam 
penelitiannya dan menemukan adanya 
pexbedaan tingkat pengaruh kegunaan, 
kualitas informasi clan kualitas interaksi 
terhadap kualitas situs web. 

Hubungan kualitas situs dengan 
keinginan untuk mengunjungi 
kembali. 

Loiacono (2002) melakukan penelitian 
be rjudul "WebQual Revisited : Predicting 
The Intent To Reuse A Website. " yang 
membahas kualitas situs web yang 
berdampak pada keinginan untuk 
mengunjungi kembali guna m e n j g u d m  
situs web menunjukkan bahwa beberapa 
dirnensi dalam kualitas situs web mempunyai 
dampak yang simkan pada keinginan 
mengunjungi kembali pada suatu situs web. 
Yang berarti bahwa kualitas situs web 

memiliki hubungan dan pengaruh terhadap 
keinginan mengunjungi kembali. 

Hubungan kualitas situs dengan 
kepuasan pengguna. 

Dalam penelitian Maditinos, et 
al.(2008) dalam penelitiannya menemukan 
bahwa beberapa atribut situs web 
berkontribusi terhadap kepuasan pengguna. 
Kepuasan pengguna berkaitan dengan 
seberapa puas pengguna berkaitan dengan 
situs web (situs web). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa setiap atribut memiliki 
pengaruh pada kualitas infonnasi, kualitas 
sistem, keamamn privasi dan pada akhirnya 
berpengaruh pada kepuasan pengguna. 

Hubungan kepuasan pengguna 
dan keinginan mengunjungi 
kembali. 

Tea et al. (sebagaimana dikutip dari 
Byun & Finnie, 2011) menemukan bahwa 
niat untuk terus menggunakan website e- 
government dipengaruhi oleh kepuasan 
pengguna. Beberapa pengguna tidak 
mempunyai niat untuk kembali mengunjungi 
situs web jika mereka secara fisik tidak puas 
dengan website, walaupun mereka dapat 
mencapai tujuan mereka dalam website. 
Sernakin puas konsumen dengan seluruh 
pengalaman website, semakin cenderung 
mereka uIltuk mengunjungi website kembali 
(Flores, 2004; Hong and Kim, 2004) dalam 
(Kabadayi & Gupta, 20 1 1)). 

Hubungan kualitas situs dan 
kepuasan pengguna dengan 
Keinginan mengunjungi kembali. 

Penelitian Byun & Finnie (2011) yang 
berjudul Evaluating Usability, User 
Satisfaction, and Intention to Revisit for 
Successful E-Government websites 
menunjukkan bahwa kegunaan sangat 
mempengaruhi kepuasan pengguna clan niat 
untuk mengunjungi kembali. Selain itu, 
kegunaan juga mempengaruhi keinginan 
mengunjungi kembali secara langsung tanpa 
perantara (kepuasan pengguna). Kegunaan 
merupakan bagian dalam kuaiitas website. 
Dengan demikian, ha1 ini berarti secara 
tersirat adanya pen@ kualitas situs web 
terhadap kepuasan pengguna dan keinginan 
mengujungi kembali . 
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Berdasarkan pembahasan-pembahasan 
di atas, maka kerangka teoritis penelitian ini 
adalah sesuai dengan Gambar 2. 

Gambar2. Kerangka teorits 

Metode Penelitian 

JeniS penelitian ini adalah penelitian 
asosiatif-kawd dan bersifat explanatory. 
Tingkat intervensi peneliti adalah minimal 
intervensi dan studi lapangan digunakan 
untuk pengambilan data melalui penyebaran 
kuesioner yang dilakukan satu kali tanpa ada 
perbandingan (cross-sectional). Adapun 
syarat dari responden dalanl penelitian ini 
adalah Usia sampel yakni berurnur 20 bhun 
ke atas; lokasi sampel berada di Indonesia 
khususnya di Jakarta dan J a w  Bmt; sarnpcl 
pernah mengakses situs web kapanlagi.com 
minimal 1 kali dan mengakses melalui salah 
satu media yang ada yakni desktop, laptop, 
netbook, tablet, smartphone. 

Teknik Analisis 

Teknik statistik untuk menguji secara 
simultan dan memperlurakan hubungan 
kausal antara beberapa konstruk bebas dan 
terikat atau antar variabel dengan 
menggunakan SEM (Urbach & 
Ahlemaq20 10). 

Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni metode program 
component-based SEM atau variance based 
SEM dengan menggunakan bantuan alat 
program Partial Least Square (PLS) yakni 
warppls. 

Analisis Structural Equation Model 
dengan menggunakan program Partial Least 
Square digunakan untuk menguj i pengaruh 
dan hubungan diantara variable kualitas situs 
web, variable kepuasan pengguna, dan 
keinginan mengunjungi kembali. 

PARTIAL LEAST SQUARE (PLS) 
WARPPLS 

Pengukumn model menggunakan 
WarpPLS dijelaskan Latan & Ghozali (20 12) 
adalah "Uji validitas convergent dengan 
WarpPLS dapat dilihat dari nilai loading 
factor untuk tiap indikator konstruk. Nilai 
loading factor yang tinggi menunjukkan 
bahwa tiap indikator konstruk convergen 
pada satu titik. Rule of thumb yang biasanya 
di gunakan untuk menilai convergent 
validitas yaitu nilai factor loading ham lebih 
dari 0,7 serta nilai average variance extracted 
(AVE) harus lebih besar dari 0,5. Lebih lanjut 
validitas discriminant berhubungan dengan 
p ~ s i p  bahwa pengukur-pengukur (manifest 

. variabel) konstruk yang be&eda seharusnya 
tidak berkorelasi dengan tinggi. Nilai 
validitas discriminant yang tinggi 
menunjukkan bahwa suatu konstruk adalah 
unik Cam untuk menguji discriminant yaitu 
dengan melihat nilai cross loading untuk 
setiap variable hams > 0,7. Cara lain yang 
dapat digunakan untuk menguji validitas 
discriminant adalah adalah dengan 
membandingkan akar kuadmt dari ave untuk 
setiap konstruk dengan nilai korelasi antar 
konstruk dalam model. Validitas 
discriminant yang baik menunjukkan akar 
kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar 
dari korelasi antar konstruk dalam model. Uj i 
reliabilitas dilakukan untuk membuktikan 
akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument 
dalam mengukur konstruk. Dalam WarpPls , 
untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
dengan cronbach's Alpha dan Composite 
Reliability. Namun demikian penggunaan 
Cronbach 's Alpha untuk menguji realibilitas 
konstruk akan memberikan nilai yang lebih 
rendah (under estimate) sehingga lebih di 
sarankan untuk menggunakan composite 
Reliability dalam menguji reliabilitas suatu 
konstruk Rule of thumb yang biasanya di 
gunakan untuk xmnilai reliabilitas konstruk 
yaitu nilai Composite Reliability harus lebih 
dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat 
co&matory dan nilai 0,6 - 0,7 masih dapat 
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di terima untuk penelitian yang berslfat 
exploratory" @ 3 7-3 8). 

PLS model stnrktural dan hipotesis 
yang dinilai dengan memeriksa pentingnya 
koefisien dan varians yang dicatat oleh 
konstruksi (R2), karena proses estimasi PLS 
ini tidak didasarkan pada fit dari matriks 
kovarians, statist& tidak cocok digunakan 
untuk menilai model struktural. Mirip dengan 

analisis regresi dimana R2 mewakili proporsi 
dependen(end0gen). Yamin & Kumiawan 
(20 1 1) menjelaskan criteria nilai R-square 
yaitu Nilai Rsquare sebesar 0,67 
mengindikaskan model baik; Nilai R-square 
0,33 mengmdikasikan model moderat; Nilai 
R-square 0,19 model dapat dikatakan lemah. 
(table I) 

Tabel 1. Ringkasan Rule of n u m b  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
V a l e  Para-meter Rule Of Thumb 
dan 
ReliabiCitas 
l~aliditas Loading Factor Nilai faktor loading dari setiap indicator > 0.7, dapat dikatakan 
Convergent valid sebagai indikator yang mengukur konstrak. Namun rule of 

thumbs interpretasi nilai faktor loading> 0.55 dapat dikatakan valid 
@ante M. Pirouz). 

Average Variance Nilainya > 0,5 untuk Confirmatory maupun fiploratoty Research. 
Exctracted(AVE) Namun nilai AVE yang berada dibawah 0,5 tidak menimbukan 

kekhawatiran dan dapat di terima karena pada penelitian 
sebelumnya cukup seri& ditemukan hasil AVE diba1vah0,5 

Validitas Cross Loading Nilainya > 0,70 untuk setiap varibel. Korelasi konstrak dengan 
Discriminant @kok pengukuran (setiap indikatornya) lebih besar daripada 

ukuran konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi 
indikatorn)a lebih baik dari kontrak lainnya. 

Akar Kuadrat AVE Akar Kuadrat AVE > Korelasi antar Konstruk Laten 
dan Korelasi antar 
Konstruk Laten 

Reliabilitas Cornposit Reliability Nilainya > 0,70 untuk confirmatory Research. 
Nilainya > 0,60 masih dapat di terima untuk fiporatory Research. 

Sumber : Gefen et a1 dan Hair et a1 (sebagairnana dikutip dari Ghozali, 2008 dan Latan & Ghozali, 
20 12;); Yamin & Kurniawan, 201 1 

Structural Model 

Tiga indeks model yang disediakan 
adalah path coefficient (APC), average 
Rsquared (ARS), dan average variance 
inflation factor (\'IF). Untuk APC dan ARS , 
nilai P juga disediakan. Nilai-nilai P dihitung 
melalui proses yang kompleks yang 
melibatkan estimasi resampling ditambah 
dengan bonfferoni seperti corection Hal ini 
diperlukan karena kedua indeks fit yang 
dihitung sebagai rata-rata dari parameter 
lainnya. Interpretasi indeks model fit 
tergantung pada tujuan dari analisis SEM. 

Jika tujuannya adalah unuk menguji 
hipotesis, maka indeks model fit adalah 
berguna mengatur langkah-langkah yang 
terkait untuk model quality (Kock, 20 1 1) 

Untuk mengukur pengaruh antar 
variabel dilihat dari nilai R2 (R-square) yang 
merupakan hasil pengolahan data. R2 (R- 

square) yang di gunakan berdasarl<an nilai 
yang sudah dikemukan oleh Yarnin & 
Kumiawan (20 1 1) yakni : 

a) Nilai R-square sebesar 
0,67 mengindikaskan model baik 

b) Nilai R-square 0,33 
mengindikasikan model moderat 

c) Nilai R-square 0,19 model 
dapat d h k h n  lemah 

Pengujian Model fit indices dari suatu 
model ditentukan dari nilai Average Variance 
Inflation Factor (AVIF). Apabila Nilai 
Average Variance Inflation Factor (AVIF) < 
5 dinyatakan bahwa model sudah benar 
(Kock ,2012) 

Operasional variable yang di gunakan 
pada penelitian ini sesuai dengan tabel 2 clan 
tabel 3 
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Tabei 2. Operasionalisasi Variabel 
Kualitas Situs web 

Dimensi Indikator Pengukmn 
Kegunaan gl  Mudah Menemukan apa yang 

saya cari 
g2 Interaksi jelas dan mudah 

dimengerti. 
g3 Mudah untuk dipelajari saat 

digunakan 
g4 Mudah kembali ke halaman 

sebelumnya atau sesudahnya 
g5 Menampilkan desain visual 

yang menyenangkan dan 
menarik. 

g6 Memiliki desain yang inovatif 
clan kteatif. 

g7 Menliliki kejelasan sebagai 
situs web berita 

g8 Menciptakan pengalaman 
yang positive1 menyenangkan 

g9 Tata letak desain per halanlan 
konsisten 

Kualitas i l  
Informasi 

i2 

i3 

i4 

i5 

i6 

i7 

i8 

i9 

Kualitas c l  
Interaksi 
~Konten c2 

c3 

c4 
c5 

c6 

c7 

Menyediakan informasi yang 
akurat dan terpercaya. ' 
Menyediakan informasi yang 
up-to-date. 
Menyediakan informasi yang 
relevan 
Menyajikan inforrnasi dalam 
bentuk yang sesuai. 
Menyediakan infonnasi yang 
mudah dimengerti. 
Menyediakan informasi yang 
terperinci dan tepat. 
Menyajikan infonnasi sesuai 
dengan pedornan 
Memiliki latar belakang yang 
bai k 
Warna dapat dengan mudah 
dibedakan. 
Mempunyai reputasi yang 
baik. 
Merasa aman untuk 
bertransaksi 
Merasa aman dan nyaman 
untuk mengakses 
Mengakses dengan cepat. 
Memberikan kesan yang 
sesuai 
Memerlukan waktu yang 
singkat ketika mengakses 
Pengelompokan menu pilihan 

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel 
Kepuasan Pengguna & Varibel Keinginan 

Mengunjungi Kembali 
Varibel Indhtor Pengukuran 
Kepuasan pl Tidak mengalami 
Pengguna kebingungan 

p2 Tingkat kejenuhan kecil 
dan puas menemukan apa 
yang di cari 

p3 Puas secara keselumhan 
penggunaan situs 

p4 Tidak perlu ~llembaca 
dari media cetak 

p5 Puas atas kecepatan akses 
situs web 

p6 Puas terhadap kualitas 
informasi pada situs web 

p7 Bersedia mencari 
informasi lain setelah 
menda~atkan infornmsi 

Keinginan kl  Bersedia mengunjungi 
Mengunju kembali situs web guna 
ngi mendapatkan informasi 
Kembali k2 Bersedia menggunakan 

situs web di kemudian 
hari 

k3 Secara keseluruhan 
bersedia mengunjungi 
situs web be& 

Sumber : diadaptasi dari Byun & Finnie 
(20 1 1) 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
DISKUSI 

Berdasarkan kuesioner yang di sebar 
(Tabel 4), maka mendapatkan sample sebagai 
berikut : Ada sebagian pria yang sering 
menggmkan situs web kapanlagi .com 
sebesar 35,85% ; Pengguna situs web 
kapanlagi.com lebih banyak berpendidikan 
S 1 ; Pengguna situs web kapanlagi.com lebih 
banyak berurnur tiga puluh tahun ; Sebagin 
besar pengguna situs web kapanlagi.com 
bexprofesi sebagai karyawan dan peke ja; 
para pengguna situs web kapanlagi.com lebih 
suka mengakses pada siang hari. 

tepat . 
Overall q Penilaian seluruh atas web 

Sumber : diadaptasi dari (hiacono, et al., 
2002; N & Dastidar, 2009; Yaghoubi, et al., 
20 1 1; Barnes &Vidgen, 2000) 
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Tabel 4. Profil Responden 
Profil Responden Persentase 
Jenis Kelamin 

Pria 35,85 
Wanita 64,15 

Pendidikan Terakhir 
SMPISMU 20,58 

S 1 48,03 
S2 25,83 
S3 5,58 

Usia 
< 30 Tahun 16 
> 30 Tahun 84 

KaryawanIPeke j a  53,71 
akadernisi, 437 

pelajarlmahasiswa dan ibu 
mmah tangga 

Peralatan yang digunakan 
Personal Computer 12,2 

Perangkat bergerak (laptop, 87,s 
netbook, tabletlipad dan , 

smartphone 
Waktu berinternet dalam sehari 

1-5iam 85.86 
1 jam 14;14 

Lama waMu untuk menrmkses situs web - 
kapanlagicom 

kurang dari 15 menit 78,86 

Mkasi mengakses situs web 
kapanIagi.com 

Tempat Ke j a  (Kantor) 89,14 
Rurnah 10.86 

Wakh yang baik untuk situs web 
kapanlagi.com 
Siang 86,28 
Sore 7,13 
Malam 6.59 

Pengujian yang telah dilakukan 
dengan rnenggunakan fmfox web browser 
plugin untuk mengakses situs web 
kapanlagi.com membutuhkan waktu selama 
45,13 detik lebih lama dari pada waktu akses 
inilah.com clan okezone.com. Nilai Bounce 
Rate situs web kapanlagi.com berdasarkan 
alexacom adalah sebesar 40,80%. Ini 
menunjukkan tingginya kunjungan pengguna 
dalam waMu singkat dan hanya membuka 
satu halaman saja clan kemudian menutup 
kernbali situs web kapanlagi.com. Rata-rata 
pengungjung menghabiskan waktunya 
selama 4 menit dalam setiap kunjungannya 
dan mta-rata membuka 2,4 halaman ke situs 
web kapanlagi.com 

Tabel 5. Hasil Uji WarpPls 
No. Ketemng Uji Pertama Uji Kedua 
1. Nilai WI: Tidak Memenuhi Memo 

(VIFC5) syaratVIF ouhi 
menunjukkan syarat VIF 
bahwa pa& model 
terdapat 
multicolinearitas di 
antara semua 
variabel laten yaitu 
ada 
multicolinearitas 
pada dimensi 
Kualitas Informasi 
dan pada varibel 
P-. 

2 Nilai AVIF 2.998, model 1,982, 
(AVIF < 5) dapat di terima model 

dapat di 
terima 

3 Validitas TIDAK VALID; VALID 
Kon- Ada loading 
vergen faktor Yang 
(Semua kurang dari 0,7 

. loading yakni: g2, g6, g8 
faktor g9 ~ a d a  
lebih besar dimensi 
dari 0,7) kegunaan; i 1, i2, 

i4, i7 pada 
dimensi halitas 
infonnasi; c7 
pada dimemi 
kualitas interaksi 
; PI, p4, pads 
varibel kepuasan 

4 Validitas TIDAKVALID VALID 
dis- Ada nilai cross 
crirninant loading yang 
(Semua kurang dari 0,7 
nilai cross 
loading 
lebih besar 
dari 0,7) 

5 Reliabilitas Memenuhi syarat Memc- 
(Nilai Reliabilits nuhi 
composite syarat 
reliability Rel ia- 
nya diatas bilits 
0,7) 

ANALISA WARPPLS 

Tahap evaluasi yang digunakan yaitu 
model pengukuran (outer model) meliputi uji 
validitas (convergent validity dengan kriteria 
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nilai faktor loading > 0.5 dan discriminant 
validity dilihat berdasarkan crossload~ng 
pengukuran dimana korelasi kontruk dengan 
indikatomya lebih besar dari ukuran konstruk 
lain) dan uji reliabililas (composite 
reliability). Pengujian dilakukan dua kali 
dimana pada pengujian awal (gambar 3) 
terdapat bebempa indicator yang tidak 
memenuhi symt  sehingga indicator yang 
tidak memenuhi syarat tersebut tidak di 
gunakan kembali pada pengujian kedua 
(gambar 4). Berdasarkan hasil output 
program Warppls, terdapat 11 i W o r  dari 
36 indikator yang ada tidak memenuhi syarat 
convergent validity (tidak valid) yaitu 
iladikator g2, g6, g8 dan g9 pada dmensi 
kegunaan; indicator il, i2. i4, i7 pada 
dlmensi kualitas infonnasi; indicator c7 pada 
dimensi kualitas interaksi dan indicator pl, 
p4, pada varibel kepuasan. Dan sisanya 
sebanyak 26 indikator telah memenuhi syarat 
baik convergent maupun discriminant 
validity (sudah valid).Kemudian setiap 
konstruk dihasilkan sudah reliabel d e n m  
nilaicomposite reliability dan cronbach alpha 
diatas 0.7. Setelah semua data valid dan 
reLiabel maka dilanjutkan ke tahap evaluasi 
model structural yang meliputi uji kecocokan 
model (model fit), path coeficient, dan R2 
(table 5). 

Berdasarkan hasil output program 
Warppls disimpulkan (Gambar 5,6,7,8 dan 
9) : kemudahan kegunaan, kualitas interaksi, 
clan kualitas informasi mernpunyai pengaruh 
terlmdap kualitas situs web pada situs web 
kapanlagi.com; kualitas situs web 
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 
pengguna pada situs web kapanlagi.com; 
kualitas situs web dan kepuasan pengguna 
mempunyai pengaruh terhadap Keinginan 
Mengunjung Kembali pada situs web 
kapanlag.com 

Hubungan pengarull antar konstruk 
mempunyai hubungan bersifat linear 
(Gambar 10) kecuali hubungan pengaruh 
antar kontruk kepuasan dengan keingnan 
mengunj ungi kembali bersifat 
warpedlbehentuk huruf "U" yang berarti 
kepuasan pengguna pada awalnya 
menyebabkan keinginan mengunjungi 
kembali bersifat menurun, akan tetapi pada 
akhirnya semakin meningkatnya kepuasan 
pengguna akan meningkat keingingan 
mngunjungi kembali. 
Menurunnya kepuasan pengguna pada 
awalnya bisa di sebabkan, tidak terbiasanya 
pengguna pada tarnpilan situs web 
kapanlagi.com sehingga pada awalnya 
pengguna situs web kapanlagi.com 
merasakan tidak mendapatkan sesuai yang di 
harapkan. 
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wmc.r: 
CERT 

Gambar 4. Hasil niodel uji kedua dengan WarpPLs 

Gambar 7. PeIIgaNh Antar Vatibel 
Penelitian - Pengaruh halitas interaksi 

terhadap kualitas web 
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Gambar 6. Pengaruh Antar Valibel 
Penelitian - Pengaruh halitas informasi 

terhadap halitas web 
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Gambar 8. PengaNh Antar Varibel 
Penelitian - Pengaruh halitas web 

terhadap kepuasan 
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Gambar 5. Pengaruh Antar Varibel 
Penelitian - Pengamh kegunaan tehadap 

kualitas web 



.KJRNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI 
FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN 
UNrVER'3ITAS WDYATAMA 

4. KESIMPULAN DAN 
SARAN 

I 
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Berdasarkan llasil pembahasan di atas 
semua indicator yang membangun konstruk 
memenuhi syarat yang telah ditentukan 
sehingga 
1. Kemudahan kegunaan, kualitas 

interaksi, dan kualitas informasi 
mempunyai pengaruh terhadap kualitas 
web pada situs web kapanlagi.com. 

2. Kualitas web mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan pengguna pada situs 
web kapanlagi.com 

3. Kualitas Situs web dan Kepuasm 
Pengguna mentpunyai pengaruh 
terhadap Keinginan Mengunjungi 
Kembali pada situs web kapanlagi.com 

3 5  .; -1; -; & & 1; ; 25 
M B  

Gambar 9. Pengaruh Antar Varibel 
Penelitian - Pengaruh kualiatas web 

terhadap keinginan mengunjungi kembali 

Saran 

Faktor-faktor yang di teliti pada 
penelitian ini menlberikan pengaruh yang 
lernah terhadap keinginan pengguna untuk 
mengakses situs web (kapanlagi.com), berarti 
ada faktor lain yang member pengaruh besar 
terhadap keinginan mengunjungi kembali. 
Untuk penelitian berikutnya di saran untuk 
meneliti dari segi promosi, atau dari segi 
hardware atau pun dari segi brainware. 

CsCO C c c m m 3  6 0  

PVAS 

Gambar 10. Pengaruh Antar Varibel 
Penelitian - Pengaruh kepuasan terhadap 

kcinginan mengunjungi kembali 
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