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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Di era yang semakin maju ini, perkembangan Teknologi Informasi 

sekarang ini semakin pesat. Hal ini sejalan dengan perkembangan 

komputer yang semakin hari semakin mengalami perkembangan yang 

sangat cepat. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin 

meningkat, menuntut sumber daya manusia untuk mengikuti 

perkembangan teknologi. Dalam suatu perusahaan / perkantoran, 

komputer adalah alat bantu yang sangat diperlukan. Tidak terbayangkan 

bagaimana berbagai perusahaan / perkantoran dapat tumbuh dan 

berkembang tanpa adanya komputer. 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat 

waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan 

merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan 

(Sutabri, 2014:100).  

 Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang merupakan 

Panti Sosial yang berada di Kota Palembang. Panti Sosial Bina Daksa 

Budi Perkasa Palembang salah satu Panti Rehabilitasi yang telah 

menggunakan website sebagai media informasi guna kepentingan pihak 
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Panti Rehabilitasi maupun pihak luar Panti Rehabilitasi seperti calon 

Penerima Manfaat (PM) baru atau institusi lain sebagai sumber referensi. 

Website Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang ini 

memiliki alamat https://budiperkasa.kemsos.go.id/ dengan berbagai fitur 

yang terdiri dari menu beranda terdapat menu profile, menu utama dan 

pencarian. Dari menu profile terdiri dari (profile panti, visi Dan misi, 

struktur organisasi dan data utama). Dari menu utama terdiri dari (Menu 

depan, akun anda,  arsip berita, downloads, gallery, kirim berita, kontak, 

search, top 10, topics dan web Links). 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sigit selaku 

pembuat web Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang bahwa 

web ini belum pernah dilakukan pengukuran kualitas bagi penggunanya. 

Kriteria website yang layak ialah yang memiliki beberapa kriteria salah 

satunya usability, usability adalah salah satu fokus dari HCI (Human 

Computer Interaction) yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam 

pengunaan suatu sistem dan sebagai alat untuk mengukur tingkat kepuasan 

user dalam menggunakan suatu sistem dengan melihat efektivitas, efisiensi 

dan kepuasan user. (Arsyad Achmadi dkk, 2017:5064). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) “Pengukuran Tingkat Kepuasan 

Pengguna menggunakan Metode User Satisfaction terhadap Website 

Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang ”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi : 

a. Objek penelitian hanya website Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang. 

b. Model tingkat kepuasan pengguna menggunakan model Green and 

Pearson yang terdiri dari empat variabel yaitu : kemudahan (Ease of 

Use), personalisasi (Customization), kecepatan akses pada aplikasi 

(Download Delay), penyajian informasi (Content). 

c. Skala pengukuran kuisioner menggunakan skala likert. 

d. Metode sampling menggunakan simple random sampling dan 

menentukan jumlah sample untuk kuisioner menggunakan rumus 

slovin dengan presisi 5% karena semakin besar tingkat presisi akan 

mempengaruhi tingkat keyakinan responden dalam mengisi kuisioner. 

e. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini ialah karyawan yang 

mengakses website Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang 

sebanyak 47 responden. 

f.  Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data menggunakan SPSS 

versi 2.1. 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat kepuasan pengguna website Panti Sosial Bina 

Daksa Budi Perkasa Palembang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat terdiri dari tiga yaitu: 

1.3.2.1 Manfaat bagi penulis 

Menambah wawasan mengenai teknolgi informasi 

yang terus berkembang khususnya dalam merancang sistem 

informasi. 

1.3.2.2 Manfaat bagi tempat penelitian 

Adanya pengukuran kualitas web pada Panti Sosial 

Bina Daksa Budi Perkasa Palembang sehingga dapat dapat 

mengetahui sejauh mana kebutuhan para penggguna. 
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1.3.2.3 Manfaat bagi akademik 

a) Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama 

perkuliahan. 

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi 

peningkatan kualitas pendidikan di akademik khususnya 

bagi program studi Sistem Informasi. 

1.4 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 

 1.4.1 Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian, Jl.Sosial Km.5 Panti Sosial Bina Daksa Budi 

Perkasa No.441 Kel. Suka Bangun Kec.Sukarami Kota Palembang.  

 1.4.2 Waktu PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini selama 1 bulan, yaitu 

pada tanggal 12 Maret 2018 s/d 16 April 2018. Dari pukul 08.00 WIB 

– 16.00 WIB.  

1.5 Identifikasi Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 

pengukuran tingkat kepuasan yang terdiri dari ease of use, customization, 

download delay dan content terhadap situs web Panti Sosial Bina Daksa Budi 

Perkasa Palembang berdasarkan persepsi pengguna website Panti Sosial Bina 

Daksa Budi Perkasa Palembang. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 
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1.6.1 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam (Sugiyono, 

2013:231). 

Telah dilakukan wawancara kepada Bapak Arrokiun selaku kepala 

tata usaha panti Bina Daksa Budi Perkasa Palembang bahwa website 

Panti Bina Daksa Budi Perkasa Palembang belum pernah dilakukan 

pengujian kualitas kepuasan pengguna terhadap website Panti Bina 

Daksa Budi Perkasa Palembang. 

1.6.2 Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Nazir 

2014:154). 

Disini penulis melakukan peninjauan langsung ke Panti Sosial Bina 

Daksa Budi Perkasa Palembang (PSBD) Budi Perkasa Palembang untuk 

dapat mengidentifikasi masalah di Panti Sosial Bina Daksa. Berdasarkan 

hasil dari observasi selama PKL, penulis mendapatkan informasi bahwa 

mengenai website panti sosial bina daksa budi perkasa palembang belum 

pernah dilakukan pengukuran tingkat kepuasan terhadap pengguna. 
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1.6.3 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana 

setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengkajian yang berkaitan dengan teori 

pada topik penelitian. (Nazir, 2014:79) 

 Penulis melakukan studi pustaka dengan cara membaca buku, 

buku, jurnal, dan situs internet yang berhubungan dengan penulisan 

Praktik Kerja Lapangan ini. 

1.6.4 Kuisioner 

  Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien 

apabila peneliti tahu dengan sia variabel akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari  responden. (Sugiono 2014: 142).  

  Data yang diperoleh dari kuesioner berupa nilai skor. Untuk 

menentukan skor  pilihan jawaban kuesioner  menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

(Sugiyono, 2014: 93) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Website 

Website adalah berbasis arsitektur MVC. MVC memisahkan 

pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang 

membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka 

penguna dan bagian yang menjadi control dalam sebuah aplikasi web. 

(Candra, 2014). 

Website atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan halaman 

yang terdiri atas beberapa laman video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet. Lebih jelasnya, website 

merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan 

oleh browser, seperti Mozila Firefox, Google Chrome, atau yang 

lainnya, sedangkan internet adalah jaringan yang digunakan untuk 

mengirim informasi pada website. (Abdullah 2016:1).  
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2.1.2 User Satisfaction 

  Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. (Kotler dan Keller, 

2016:153). 

Green-Pearson dalam Handayani (2014) merumuskan empat 

variabel terbaik untuk mengukur kepuasan pengguna (user satisfaction) 

terhadap sebuah website. Empat variabel tersebut diantaranya : 

1. Kemudahan (Ease of Use/ Ease of Navigation) 

Indikatornya yaitu struktur penyajian, kemudahan akses, 

dan kejelasan dalam penyajian informasi. 

2. Personalisasi (Customization) 

Indikatornya terdiri dari materi yang menarik , dan tampilan 

yang mudah serta familiar. 

3. Kecepatan akses pada aplikasi (Download Delay) 

Variabel ini maksudnya adalah kecepatan dalam 

menemukan informasi serta kecepatan dalam menampilkan 

tampilan antar halaman. 

4. Penyajian Informasi (Content) 

Variabel ini maksudnya adalah jumlah informasi, 

keragaman informasi, jumlah kata, dan kualitas materi 

website. 
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2.2 Gambaran Umum Perusahaan. 

2.2.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah berdirinya Panti Sosial Bina Daksa “Budi Perkasa” 

Palembang diawali dengan timbulnya gagasan mendirikan cabang 

Rehabiliotasi Centrum (RC) Solo di daerah-daerah sudah dimulai 

dari tahun 1957 hal ini untuk menampung hasrat yang diinginkan 

oleh daerah-daerah. Untuk itu Dewan Menteri dalam rapat yang  

ke-40 menunjuk panitia Ad Hoc yang diberi tugas mempelajari 

kemungkinan didirikannya Lembaga Rehabilitasi Penderita   Cacat 

( LRPCT) di daerah –daerah yang dipandang cocok dan perlu. 

Panitia Ad Hoc tersebut terdiri dari Menteri Sosial RI, Menteri 

Kesehatan dan Menteri Urusan Veteran. Pada tahun 1958 rapat 

panitia ke-2 menyetujui rancangan pekerjaan rehabilitasi di 

Indonesia yang disusun oleh Prof. Dr. Soeharso dan memutuskan 

bahwa pendirian cabang Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat 

Tubuh (LRPCT) di daerah-darah akan diusahakan oleh pemerintah, 

sehingga diterbitkan surat keputusan Menteri Sosial RI Nomor 10-

14-11/298 tanggal 15 Agustus 1959 tentang Pendirian Cabang RC 

di daerah – darah yang diberikan nama LRPCT. 

Dalam rangka masa persiapan berdirinya LRPCT cabang 

Palembang dikirimlah sebanyak 6 orang tenaga dari Palembang ke 

RC Solo untuk mengikuti latihan tenaga pekerja rehabilitasi selama 

18 bulan. Mereka ini dimaksudkan untuk dijadikan tenaga staf di 
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RC tyang akan didirikan. Kursus dimulai pada tahun 1961 dan 

berakhir tahun 1962.Kepala Perwakilan Departemen Sosial 

Propinsi Sumateara Selatan ditunjuk sebagai Pelaksan dan 

bertanggung jawab untuk mengadakan usaha-usaha persiapan 

mendirkan LRPCT Palembang melalui SK Menteri Sosial RI 

Nomor 2-1-4/1207 tanggal 3 juli 1961. 

Langkah pertama dicarilah tanah yang akan dijadikan lokasi 

LRPCT tersebut dan  pada tahun 1963 diperoleh tanah seluas ± 5 

Ha dipinggiran kota Palembang. Untuk memberikan pengertian 

rehabilitasi kepada masyarakat maka perwakilan Departemen 

Sosial propinsi Sumatera Selatan melakukan upaya-upaya berupa 

pameran-pameran, ceramah-ceramah disetiap kabupaten bersama-

sama dengan petugas Rehabilitasi Centrum (RC) Solo. 

Pada tahun 1963 Dinas Sosial Tk.I propinsi Sumatera Selatan 

meninjaukan sebuah gedung yang terletak dikompleks Panti 

Asuhan Sriwijaya dengan perlengkapan serta peralatan seadanya 

untuk dijadikan asrama sumatera.Waktu itu LRPCT cabang 

Palembang baru berfungsi sebagai tempat penampungan dan 

persinggahan penderita cacat sebelum dikirim ke Solo.Segala 

sesuatu yang berkaitan dengan LRPCT cabang Palembang diurus 

menurut kebijaksanaan dan perwakilan Departemen Sosial Propinsi 

Sumatera Selatan, demikian juga mengenai kepegawaianya, 
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sedangkan anggaran belanjanya dibebankan kepada anggaran 

pembangunan pusat. 

Setelah tahun 1971 LRPCT cabang Palembang tidak lagi 

berfungsi sebagai tempat penampungan dan persinggahan dibawah 

RC Solo, melainkan secara administrasi berada dibawa Sekretaris 

Jenderal dan secara teknis operasional berada dibawah Direktur 

Jenderal Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat (KAKM). 

Pada tanggal 19 Desember 1972 Inspektur Jenderal 

Departemen Sosial RI Bapak Ibnu Hartono meresmikan LRPCT 

cabang Palembang, selanjutnya dengan SK Menteri Soial RI 

No:10/1973 bahwa LRPCT cabang Palembang berdiri sendiri dan 

secara administratif dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan 

Pelayanan Sosial. Berdasarkan hasil pertemuan LRPCT seluruh 

Indonesia pada bulan September 1977 di Solo ditetapkanlah 

wilayah kerja LRPCT cabang Palembang meliputi Propinsi 

sesumatera dan propinsi Kalimantan Barat. Kemudian dengan 

diterbitkannya SK Menteri Sosial RI No 41/HUK/KEP/XI/1979 

tanggal  1   November  1979  LRPCT  cabang  Palembang  berubah  

status menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) 

Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor 

Wilayah Departemen Sosial propinsi Sumatera Selatan.  

 

 



13 
 

 
 

2.2.2  Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Wewenang 

         

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PSBD Budi Perkasa Palembang 

2.2.3 Uraian Kegiatan 

 Uraian tugas dari masing-masing bagian pada struktur organisasi pada Panti        

Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang, yaitu : 

2.2.3.1. Kepala Panti 

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial pada 

Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. 

b. Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi 

teknis  tertentu dari dinas yang menjadi bidang tugas Panti 

Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. 

Sumber : Kantor PSBD Budi Perkasa Palembang, 2009 
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c. Melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat, 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Sosial RI 

d. Memimpin pengumpulan bahan dan data di bidang 

pelayanan sosial 

e. Mengkoordinasikan   penyelenggaraan  pelayanan  

sosial 

f. Pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan 

sosial. 

2.2.3.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Menyelenggarakan Pengelolaan data, administrasi 

dan kearsipan 

b. Menyelenggarakan Penyusunan program dan 

perencanaan 

c. Menyelenggarakan perlengkapan, perbaikan dan 

pemeliharan  

d. Melaksanakan Penataan Organisasi, tata laksana dan 

analisis jabatan 

e. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian  

f. Menyelenggarakan urusan keuangan  

g. Menyelenggarakan urusan umum  
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h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

2.2.3.3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 

a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun 

anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan 

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan 

Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang 

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas 

segera diproses lebih lanjut 

c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 

Seksi Rehabilitasi Sosial baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi 

Rehabilitasi Sosial dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja 

e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan 

Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 

peningkatan karier 
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f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi 

sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 

atasan 

g. Menyelenggarakan registrasi, observasi dan 

identifikasi 

h. Menyelenggarakan pemeliharaan jasmani, penetapan 

diagnosa dan perawatan 

i. Menyelenggarakan bimbingan mental, sosial, fisik 

dan ketrampilan 

j. Menyelenggarakan resosialisasi 

k. Menyelenggarakan Penyaluran dan bimbingan lanjut  

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPT secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. 

2.2.3.4. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 

a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun 

anggaran Seksi Program dan Advokasi Sosial 

berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan 

Seksi Program dan Advokasi Sosial sesuai dengan 
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bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

agar tugas segera diproses lebih lanjut 

c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan 

Seksi Program dan Advokasi Sosial baik secara lisan 

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan 

dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi 

Program dan Advokasi Sosial; dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja 

e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi 

Program dan Advokasi Sosial; berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 

peningkatan karier 

f. Menyelenggarakan pengolahan data  

g. Menyelenggarakan pemberian informasi dan advokasi  

h. Menyiapkan standar pelayanan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas mental 

i. Menyelenggarakan pemantauan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas mental 

j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Program dan 

Advokasi sosial, baik secara tertulis maaupun lisan 
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sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 

informasi bagi atasan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPT secara berkala dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Pengamatan 

3.1.1 Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan penulis yaitu : 

1. Mulai 

2. Pada penelitian ini,penulis melakukan identifikasi masalah 

 terhadap Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang dengan 

 observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam melakukan 

 observasi, penulis menemukan bahwa masih terdapat sub menu 

 yang tidak berfungsi dan tampilan website tidak responsive. 

 Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Sigit 

 selaku Pranata Pelaksana Komputer guna mendapatkan informasi 

 tentang website yang ada. Selanjutnya penulis melakukan studi 

 pustaka dengan mengumpulkan data berupa jurnal ilmiah, laporan 

 penelitian, dan buku untuk mencari referensi yang berhubungan 

 dengan topik penelitian.  

3. Pengujian User Satisfaction dengan alat ukur berupa kuisioner 

 yang indikator pertanyaannya berdasarkan variabel-variabel user 

 satisfacation. 

4. Analisis data melakukan perhitungan uji validitas dan realibitas.  

 Kemudian diketahui hasil pengukuran dari masing-masing  
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   variabel user satisfaction. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan  

  dari hasil yang sudah didapat. 

5. Selesai 

Alur  penelitian ini dapat dilihat pada gambar  dibawah ini : 

 
 

     

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.1 Tampilan Alur Penelitian 
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3.1.2 Hasil Screenshot web 

3.1.2.1 Home  

Menu home ialah halaman pertama kali yang 

ditampilkan oleh web Panti Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang dimana jika berita secara keseluruhan dan 

terbaru atau ter-update akan ditampilkan di menu home ini. 

 

  

 

 

   

  Gambar 3.2 Tampilan Home 

3.1.2.2 Visi Dan Misi   

Di menu ini terdapat visi dan misi dari web Panti 

Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang yang bisa kita 

lihat diatas. 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Visi dan Misi 
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3.1.2.3 Menu Depan 

Di menu depan terdapat berita terbaru yang baru saja 

diberitakan  bedanya dengan menu home, menu home 

menampilkan berita terbaru serta yang berita yang telah lama di 

beritakan. 

 

 

 

     

Gambar 3.4 Tampilan Menu Depan 

3.1.2.4 Akun Anda 

Di menu akun anda yang bisa mengakses ialah hanya 

pegawai dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang saja 

dan Pengunjung dari pihak luar panti tidak bisa mengakses menu 

ini.  

 

 

    

    Gambar 3.5 Tampilan Akun Anda 

 



23 
 

 
 

3.1.3 Kuisioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, 

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam 

organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau 

oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan kuesioner, 

analis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, 

selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya 

sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. (Syamsudin 

dalam jurnal Syahrizal dan Loemena 2013:110) 

Dalam hal ini, peneliti membuat sejumlah pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan website Panti Sosial Bina Daksa 

Budi Perkasa Palembang yang akan dibagikan dan diisi oleh 

responden yang menggunakan website Panti Sosial Bina Daksa 

Budi Perkasa Palembang. Dibawah ini bentuk table kuisioner yang 

akan disebarkan. 
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                    Daftar pertanyaan dalam kuisioner 3.1 

No. Pernyataan Kuisioner 

Pilihan Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1. EASE OF USE 

1.1 Pengguna mudah untuk mengakses web.     

1.2 Pengguna cukup sering mengakses web.     

1.3 
Pengguna mudah mengakses menu & link dalam 

web. 
    

1.4 
Pengguna  mudah melakukan pencarian 

informasi yang di butuhkan dalam web.  
    

1.5 

Tampilan web ini dapat menyesuaikan saat 

diakses melalui mobile phone maupun 

komputer/personal computer. 

    

2. CUSTOMIZATION 

2.1 
Tampilan web ini mencerminkan panti sosial. 

    

2.2 
Teknik pewarnaan dalam web ini cukup menarik 

dan tidak membosankan. 
    

2.3 
Pembagian posisi informasi yang disajikan 

didalam web mudah dikenali. 
    

2.4 
Teks yang ditampilkan dalam web ini mudah 

dibaca dengan jelas. 
    

3. DOWNLOAD DELAY 

3.1 
Informasi yang dibutuhkan dariweb ini mudah 

untuk didownload. 
    

3.2 
Pengguna tidak membutuhkan waktu lama saat 

mendowload informasi yang ada pada web. 
    

3.3 
Setiap halaman dalam web ini ditampilkan 

dengan cepat setelah mengklik link yang ada. 
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No Pernyataan Kuisioner 

Pilhan Jawaban 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

3.4 
Pengguna mudah untuk mengakses informasi  

pada setiap halaman yang ada dalam web. 

 

 
  

 

 

3.5 
Secara keseluruhan komponen web ini tidak 

mengalami eror. 
    

4. CONTENT 

4.1 
Informasi yang disajikan dalam web ini sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 
    

4.2 
Keberagaman informasi yang disajikan dalam 

web ini cukup menarik. 
    

4.3 
Gambar yang ditampilkan dalam web ini dapat 

dilihat dengan jelas. 
    

4.4 Informasi yang disajikan uptodate     

3.1.4 Populasi Dan Sampel 

3.1.4.1 Metode Sampling 

      Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode 

simple random Sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan 

secara acak sehingga seluruh anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. Teknik 

Random Sampling digunakan dengan cara menetapkan sampel 

yang semua anggotanya memiliki peluang sama dan tidak 

terikat oleh apa pun untuk dimasukkan ke dalam sampel 

penelitian. Kemudian metode yang digunakan dalam 



26 
 

 
 

menentukan jumlah sampel untuk questionnaire menggunakan 

rumus slovin. 

Adapun rumus slovin dijelaskan sebagai berikut  

 

Rumus tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

n = sampel 

N =  populasi 

e = tingkat error / kesalahan (1%, 5%,10%) 

Dalam menentukan sampel yang akan digunakan, penulis 

menggunakan populasi sebanyak 54 orang, angka ini didapat 

dari data yang penulis peroleh dari Panti Sosial Bina Daksa 

Budi Perkasa Palembang. Kemudian tingkat kesalahan yang 

penulis gunakan adalah 5%. 

Diketahui : 

 N = 54 

 e  = 5% 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi (54) 

   n = Jumlah presisi yang digunakan 5% atau 0.05  
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Jadi : 

n = 54  

      1+(54x0,0025) 

N = 47 (47 Sampel Responden) 

Jadi jumlah sampel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 47 orang. 

3.1.5 Metode Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara kuisioner. Kuisioner adalah salah satu teknik pengumpulan data 

dengan kuisioner sebagai alatnya. Pada kuisioner diberikan petunjuk-

petunjuk agar pelaksanaan pengisian kuisioner berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kuisioner akan diberikan 

pertanyaan-pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan sesuai dengan metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan  yaitu User Satisfaction, 

pertanyaan tersebut dikategorikan berdasarkan 4 variabel yang berbeda, 

diantaranya kemudahan penggunaan (ease of use), kemudahan 

kustomisasi (customization) penundaan unduhan (download delay) serta 

konten (content). 

Alat ukur yang penulis gunakan dalam User Satisfaction adalah 

skala likert. Menurut Sugiyono dalam Rahadi (2014 : 665) Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang merupakan skala 

kontinum bipolar, pada ujung sebelah kiri (angka rendah) 
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menggambarkan suatu jawaban yang bersifat negative. Sedang ujung 

sebelah kanan (angka tinggi), menggambarkan suatu jawaban yang 

bersifat positif. Skala Likert dirancang untuk meyakinkan responden 

menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan atau 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. 

Peneliti menggunakan skala likert dengan empat alternatif 

jawaban dan kemudian masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan 

diberi nilai sebagai berikut: Jika jawaban responden sangat setuju (SS) 

memperoleh skor 4, jawaban Setuju (S) memperoleh skor 3, jawaban 

tidak setuju (TS) memperoleh skor 2, jawaban sangattidak setuju (STS) 

memperoleh skor 1 

Tabel 3.2 Tabel Nilai 

PK STS TS S SS 

Nilai 1 2 3 4 

 

Keterangan : 

 PK  = Pertanyaan Kuisioner    

 STS = Sangat Tidak Setuju   

 TS = Tidak Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 
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3.1.6  Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

item pertanyaan. Metode pengujian instrumen dimaksudkan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas kuesioner yang akan digunakan 

dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana 

kuesioner dapat menjadi alat pengukur yang valid dan reliabel 

dalam mengukur suatu gejala yang ada. Uji validitas instrumen 

yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 2.1. 

3.1.7 Uji Reabilitas 

Uji realibilitas bertujuan untuk mengukur konsisten 

tidaknya suatu jawaban seseorang terhadap item pertanyaan 

didalam sebuah kuesioner.Pengujian realibilitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 2.1 

3.1.8 Hasil Responden 

 

Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar dalam 

penelitian ini adalah 47 kuesioner. Penyebaran kuisioner 

dilakukan secara langsung dengan cara menunggu responden saat 

pengisian kuesioner dan langsung mengumpulkan kuesioner yang 

telah diisi.  secara  lebih  rinci  jumlah  kuesioner  yang  disebar 

dan kembali dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 
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                            Tabel 3.3 Tabel Deskripsi Kuesioner Responden 

 

Keterangan Frekuensi 

Kuesioner yang disebarkan 47 

Kuesioner yang kembali 47 

Kuesioner yang dapat digunakan 47 

                            Sumber : Data primer yang diolah 

Data tabel 3.3 total kuisioner yang diolah dalam penelitian ini 

adalah 47 kuesioner. 

3.1.9 Deskripsi Responden 

 

Berikut ini akan digambarkan mengenai data responden 

yang merupakan pengguna Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang. Data responden dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin, usia dan pendidikan. 

 

 

      Gambar 3.6 Distribusi Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 
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Gambar diatas menjelaskan tentang distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin. Dari gambar tersebut, dapat dilihat 

bahwa sebanyak 53,19% berjenis kelamin laki-laki dan 46,81% 

berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini 

dikarenakan pada penyebaran kuesioner banyak ditemui 

pengguna aplikasi yang berjenis kelamin laki-laki. 

 
 

 

 

Gambar 3.7 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Gambar diatas menjelaskan distribusi responden 

berdasarkan umur. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

sebanyak 23,40% berusia 25 sampai 30 tahun, 44,68% berusia 31 

sampai 35 tahun, 14,89%  berusia 36 sampai 40 tahun, 30 tahun, 

17,02% berusia 41 sampai 45 tahun. 
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   Gambar 3.8 Distribusi Berdasarkan Pendidikan 

Gambar diatas menjelaskan tentang distribusi responden 

berdasarkan pendidikan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

sebanyak 42,55% adalah lulusan S1, 42,55% adalah lulusan SMA, 

12,77% adalah lulusan diploma dan 2,13% adalah lulusan S2. Hal 

ini mengindikasi bahwa pendidikan terakhir sebagian besar 

responden adalah S1. 

Peneliti berasumsi bahwa pendidikan yang ada pada 

pengguna website Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 

Palembang mayoritas berpendidikan S1, hal ini dikarenakan 

pendidikan S1 lebih dibutuhkan dalam dunia kerja. 
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3.1.10 Uji Validitas dan Realibilitas 

 

3.1.10.1 Uji Validitas 
 

Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan  

kesahihan alat ukur yang digunakan. uji validitas ialah 

suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi 

(konten) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk 

mengukur ketepatan instrumen (kuisioner) yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Untuk mengetahui 

valid atau tidak dari instrument yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor variable jawaban  

responden dengan total skor masing-masing variable, 

kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan total skor 

masing-masing variable. (Putra, 2014:177)   

Nilai r tabel penelitian ini yakni 0.28, hasil ini 

setelah dihitung menggunakan SPSS. Jika r hitung di 

atas 0.28. Maka alat ukur bisa dinyatakan valid dan 

sebaliknya jika di bawah 0.28 berarti alat ukur 

dinyatakan tidak valid.  

dimana dalam mencari r tabel mengunakan SPSS 

dengan rumus : 

Derajat bebas (Degree Of Freedom- df)  = Jumlah 

Responden-2  
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0,95 = taraf keyakinan  

Taraf keyakinan ini = 1 – α. Nilai α (alpha) ini sendiri 

adalah tingkat atau taraf signifikansi (level of significance). 

Jadi dalam mencari nilai r tabel pada taraf signifikansi = 5 

% (0.05), maka disi pada rumus tersebut 1 – 0.05 = 0.95. 

Untuk mencari r tabel menggunkan SPSS terlebih dahulu 

harus mencari t tabel dengan rumus IDF.T (0.95,df), setelah 

itu dapat ditemukan hasil hasil untuk r tabel menggunakan 

rumus t_0.05/SQRT(df+t_0.05**2). (Sarjono, 2011:48) 

Hasil pengujian validitas instrumen untuk setiap item 

pernyataan diperlihatkan pada Tabel 3.4 berikut : 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas 

Indikator 

Corrected Item-

Total Correlation 

Keterangan 

EOU1 0,849 Valid 

EOU2 0,822 Valid 

EOU3 0,865 Valid 

EOU4 0,885 Valid 

EOU5 0,293 Valid 

CMT1 0,709 Valid 

CMT2 0,853 Valid 

CMT3 0,884 Valid 

CMT4 0,404 Valid 

DD1 0,854 Valid 

DD2 0,904 Valid 

DD3 0,917 Valid 

DD4 0,491 Valid 

DD5 0,547 Valid 

CNT1 0,888 Valid 

CNT2 0,939 Valid 
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Indikator 

Corected Item-

Total 

Keterangan 

CNT3 0,271 Tidak Valid 

CNT4 0,823 Valid 

Dari tabel 3.4, diketahui bahwa semua pertanyaan 

dikatakan valid kecuali di variable content indikator cnt3 

memiliki nilai 0,271 (tidak valid) dikarenakan nilai r hitung 

lebih rendah dari nilai r table 

3.1.10.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari  variabel  atau  

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan  reliabel  atau  

handal  jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan  jawaban  

jika  diujikan  berulang  pada  sampel yang berbeda. 

(Putra, 2014:178) 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

program SPSS versi 2.1 dengan uji keterandalan teknik 

Alpha Cronbach. Peneliti melakukan uji reliabilitas 

dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing 

item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam 

variabel dikatakan handal (reliable) apabila memiliki 
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Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly dalam Prayoga 

dan Sensuse, 2010). 

  Hasil pengujian reliabilitas untuk setiap item 

 pernyataan diperlihatkan pada Tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 

`     Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Ease of use (EOU) 0,797 Reliabel 
customization (CMT) 0,677 Reliabel 
Download delay (DD) 0,796 Reliabel 

content (CNT) 0,718 Reliabel 

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas 

variabel ease of useadalah 0,797, variabel customization 

adalah 0,667, variable Download delay adalah 0,796, dan 

variabel content adalah 0,718.  

a.  Ease of use  

Ease Of Use merupakan kemampuan perangkat 

lunak yang memungkinkan pengguna untuk dengan 

mudah memahami apakah sesuai dan bagaimana 

penggunaanya dalam tugas tertentu. distribusi frekuensi 

variabel Ease Of Usedapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah 

ini: 
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       Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Variabel ease of use  

No 
 

Pernyataan 

Keterangan 

SS S TS STS 

4 % 3 % 2 % 1  % 

1 Pengguna mudah 

untuk megakses 

web. 

 

18 
 

38,3 
 

29 
 

61,7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2 Pengguna cukup 

sering mengakses 

web  

 

15 
 

31,9 
 

32 
 

68,1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

3 Pengguna mudah 

mengakses menu 

& link dalam web 

 

21 

 

44,7 

 

26 

 

55,3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Pengguna mudah 

melakukan 

pencarian 

informasi yang 

dibutuhkan dalam 

web/personal 

computer 

19 40,4 28 59,6 0 0 0 0 

5 web ini dapat 

menyesuaikan 

saat diakses 

melalui mobile 

dan komputer 

0 0 29 61,7 18 38,3 0 0 

 

Berdasarkan tabel ditribusi frekuensi variabel Ease Of Use diatas 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada pernyataan pertama skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

38,3%, S (setuju) adalah 61,7%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

bahwa rata- rata responden setuju bahwa website Panti Sosial Bina 

Daksa Budi Perkasa ini mudah dipahami. 

2. Pada pernyataan kedua skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 
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31,9%, S (setuju) adalah 68,1%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden setuju bahwa fitur-fitur pada aplikasi 

ini mudah untuk dipahami. 

3. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

44,7%, S (setuju) adalah 55,3%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata- rata responden setuju bahwa tampilan aplikasi ini 

sangat jelas untuk dipahami. 

4. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

40,4%, S (setuju) adalah 59,6%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata- rata bahwa tampilan aplikasi ini sangat jelas dipahami. 

5. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 0% 

, S (setuju) adalah 61,7%, TS (tidak setuju) adalah 38,3% dan STS 

(sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

rata- rata responden setuju bahwa tampilan aplikasi ini cukup 

untuk dipahami. 

Secara keseluruhan variabel Ease Of Use rata-rata pengguna 

setuju bahwa aplikasi ini mudah dipahami. 

 

 

b. Customization 
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Customization merupakan kemampuan perangkat lunak yang 

memungkinkan pengguna mengoperasikan dan mengendalikannya 

dengan mudah. Distribusi frekuensi variabel Customization  dapat  

dilihat pada table 3.7 

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Variabel Customization(CMT) 

No 
 

     Pernyataan 

                        Keterangan 

SS S TS     STS 

4 % 3 % 2 % 1 % 

1 Tampilan web ini 

mencerminkan panti 

sosial. 

0 
 

0 26 
 

55,3 21 
 

44,7 0 
 

0 

2 Teknik pewarnaan 

dalam web ini cukup 

menarik dan tidak 

membosankan 

 

0 
 

0 
 

23 
 

75,9 
 

24 
 

51,1 
 

0 
 

0 

3 Pembagian 

posisi 

informasi 

yang 

disajikan 

didalam 

web mudah 

dikenali. 
 

 

0 
 

0 
 

22 
 

46,8 
 

25 
 

53,2 
 

0 
 

0 

4 Teks yang       

ditampilkan 

dalam web 

ini mudah 

dibaca 

dengan jelas 

22 46,

8 

25 53,2 0 0 0 0 
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variable 

Customization diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada pernyataan pertama skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 55,3%, TS (tidak setuju) adalah 44,7% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata- rata responden tidak setuju bahwa secara keseluruhan 

penggunaan pada website ini cukup efektif. 

2. Pada pernyataan kedua skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 75,9%, TS (tidak setuju) adalah 51,1% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa penggunaan website ini cukup 

menarik dan tidak membosankan. 

3. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 46,8%, TS (tidak setuju) adalah 53,2% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa aplikasi ini memudahkan 

pengguna pembagian mencari informasi. 

4. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

46,8%, S (setuju) adalah 53,2%, TS (tidak setuju) adalah 0 dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa aplikasi ini memudahkan 

pengguna untuk membaca dengan jelas. 

Secara keseluruhan variabel Customization pengguna 



41 
 

 
 

setuju bahwa aplikasi ini dalam mengoperasikannya sangat 

simple.Aplikasi ini sama seperti aplikasi lain yang mengharuskan 

pengguna untuk login, sebagai identitas pengguna itu sendiri, 

dengan mengisi data yang diperlukan seperti alamat email, dan 

menu search sesuai yang tertera didalam website, sehingga 

pengguna dapat mengoperasikan dengan baik. 

c. Download Delay 

 

Download delay merupakan kemampuan perangkat lunak 

untuk pengunduhan data bagi pengguna. distribusi frekuensi 

variable Download delay dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah 

ini : 

     

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Variabel Download Delay    

(DD) 

 

No 
 

 Pernyataan 

                     Keterangan 

S
S 

S T
S 

   STS 

4 % 3 % 2 % 1  % 

1. Informasi 

yang 

dibutuhkan 

dari web ini 

mudah untuk 

di download 

0 
 

0 18 
 

38,3 29 
 

61,7 0 
 

 0 

2. 
 
 
 

Pengguna 

tidak 

membutuhk

an waktu 

lama saat 

mendownlo

ad informasi 

yang ada di 

web 

 

0 
 

0 
 

31 
 

60,2 
 

16 
 

19,3 
 

0 
 

 0 
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No Pernyataan Keterangan 

SS S TS STS 

4 % 3 % 2 % 1 % 

3. Setiap 

halaman 

dalam web 

ini 

ditampilkan 

dengan 

cepat setelah 

mengklik 

link yang 

ada 

 

0 
 

0 
 

17 
 

36,2 
 

30 
 

63,8 
 

0 
 

0 

4. Pengguna 

mudah 

untuk 

mengakses 

informasi 

pada setiap 

halaman 

yang ada 

dalam web 

18 38,3 29 61,7 0 0 0 0 

5. Secara 

keseluruhan 

komponen 

web ini 

tidak 

mengalami 

error 

0 0 19 40,4 28 59,6 0 0 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel Download 

Delay diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan pertama skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 61,7%, TS (tidak setuju) adalah 0%.dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden tidak setuju bahwa tampilan pada website ini 

mempermudah bagi pengguna pengunduhan data. 

2. Pada pernyataan kedua skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 0, 
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S (setuju) adalah 60,2%, TS (tidaksetuju) adalah 19,3% dan STS 

(sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan rata-

rata responden setuju bahwa pengguna menyukai tampilan 

aplikasi ini. 

3. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

19,3%, S (setuju) adalah 68,7%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka disimpulkan rata-rata 

responden tidak setuju website ini nyaman untuk digunakan. 

4. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

38,3%, S (setuju) adalah 61,7%, TS (tidak setuju) adalah 0% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa website ini nyaman digunakan 

oleh pengguna. 

5. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 40,4%, TS (tidak setuju) adalah 59,6%. 

Dan STS (sangat tidak setuju) adalah 0%.Maka dapat 

disimpulkan rata-rata responden setuju bahwa website ini tidak 

terlalu cepat saat digunakan oleh pengguna. 

Secara keseluruhan variabel Download Delay rata-rata 

pengguna tidak setuju bahwa aplikasi ini mempunyai menu 

download yang akurat untuk digunakan oleh pengguna. 
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d.Content  

Content merupakan kemampuan perangkat lunak untuk mudah 

dipelajari oleh pengguna. distribusi frekuensi variable Content dapat 

dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini : 

Tabel  3.9 Distribusi Frekuensi Variabel Content (CNT) 

No 
 

    Pernyataan 

                          Keterangan 

     SS S TS STS 

4 % 3 % 2 % 1    % 

1. Informasi yang 

disajikan dalam 

web ini sesuai 

dengan 

kebutuhan 

pengguna 

 

0 
 

0 
 

22 
 

46,8 
 

25 
 

53,2 
 

0 
 

0 

2 Keberagaman 

informasi yang 

disajikan dalam 

web ini cukup 

menarik 

0 0 25 53,2 22 46,8 0  0 

3. Gambar yang 

ditampilkan 

dalam web ini 

dapat dilihat 

dengan jelas 

 

15 
 

18,

1 

 

32 
 

54,2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

4. Informasi yang 

disajikan 

uptodate 

0 0 20 42,6 27 57,4 0   0 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel content diatas 

penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada pernyataan pertama skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 46,8%, TS (tidak setuju) adalah 53,2% dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa informasi disajikan dalam 
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website ini sesuai kebutuhan pengguna. 

2. Pada pernyataan kedua skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 53,2%, TS (tidak setuju) adalah 46,8 % dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. 

maka dapat disimpulkan rata-rata responden setuju bahwa 

informasi disajikan dalam web ini sesuai kebutuhan pengguna. 

3. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

18,1%, S (setuju) adalah 54,2%, TS (tidak setuju) adalah 0%, dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden setuju bahwa pengguna dapat dengan mudah 

menemukan informasi yang dibutuhkan. 

4. Pada pernyataan ketiga skor jawaban SS (sangat setuju) adalah 

0%, S (setuju) adalah 42,6 %, TS (tidak setuju) adalah 57,4, dan 

STS (sangat tidak setuju) adalah 0%. Maka dapat disimpulkan 

rata-rata responden tidak setuju bahwa informasi yang disediakan 

sangat akurat dan informasi tersebut selalu update 

Secara keseluruhan variable Content rata-rata pengguna 

tidak setuju bahwa website ini  mudah untuk dipelajari dan berita 

selalu uptodat
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Pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner tersebut bersifat positif. Setiap 

pilihan jawaban mendapatkan nilai (score). Penilaian dan interpretasi kualitas 

terhadap masing-masing indikator dalam tiap konstruk kuesioner dapat diketahui 

dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan besarnya skor kriterium (skor ideal) (∑SK).  

 ∑SK = Skor tertinggi tiap item pertanyaan Jumlah responden.  

b. ∑SH =Jumlah skor total hasil pengumpulan data setiap pertanyaan. 

c. Melakukan perhitungan persentase setiap pertanyaan. 

 

   Menentukan skala interprestasi dari setiap pertanyaan, skala interprestasi 

dapat dilihat pada gambar 3.9 yang dapat kita lihat dibawah ini : 

 

 

    (Sumber : Riduwan dalam Febria 2014) 

Gambar 3.9. Skala Interprestasi Persentase Pengukura
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Penilaian dan interpretasi kualitas terhadap masing-masing indikator dalam tiap 

konstruk kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini : 

Tabel  3.10 Interpretasi Item Pernyataan Kuesioner 

Variabel                    Indikator Kode Nilai Interpretasi 

 

 

 

 

Ease of Use 

Pengguna mudah untuk mengakses 

web 

EOU1 84,57 Sangat Kuat 

Pengguna cukup sering mengakses 

web 

EOU2 82,98 Sangat Kuat 

Pengguna mudah mengakses 

menu & link dalam web 

 
EOU3 

 
86,17 

 
Sangat Kuat 

Pengguna mudah melakukan 

pencarian informasi yang 

dibutuhkan dalam web 

EOU4 85,11 Sangat Kuat 

 

 

 

 

Tampilan web ini dapat 

menyesuaikan saat diakses melalui 

mobile phone maupun 

komputer/personal computer 

EOU5 65,43 Kuat 

 

 

 Customization 

Tampilan web ini mencerminkan  

panti sosial 
CMT1 63,83 Kuat 

Teknik pewarnaan dalam web ini 

cukup menarik dan tidak 

membosankan 

CMT2 62,23 Kuat 

Pembagian posisi informasi yang 

disajikan didalam web mudah 

dikenali 

CMT3 61,70 Kuat 

Teks yang ditampilkan dalam web 

ini mudah dibaca dengan jelas 
CMT4 86,70  Sangat Kuat 
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Variabel Indikator Kode Nilai Interpretasi 

 

 

 

 
Download Delay 

Informasi yang dibutuhkan dari web 
ini mudah untuk didownload 

DD1 59,57 Cukup 

Pengguna tidak membutuhkan waktu 

lama saat mendownload informasi 
yang ada pada web 

DD2 60,64 Cukup 

Setiap halaman dalam web ini 

ditampilkan dengan cepat setelah 

mengklik link yang ada 

DD3 59,04 Cukup 

Pengguna mudah untuk mengakses 

informasi pada setiap halaman 

yang ada dalam web 

DD4 84,57 Sangat Kuat 

 

Secara keseluruhan komponen web 

ini tidak mengalami eror 
DD5 64,89 Kuat 

 Informasi yang disajikan dalam 

web ini sesuai dengan kebutuhan 

pengguna 

CNT1 61,30 Kuat 

 

 

Content 

Kebereagama.n informasi yang 

disajikan dalam web ini cukup 

menarik 

CNT2 63,30 Kuat 

Ffsfs fs fs fsfsfs f 

Gambar yang ditampilkan dalam 

web ini dapat dilihat dengan jelas  

 
CNT3 

 
83,51 

 
Sangat Kuat 

 

Informasi yang disajikan uptodate 
CNT4 60,64 Cukup 
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Keterangan tentang nilai interpretasi untuk masing-masing indikator 

dapat dilihat pada gambar 3.10  yang dapat kita lihat dibawah ini : 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas hasil pengukuran kepuasan pengguna sebagai berikut : 

a. Variabel ease of use pada indicator Pengguna mudah mengakses 

menu & link dalam web mendapatkan nilai tertinggi sebesar 

86,17%. 

b. Variabel customization pada indikator Teks yang ditampilkan 

dalam web ini mudah dibaca dengan jelas mendapatkan nilai  

tertinggi sebesar 86,7%. 

c. Variabel download delay pada Indikator Pengguna mudah untuk 

mengakses informasi pada setiap halaman yang ada dalam web 

mendapatkan nilai tertinggi sebesar 84,57%. 

 

Gambar 3.10.  Interprestasi Persentase 

Pengukuran 
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d. Variabel content pada indikator Gambar yang ditampilkan dalam 

web ini dapat dilihat dengan jelas mendapatakan nilai tertinggi 

sebesar 83,51%. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Pada variabel Ease of Use, indikator pengguna mudah mengakses menu & link 

dalam web mendapat nilai sebesar 86,17% .Hal ini terjadi karena website Panti Sosial 

Bina Daksa Budi Perkasa Palembang memiliki menu & link yang mudah digunakan 

untuk pengguna. 

Pada variabel download delay memiliki nilai terendah 59,04% di indikator tentang  

setiap halaman dalam web ini ditampilkan dengan cepat setelah mengklik link yang ada 

ternyata membutuhkan waktu lama saat mendownload informasi yang ada pada web. 

Untuk  berjalan  dengan baik dan lancar, operasional indikator ini harus didukung dengan 

adanya perbaikan dan peningkatan kecepatan download pada website di Panti Sosial 

Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. 

4.2 Saran 

 Dilihat dari nilai interpretasi hasil pengukuran di variabel download delay, 

pada item pertanyaan tentang setiap halaman dalam web ini ditampilkan dengan cepat 

setelah mengklik link yang ada masih dikategorikan cukup (59,04%), maka website 

masih perlu ditingkatkan dengan fokus pada download delay  (kecepatan akses link) yang 

lebih cepat, lengkap dan memenuhi kebutuhan pelanggan terkait informasi dan layanan 

Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. Saran-saran untuk perbaikan website 

dan penelitian yang dapat dilakukan lebih lanjut antara lain:  

1. Menyediakan fitur chat secara online agar pengguna dapat langsung 

berkomunikasi kepada pihak panti sosial mengenai masalah yang dikeluhkan 

pengguna.  
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2. Penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan tidak hanya pada aspek download 

delay, tapi juga pada aspek customization. Model penelitian ini dapat 

dikembangkan agar website memiliki pengguna yang lebih banyak dan lebih 

luas cakupannya serta dapat dilakukan lagi analisis dari responden yang lebih 

banyak. 

3. Pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan analisis bukan hanya sebatas 

pengukuran. 


