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Abstrak: Tujuan penelitian ini evaluasi website livingetcindonesia.com untuk mendapatkan kualitas website
apa saja yang tepat untuk meningkatkan kepuasan user sebagai media online majalah Livingetc dan sejauh
mana tingkat kepuasan user terhadap penyajian website Livingetc. Kriteria kualitas website perceived
usefulness, ease of use, ease of finding information, dan design/layout of page yang diteliti untuk mengetahui
pengaruh terhadap kepuasan user. Analisa terhadap infrastruktur website sudah memenuhi kebutuhan web
dan database server, struktur database, web analytics untuk mengetahui kunjungan user pada website dan
wilayah/lokasi dimana user mengunjungi website. Hasil survei menunjukkan variabel Perceived usefullness,
Ease of use, Ease of finding information, dan Design/Layout of page berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan user.
Kata kunci: Kepuasan user website, kualitas website, web analytics.

Abstract:
The purpose of this study is to evaluate livingetcindonesia.com website, in order to improve user satisfaction
as an online media and the extent to which the level of user satisfaction to the presentation of the website.
The website criteria: perceived usefulness, ease of use, ease of finding information, and the design/layout of
page is examined to determine the effect on user satisfaction. Analysis of site infrastructure has been meeting
the needs of web and database servers, database structure, web analytics to determine the user visits the
website and area/location where a user visiting the website. The survey results showed variable Perceived
usefullness, Ease of use, Ease of finding information, and Design/Layout of page significant effect on user
satisfaction.
Keywords: user satisfaction, website quality, web analytics

kriteria pembuatan website yang baik dan benar,
meskipun panduan kriteria untuk membuat website
yang baik telah beredar secara gratis. Menurut survei
Unica, website digunakan sebesar 57% untuk
menyampaikan informasi ke pelanggan [24]. Website
menyajikan informasi yang lebih cepat dan muktahir
kepada pelanggan tanpa harus melalui media cetak
terlebih dahulu.
Livingetc sebagai salah satu media dengan
segmentasi pasar interior design dan gaya hidup
tentunya tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan
website dan media sosial sebagai sarana komunikasi
terhadap pelanggan. Website majalah Livingetc bagi
pelanggan di Indonesia dapat diakses melalui www.
livingetcindonesia.com dengan media sosial facebook
di www.facebook.com/livingetcindo dan twitter di
LivingetcIndo. American Advertising Federation
(2006) mengadakan survei untuk menentukan
efektivitas media yang memicu pelanggan untuk
mengunjungi suatu website. Survei tersebut menunjukkan bahwa majalah merupakan media yang

PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan
pada industri media mulai dari mengumpulkan,
menghasilkan, dan menyampaikan informasi. Sistem
media tradisional mendistribusikan informasi melalui
media cetak seperti koran dan majalah yang memerlukan siklus proses penyampaian informasi dengan
mengubahnya menjadi bentuk cetak untuk disampaikan ke pelanggan. Kemajuan teknologi telah mengubah industri media dari bentuk cetak menjadi digital
yang membuat pengumpulan dan distribusi informasi
menjadi semakin mudah yang dikenal sebagai media
baru [6].
Website telah menjadi hal penting dalam
kehidupan dalam beberapa tahun untuk memberikan
berbagai informasi. Website telah tumbuh dengan
cepat dalam berbagai lingkup dan penggunaanya,
dengan didukung kemajuan internet dan teknologi
web dan standar web yang berkembang. Banyak
website yang ada saat ini tidak memperhatikan
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paling efektif untuk membuat pelanggan online
dengan proporsi sebesar 26,0% disusul dengan
tayangan televisi (broadcast TV) sebesar 17,8%,
televisi kabel (cable TV) sebesar 16,4%, koran
sebesar 13,7%, radio sebesar 11,0%, media umum
sebesar 8,2%, dan lainnya sebesar 6,9% [12]. Terdapat tiga kontribusi majalah dalam mengembangkan
lalu lintas website (web traffic) yaitu: iklan majalah
memberikan dampak yang signifikan dalam mengembangkan lalu lintas website, iklan majalah menghasilkan lalu lintas website yang mendorong pembelian,
dan alamat website dalam iklan majalah meningkatkan kunjungan website secara signifikan.
Livingetc yang mempunyai tagline rumah modis
dan bergaya (fashionable and stylish home)
menyajikan fitur dekorasi, rumah, belanja, properti,
perjalanan (travel), menu sajian (food and beverage),
acara (event), dan kompetisi. Persepsi suatu media
dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh oleh
pelanggan dari website yang dikunjungi. Pelanggan
mungkin tidak memiliki cara untuk menilai operasi
suatu media kecuali melalui pengalaman pelayanan
yang diperoleh oleh pelanggan. Mengukur kualitas
website merupakan langkah yang penting dalam
mengembangkan suatu website yang sesuai dengan
tujuan dan membantu pelanggan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Kepuasan user merupakan
dasar untuk mengukur kualitas suatu website. Survei
online adalah metode yang tepat untuk memperoleh
sampel user yang representatif untuk mengukur
kepuasan user [2].
Penelitian ini akan membahas mengenai kualitas
website apa saja yang tepat untuk meningkatkan
kepuasan user sebagai media online Livingetc dengan
segmentasi interior dan gaya hidup, apakah user puas
terhadap penyajian informasi yang diberikan pada
website Livingetc dan faktor apa saja yang dapat
meningkatkan kepuasan user, dan apakah kualitas
website akan mempengaruhi kepuasan user website
dan mempengaruhi intensitas kunjungan website?
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas
website apa saja yang tepat untuk meningkatkan
kepuasan user sebagai media online Livingetc dengan
segmentasi interior dan gaya hidup, menjelaskan
sejauh mana tingkat kepuasan user terhadap penyajian
website Livingetc dan faktor apa saja yang
meningkatkan kepuasan user, dan mendapatkan
kriteria-kriteria kualitas website yang berpengaruh
terhadap intensitas kunjungan dan kepuasan user
website.

of use, perceived information quality, dan pandangan
dalam penggunaan website e-government untuk
mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan
warganya. Sistem e-government digunakan dengan
mudah tetapi tidak menyediakan kualitas informasi
yang baik, informasi yang ada pada website e-government tidak memenuhi kebutuhan usernya [1].
Luis Olsina et al (2002) melakukan penelitian
atribut kualitas website yang ditujukan untuk website
akademik. Penelitian mengambil sudut pandang
teknis and mengidentifikasikan faktor-faktor
yang terkait. Dengan menggunakan Website Quality
Evaluation Method(WebQEM) dan softwarenya,
penelitian dilakukan untuk menilai kualitas website
dan aplikasinya. Mengukur indikator kualitas dapat
membantu pihak yang berkepentingan untuk memahami dan meningkatkan kualitas website. Survei
kuantitatif dan evaluasi website dengan domain
tertentu seperti domain website ecommerce, domain
website museum, domain website academic dan
sebagainya, membantu evaluasi usability dengan
kuesioner bersifat subjektif pengguna, suatu strategi
dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing [11].
Liu and Arnett (2000) menyebutkan empat
faktor kualitas website utama terdiri dari kualitas
informasi dan layanan, kegunaan sistem, playfulness,
dan kualitas design. Organisasi yang memiliki website harus menyadari faktor-faktor ini. Berdasarkan
hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dianjurkan yaitu organisasi dan web developer seharusnya
secara aktif mencari jalan untuk meningkatkan informasi dan kualitas layanan melalui website, organisasi
dan website designer seharusnya mengfokuskan pada
bagaimana cara pengunjung menggunakan website,
menggali keinginan yang tersembunyi pengunjung
pada website dengan memotivasi pengunjung untuk
berpartisipasi dan mempromosikan ketertarikan pengunjung dan fokusnya sehingga membantu mereka
menikmati kunjungan ke website [10].

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Y = Kepuasan User
β0 = Koefisien, nilai antara -1 sampai +1
β1 = Koefisien variabel X1 (Perceived usefulness),
nilai antara -1 sampai +1

Soud Almahamid (2010), penelitiannya menyelidiki hubungan perceived userfulness, perceived ease

METODE PENELITIAN
Empat variable yang akan diteliti terhadap
variable kepuasan user, variabel tersebut antara lain
perceived usefulness, ease of use, ease of finding
information, dan design/layout of page. Model
penelitian ini menggunakan metode regresi sebagai
berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + ε
Dimana:
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β2 = Koefisien variabel X2 (Ease of use), nilai antara
-1 sampai +1
β3 = Koefisien variabel X3 (Ease of finding information) , nilai antara -1 sampai +1
β4 = Koefisien variabel X4(Design/layout of page),
nilai antara -1 sampai +1
ε = standar kesalahan penaksiran
Target populasi berjumlah 330 terdiri dari 80
karyawan yang bertugas pada majalah Livingetc
Indonesia, 250 member facebook majalah Livingetc
Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini, dihitung dengan rumus Slovin, tingkat kesalahan
5% adalah 180 orang. Kuesioner akan disebarkan
pada pengguna website Livingetc agar bisa didapatkan data yang akan diolah sebagai evaluasi website.
Kuesioner akan disebarkan dengan menggunakan
email dan website survei online terhadap seluruh
responden.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisa data survei yang telah diperoleh
dari kuesioner yang telah disebarkan melalui survei
online, email atau diberikan langsung kepada user.
Data kuesioner yang terkumpul direkapitulasi secara
menyeluruh. Responden survei berdasarkan jenis
kelamin terdapat jumlah responden wanita (70%)
lebih banyak dari responden pria (30%), responden
survei berdasarkan usia terdapat jumlah responden
berusia 20–40 tahun lebih banyak dari usia lainnya
(88%), responden berdasarkan pendidikan terakhir
terdapat jumlah responden berpendidikan S1 (71%)
paling dominan dan Diploma (14%), responden
berdasarkan seberapa sering mengakses website
livingetcindonesia.com yang paling banyak ditujukan
beberapa kali dalam sebulan (73%), dan responden
berdasarkan waktu yang paling sering mengakses
website livingetcindonesia.com oleh user dilakukan
pada jam 12.00–18.00 dan berikutnya pada jam 06.00
- 12.00.
Hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan
Cronbach Alpha pada program SPSS 20, akan terlihat
nilai corrected item, jika dibawah 0,3 maka item
tersebut tidak valid dan harus dibuang, sedangkan
reliabilitas jika dibawah 0.6 maka dinyatakan tidak
reliable. Hasil uji validitas setiap instrumen pertanyaan untuk 30 responden pada survei awal
terhadap masing-masing variabel. Hasil uji validitas
terhadap variabel-variabel yang dipilih dinyatakan
valid dan reliabel. Besar nilai R square adalah 0.879
berarti 87.9% kepuasan user website dari 100% yang
diharapkan berdasarkan variabel–variabel yang dipilih. Uji Anova menunjukkan hubungan keseluruhan
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antara variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen kepuasan user. Uji
hipotesis didapatkan persamaan regresi sebagai
berikut:
Y = 0.575 + 0.238b1 + 0.145b2 + 0.285b3 + 0.183b4
Tabel 1 Statistik Deskriptif
Mean

Std. Deviation

N

Y

3.4910

.19271

180

X1

3.4565

.33628

180

X2

3.3236

.45441

180

X3

3.4636

.34798

180

X4

3.4213

.43455

180

Hasil analisis kuesioner diatas dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1) Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan user secara berurutan dari
paling tinggi berdasarkan uji korelasi yakni ease
of finding information, design/layout of page,
perceived usefulness, dan ease of use.
2) Website livingetc telah menyediakan informasi
berita, artikel, dan event promosi yang memuaskan pengunjung berdasarkan paling tinggi
pengaruh variabel ease of finding information
sehingga pengunjung maupun pelanggan menemukan informasi terlebih dahulu di website
Livingetc.
3) Kualitas website yang baik akan meningkatkan
kepuasan user, jika sebaliknya website akan
ditinggalkan user dan tidak menjadi sumber
informasi lagi.
4) Hasil survei ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif yang menitikberatkan hasilnya untuk
mengukur kuantitas suatu objek yang tentunya
akan memiliki kelemahan dalam mengukur
peristiwa kualitatif misalnya situasi keadaan
psikologis responden yang kurang mendukung
saat mengisi kuesioner yang tentunya mempengaruhi objektivitas dan penilaian masingmasing responden terhadap kepuasan tentunya
berbeda-beda tergantung pada sudut pandang
masing-masing responden.
5) Kepuasan user tergantung pada variabel-variabel
yang mempengaruhi, dilihat dari pertanyaanpertanyaaan kuesioner untuk meningkatkan kepuasan user, user mengharapkan adanya fitur
yang dapat menambah interaksi antara user
dengan pengelola website atau editor majalah
Livingetc seperti forum dan chat, kelengkapan
konten yang lebih lengkap, video yang mendukung artikel/berita yang ditayangkan.
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PENUTUP
Evaluasi website livingetcindonesia.com dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1) Hasil survei menunjukkan variabel Perceived
usefullness, Ease of use, Ease of finding information, dan Design/Layout of page berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan user. Website livingetcindonesia.com telah menyajikan informasi
terbaru dan lengkap yang mendukung sebagai
media online majalah Livingetc dengan segmentasi interior dan gaya hidup.
2) Kepuasan user sebesar 87.9% terhadap website
Livingetc dengan nilai korelasi variabel ease of
finding information sebesar 0,544, perceived
usefulness sebesar 0.417, ease of use sebesar
0.377, design/layout of page adalah 0.463, dimana pertanyaan yang menyangkut penyajian
informasi di website Livingetc, user telah puas
akan penyajian informasi yang diberikan sangat
berguna, lengkap, jelas, dan diperbarui dengan
konten yang baru secara periodik. User setuju
merekomendasikan website ini kepada orang
lain.
3) Kualitas website berpengaruh pada kepuasan user
dan intensitas kunjungan website dimana variabelvariabel yang diteliti berpengaruh signifikan pada
kualitas website, jika kualitas website rendah,
maka user tidak mendapatkan manfaat dan tidak
akan kembali untuk mengunjungi website dan
merekomendasikan website kepada yang lain.
Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan
pada perusahaan untuk melakukan perbaikan pada
website livingetcindonesia untuk meningkatkan
kepuasan user dan perlu diperhatikan perencanaan
yang baik terhadap fungsi dan fitur yang tepat, design
website, dan page load per halaman agar tidak
memberikan kendala saat mengunjungi website
livingetcindonesia.com. Penelitian ini dapat dijadikan
referensi penelitian selanjutnya pada website berbeda
dan kriteria lainnya yang berpengaruh pada kualitas
website.
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