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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penggunaan metode WebQual 4.0 pada Website Perpustakaan UPI yaitu 

perpustakaan.upi.edu menunjukkan kualitas website termasuk dalam kategori 

“baik”. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengukuran dari ketiga dimensi WebQual 4.0 

yaitu Usability (kegunaan), Information Quality (Kualitas Informasi), dan Service 

Interaction Quality (Layanan dan Kualitas Informasi), dimana dimensi Usability 

merupakan dimensi dengan posisi tertinggi dibanding dua dimensi lainnya. Oleh 

karena itu website perpustakaan.upi.edu secara keseluruhan memerlukan tindakan 

lebih lanjut berupa pemeliharaan yang stabil. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Penggunaan metode WebQual 4.0 pada Website Perpustakaan UPI secara 

khusus pada ketiga dimensi WebQual 4.0 dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Penggunaan metode WebQual 4.0, dimensi Usability (Kegunaan) pada 

website Perpustakaan UPI (perpustakaan.upi.edu) memilki kualitas “baik”. 

Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian positif yang diberikan responden 

terhadap dimensi Usability khususnya website mudah digunakan untuk 

memperoleh informasi. Adapun dimensi Usability menempati posisi 

tertinggindibanding dua dimensi lainnya. Maka dari itu pada dimensi ini 

diikuti dengan tindakan yang diperlukan berupa pemeliharaan yang stabil. 

2.  Penggunaan metode WebQual 4.0, dimensi Information Quality (Kualitas 

Informasi) pada website Perpustakaan UPI (perpustakaan.upi.edu) memilki 

kualitas “baik”. Hal ini dapat dilihat dari penilaian positif yang diberikan 

responden terhadap dimensi khususnya informasi yang tersedia pada website 

dimuat dalam berbagai format. Dimensi Information Quality berada pada 
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posisi terendah dari dua dimensi lainnya. Maka dari itu pada dimensi ini 

diikuti dengan tindakan yang diperlukan berupa pemeliharaan yang stabil. 

3.  Penggunaan metode WebQual 4.0, dimensi Service and Interaction Quality 

(Layanan dan Kualitas Interaksi) pada website Perpustakaan UPI 

(perpustakaan.upi.edu) memiliki kualitas “baik”. Hal ini dapat dilihat dari 

penilaian positif yang diberikan responden terhadap dimensi khususnya 

website memiliki reputasi yang baik. Dimensi service and interaction quality 

menempati posisi kedua tertinggi dari dua dimensi lainnya. Maka dari itu pada 

dimensi ini diikuti dengan tindakan yang diperlukan berupa pemeliharaan 

yang stabil. 

 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari penelitian 

ialah sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menggunakan metode WebQual 4.0 dapat digunakan 

sebagai gambaran dari kualitas website perpustakaan yang ada saat ini. 

Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perpustakaan 

perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas website perpustakan 

yang dimiliki. 

2. Penelitian ini memberikan referensi penggunaan WebQual 4.0 untuk 

mengukur kualitas webiste serta menganalisis dimensi yang dimiliki untuk 

mendapatkan perhatian lebih. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur kualitas layanan sebuah website dari sudut pandang dan 

harapan pengguna terhadap kualitas website tersebut.  

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode WebQual 4.0 maka terdapat 

beberapa indikator yang perlu di tingkatkan pada Website Perpustakaan UPI, yaitu: 

1. Pada dimensi Usability (Kegunaan) indikator yang perlu diperbaiki atau 

diperhatikan lebih yaitu indikator “Website memiliki tampilan yang 

menarik”. Menurut responden hal ini menunjukkan bahwa sebagai media 
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promosi website Perpustakaan UPI memiliki tampilan yang kurang 

menarik. Adapun hal ini dapat diatasi dengan melakukan rancangan 

tampilan website dengan format yang sederhana dan menarik serta tidak 

membuat pemustaka pusing.  

2. Pada dimensi Information Quality indikator yang perlu diperbaiki atau 

diperhatikan lebih yaitu indikator “Saya merasa bahwa website tidak 

memberikan informasi yang sesuai dengan konten perpustakaan”. Menurut 

responden hal ini menunjukkan bahwa sebagai media promosi website tidak 

memberikan informasi yang sesuai dengan konten perpustakaan. Adapun 

hal ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan sistem informasi dengan 

memberikan layanan paket informasi terseleksi, layanan yang memberikan 

informasi berdasarkan subjek dan bidang spesialisasi atau minat pengguna 

terkini. 

3. Pada dimensi Service and Interaction Quality indikator yang perlu 

diperbaiki atau diperhatikan lebih yaitu indikator “Website Perpustakaan 

UPI memberikan ruang untuk komunitas”. Menurut responden hal ini 

menunjukkan bahwa website Perpustakaan UPI belum menyediakan ruang 

untuk komunitas. Adapun hal ini dapat diatasindengan 

mengoptimalisasikan website dalam melakukan komunikasi antar 

pemustaka dan pihak perpustakaan serta dapat membentuk sistem dan 

kebijakan yang mendukung berlangsungnya komunikasi dan interaksi antar 

pemustaka pada website perpustakaan.upi.edu. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan evaluasi website dapat 

menggunakan metode pengukuran lain dan lebih spesifik seperti metode 

evaluasi usability. 
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