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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1.  Digital Library 

Digital library adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian 

yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai 

bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan konvensional 

dalam bentuk mikro material yang saat ini didominasi koleksi 

perpustakaan[3]. Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan 

perpustakaan biasa, hanya saja memakai prosedur kerja berbasis komputer dan 

sumber daya digital. 

Sebagaimana yang diharapkan pada gagasan awal, perpustakaan digital 

memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut[3]: 

 Untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan 

pengetahuan dalam format digital. 

 Untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien 

di semua sektor. 

 Untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi 

investasi pada sumber-sumber penelitian dan jaringan komunikasi. 

 Untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam penelitian, 

perdagangan, pemerintah, dan lingkungan pendidikan. 

 Untuk mengadakan peran kepemimpinan internasional pada generasi 

berikutnya dan penyebaran pengetahuan ke dalam wilayah strategis 

yang penting. 
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 Untuk memperbesar kesempatan belajar sepanjang hayat. 

Perpustakaan digital merupakan perkembangan lebih lanjut dari teknologi 

manfaatan web browser inilah yang menyebabkan perpustakaan digital 

mempunyai kesamaan dengan situs web, terutama fitur-fiturnya. Sehubungan 

dengan keberadaan fitur dalam situs web, University of Michigan-Flint 

mensyaratkan perlunya beberapa fitur pada situs web, yaitu content, frequently 

asked question (FAQ), profil, image gallery, video, personal gallery, link, 

really simple syndication (RSS), feed, dan contact us[12]. 

2.2. Webqual 4.0 

Webqual 4.0 merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website  

berdasarkan  persepsi  pengguna akhir. Webqual  ini merupakan   

pengembangan   dari   Servqual   yang   telah  banyak digunakan untuk 

pengukuran kualitas jasa. Webqual ini berbasis pada Quality Function  

Deployment (QFD)[10]. Pengembangan instrumen webqual dimulai sejak 

tahun 1998 dan sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga versi 4 saat 

ini. Instrumen webqual 4.0 mengidentifikasi situs web berdasarkan tiga 

variabel yaitu usability, information quality, dan service interaction quality. 

Ketiga variabel ini selanjutnya dimodifikasi oleh peneliti. Setiap variabel akan 

didukung dengan indikator-indikator yang menjadi kunci dalam penyususunan 

pernyataan yang akan diuji kepada responden[13]. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Webqual 4.0 disusun berdasarkan tiga area utama yaitu kualitas informasi, 

kualitas interaksi dan kualitas kemudahan pengguna. Barnes & Vidgen  

mendefinisikannya sebagai berikut[8]: 

1. Kualitas Informasi (Information Quality) 

Kualitas  informasi  meliputi  informasi  yang  akurat,  informasi yang  

dapat  dipercaya,  informasi  yang  up  to  date,  informasi sesuai dengan 

topik bahasan, kemudahan informasi untuk dimengerti, kedetailan 

informasi   dan informasi yang disajikan dalam format desain yang sesuai. 

2. Kualitas Interaksi (Service Interaction) 

Kualitas interaksi meliputi kemampuan memberikan rasa aman saat 

transaksi, memliki reputasi yang bagus, memudahkan komunikasi,   

menciptakan perasaan emosional yang lebih personal, memiliki 

kepercayaan dalam memberikan informasi pribadi, mampu menciptakan    

komunitas yang spesifik, memberikan keyakinan bahwa janji yang 

disampaikan akan ditepati. 

3. Kualitas Kemudahan Pengguna (Usability) 

Usability 

Information Quality 

Service Interaction 

User Satisfaction 
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Kualitas kemudahan pengguna meliputi kemudahan website untuk 

dipelajari, kemudahan untuk dimengerti, kemudahan untuk ditelusuri, 

kemudahan  untuk  digunakan,  kemenarikan  website,  interface yang 

menyenangkan, memiliki kompetensi yang baik dan memberikan 

pengalaman baru yang menyenangkan. 

2.3. IPA (Importance Performance Analysis) 

Metode IPA pertama kali dikemukakan oleh John A. Martila & John C. 

James dalam artikel Importance Performance Analysis yang dipublikasikan 

pada Journal of Marketing digunakan sebagai metode analisa untuk 

membandingkan sampai sejauh mana antara tingkat kepentingan (importance) 

yang diukur dari harapan pengguna layanan dengan tingkat kinerja yang 

diukur dari kenyataan pelaksanaan yang dirasakan pengguna (performance). 

Analisis yang digunakan dalam IPA ada tiga, yaitu analisis tingkat kesesuaian, 

analisis kesenjangan (gap), dan analisis kuadran IPA[14]. 

Metode Importance Performance Analysis mempunyai fungsi utama 

menampilkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang 

memperngaruhi kepuasan pengguna dan faktor-faktor yang perlu ditingkatkan 

karena keadaan saat ini kurang memuaskan menurut pengguna. Metode ini 

telah banyak digunakan untuk mengukur kualitas dari suatu website[11]. 
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Gambar 2.2 Diagram Kuadran IPA 

Berikut penjelasan untuk masing-masing kuadran[15]: 

1. Kuadran pertama : “Priorities for Improvement” atribut yang terletak 

pada kuadran ini merupakan atribut yang memiliki tingkat kinerja 

rendah namun tingkat kepentingannya tinggi. Sehingga sangat 

diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas atribut yang terletak pada 

kuadran pertama. Salah satu caranya dengan meningkatkan kinerja 

atribut. 

2. Kuadran kedua : “Keep Ip The Good Work” atribut yang terletak pada 

kuadran ini merupakan atribut yang memiliki tingkat kinerja tinggi dan 

tingkat kepentingan yang tinggi pula sehingga tidak diperlukan 

perbaikan kualitas yang perlu dilakukan hanya mempertahankan 

kualitas. 

3. Kuadran ketiga : “Low Priority” atribut yang terletak pada kuadran ini  

merupakan atribut yang memiliki tingkat kinerja rendah dan tingkat 

kepentingan juga rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan atau 

peningkatan kualitas. 
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4. Kudran keempat : “Possible Overkill” atribut yang terletak pada 

kuadran terakhir ini merupakan atribut yang memiliki tingkat kinerja 

yang tinggi namun tingkat kepentingannya rendah sehingga kualitas 

pada atribut ini cenderung berlebihan dan disarankan untuk 

mengalokasikan tingkat kinerja pada atribut  di kuadran satu. 

2.4. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada kajian penelitian terdahulu menjelaskan beberapa literatur dan hasil 

penelitian sebelumnya secara singkat. Berikut beberapa penelitian terdahulu: 

1. A. Al Baiti, Suprapto, and A. Rachmadi, “Pengukuran Kualitas 

Layanan Website Dinas Pendidikan Kota Malang Dengan 

Menggunakan Metode Webqual 4.0 dan IPA[10]. 

Penelitian ini menganalisis dan mengukur kualitas layanan website 

Dinas Pendidikan Kota Malang berdasarkan sudut pandang pengguna. 

Data pengguna didapatkan dengan penyebaran kuesioner berdasarkan 

3 dimensi pada webqual 4.0 yaitu dimensi usability, information dan 

service interaction. Kemudian hasil dari kuesioner tersebut dianalisis 

dengan metode Importance Performance Analysis (IPA). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa website Dinas Pendidikan Kota Malang tidak 

sesuai dengan harapan pengguna dengan hasil analisis kesesuain 

sebesar 94.43% atau <100% dan rata-rata hasil analisis kesenjangan 

sebesar -0.1675 atau < 0. Prioritas perbaikan pada website ini terdapat 

pada atribut nomer 9, 13 dan 16 yang merupakan atribut pada Kuadran 

A. 
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2. E. E. Barus, Suprapto, and A. D. Herlambang, “Analisis Kualitas 

Website Tribunnews.com Menggunakan Metode Webqual dan 

Importance Performance Analysis[13]. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel 

berada pada kategori yang tinggi dengan tingkat kepuasan pada 

kategori puas. Tingkat kesesuaian pada aspek performance dan 

importance untuk seluruh variabel menunjukkan belum sesuai karena 

nilai tingkat kesesuaian aspek performance masih kurang dari 100%. 

Tingkat kesenjangan (gap) pada aspek performance dan importance 

untuk seluruh variabel menunjukkan adanya kesenjangan karena nilai 

performance masih belum mencapai nilai nol atau belum bernilai 

positif. 

3. E. Claudia, I. Azizah, H. Aryadita, and A. D. Herlambang, “Evaluasi 

Kualitas Website Forum Diskusi Online Menggunakan Metode 

Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysis (Studi Kasus Pada 

Website Dictio)[14]. 

Berdasarkan analisis importance performance analysis (IPA) 

menunjukkan bahwa hasil analisis kuadran pada variabel usabillity 

terdapat 1 indikator yang masuk pada kuadran I (prioritas utama), 2 

indikator yang masuk pada kuadran II (pertahankan prestasi), 3 

indikator masuk pada kuadran III (prioritas rendah), 2 indikator masuk 

pada kuadran IV. Pada variabel information quality terdapat 2 

indikator yang masuk pada kuadran I (prioritas utama), 2 indikator 

yang masuk pada kuadran II (pertahankan prestasi), 3 indikator masuk 



13 
 

pada kuadran III (prioritas rendah). Pada variabel service interaction 

quality terdapat 1 indikator yang masuk pada kuadran I (prioritas 

utama), 4 indikator yang masuk pada kuadran II (pertahankan 

prestasi), 2 indikator masuk pada kuadran III (prioritas rendah). 

 

 

 

 

 

 

 


