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Abstrak 

 

Penggunaan perpustakaan digital (digital library) sudah banyak dilakukan pada perpustakaan 

perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan pengguna 

perpustakaan untuk mengakses informasi dengan mudah. Begitu pula dengan perpustakaan 

UIN Maliki yang juga memberikan layanan digital library pada pengguna untuk 

memudahkan pencarian informasi oleh pengguna. Untuk memberikan pelayanan yang baik 

kepada pengguna maka kualitas yang ada pada layanan digital library juga harus 

ditingkatkan. Kualitas layanan digital library yang disajikan harus dapat mempermudah 

pengguna dalam melakukan pencarian informasinya. Dengan memberikan kualitas layanan 

yang baik maka penggunaan digital library juga akan meningkatkan akses penggunaannya 

oleh pengguna. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kuantitatif deskriptif 

dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah user atau pengguna layanan digital 

library Perpustakaan UIN Maliki Malang. Dalam penelitian ini metode pengambilan sample 

yang digunakan adalah non random sampling, dengan menggunakan purposive sample. 

Kriterianya adalah pengguna yang sudah mengakses digital library) UIN Maliki Malang. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan digital library pada 

perpustakaan UIN Maliki. Dalam penelitian ini menggunakan teori utama yaitu E- Service 

Quality dari Jesicca Santos. Dalam teori e-service quality ada 2 dimensi untuk mengukur 

kualitas layanan online yaitu dimensi inkubatif dan dimensi aktif. Dalam dimensi inkubatif 

terdiri dari kemudahan penggunaan (ease of use), penampilan (appearance), link yang ada 

(linkage), struktur dan tata letak (structure and layout), dan konten (content). Dimensi aktif 

terdiri dari keandalan, efisiensi, dukungan, komunikasi, dan keamanan. Dari kedua dimensi 

dapat diketahui bahwa pada dimensi inkubatif penilaian yang paling mengedapan atau 

menonjol adalah penilaian terhadap linkage dan pada dimensi aktif yang paling mengedapan 

atau menonjol adalah penilaian komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa penilaian kepuasan 

pengguna pada layan open acces sudah memenuhi kepuasan pengguna 60%  lebih tinggi dari 

penilaian kategori kurang puas sebesar 40 %. 

 

Kata Kunci : Perpustakaan Digital, Kualitas Layanan, Kualitas Layanan       Elektronik, 

Perpustakaan UIN Maliki 
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Abstact 

 

The use of a digital library (digital library) has been done at the college library. This is done 

in order to provide ease of library users to access information easily. Similarly, the library 

UIN Maliki also provide digital library services to the user for easy information retrieval by 

users. To provide good service to existing users, the quality of the digital library services 

must also be increased. The quality of digital library services which is served should be easier 

for users to search information. By providing good quality services, the use of digital library 

will also improve access to its use by the user. In this study, researchers conducted a 

quantitative study with a descriptive survey method. The population of this research is a user 

or users of digital library services Library UIN Maliki. In this study the sampling method 

used is non-random sampling, using a purposive sample. The criteria are users who have 

access to a digital library) UIN Maliki. The purpose of this study was to determine the quality 

of a digital library on the library UIN Maliki. In this study using primary theory that the E-

Service Quality of Jesicca Santos. In an e-service quality theory there are 2 dimensions to 

measure the quality of online services is inkubatif dimensions and dimension active. In 

inkubatif dimension consists of ease of use, appearance, linkage, the structure and layout, and 

content. Active dimension consists of reliability, efficiency, support, communications, and 

security. Of both dimensions can be seen that the dimension of assessment inkubatif most 

prominent is mengedapan or assessment of the linkage and the dimensions of the most active 

or prominent mengedapan is communication assessment. It can be concluded that the 

assessment of user satisfaction on the service life of already open access user satisfaction 

60% higher than the ratings categories are not satisfied by 40%.  

 

Keywords: Digital Libraries, Quality of Service, E-Service Quality, UIN Maliki Library 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, dapat memberikan pengguna 

perpustakaan kemudahan layanan. Layanan yang ada pada perpustakaan dapat ditingkatkan 

sehingga penguna dapat dengan mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan 

sehingga penguguna dapat memenuhi kebutuhan informasinya. Pelayanan perpustakaan 

merupakan kegiatan yang memberikan layanan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh 

pemakai dalam pemberian informasi Sutarno (2006). Berkembangnya teknologi informasi 

yang ada perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang prima untuk memudahkan 

pengguna mengakses informasi dengan mudah. Adanya perpustakaan digital dapat 

memberikan kemudahan kepada pengguna perpustakaan. Perpustakaan digital (digital 

library) adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan obyek informasi yang 

mendukung akses obyek informasi tesebut melalui perangkat digital (Sismanto, 2008).  
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Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi 

obyek informasi seperti dokumen, gambar dan database dalam format digital dengan cepat, 

tepat, dan akurat. Seperti yang dikatakan oleh Zainal A. Hasibuan (2005), digital library atau 

sistem perpustakaan digital merupakan konsep menggunakan internet dan teknologi 

informasi dalam manajemen perpustakaan. Sedangkan Ismail Fahmi (2004) mengatakan 

bahwa perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat hardware dan 

software, koleksi elektronik, staf pengelola, pengguna, organisasi, mekanisme kerja, serta 

layanan dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi informasi. Dari kedua definisi 

tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan digital merupakan suatu perpustakaan di mana 

seluruh isi koleksi dan proses pengelolaan serta layanannya berupa kumpulan data dalam 

bentuk digital. Perkembangan perpustakaan digital bagi pengelola perpustakaan dapat 

membantu pekerjaan di perpustakaan melalui fungsi otomasi perpustakaan, sehingga proses 

pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan efisien.  

Penggunaan digital library sudah banyak dilakukan pada perpustakaan perguruan 

tinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan pengguna perpustakaan 

untuk mengakses informasi dengan mudah. Begitu pula dengan perpustakaan UIN Maliki 

yang juga memberikan layanan digital library pada pengguna untuk memudahkan pencarian 

informasi oleh pengguna. Layanan digital library ini biasa diakses pengunjung melalui 

internet dengan alamat url http://www.lib.uin-malang.ac.id. 

 Pengunjung Digital Library 

Visitor Tahun 2013 (Januari – September) 

 

Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/ 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap bulanya mengalami kenaikan pengguna 

yang mengakses digital library UIN Maliki. Hal ini terbukti bahwa pengguna terbantu 

dengan adanya digital library yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari 

http://www.lib.uin-malang.ac.id/
http://lib.uin-malang.ac.id/
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informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

peneliti tertarik mengadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penilaian pengguna pada 

kualitas layanan digital library Uin Maliki. 

 

Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti ingin mengetahui 

gambaran mengenai penilaian dan kepuasan pengguna pada kualitas layanan open access 

yang disediakan dengan menjawab pertanyaan penelitian berikut : 

 

Bagaimana kualitas layanan digital library pada perpustakaan UIN Maliki? 

 

Tinjauan Pustaka 

E- Service Quality  

Kualitas layanan elektronik dapat didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan 

konsumen dan penilaian dari keunggulan dan kualitas dari penawaran e-service. Dimensi 

inkubasidan dimensi aktif masing-masing terdiri dari lima atau enam terkait (dan borpotensi) 

determinan tumpang tindih (Santos, 2003). Pengguna sering membagi dimensi kualitas 

layanan ke berbagai subdimensi (Carman, 1990 dalam Santos 2003), dan konseptualisasi 

hirarkis kualitas pelayanan sesuai (Brady dan Cronin, 2001 dalam Snatos 2003). Dimensi 

aktif sama pentingnya dengan dimensi inkubatif yang keduanya berhubungan dalam penilaian 

kualitas layanan online. 

 

 Dimensi Inkubatif 

Dimensi ini berhubungan dengan desain yang tepat dari sebuah situs website, 

bagaimana teknologi yang digunakan dapat memberikan akses yang mudah untuk 

pennguna. Pemahaman dan atraksi dari sebuah website.  Dalam dimensi inkubatif 

terdiri dari ; kemudahan penggunaan (ease of use), penampilan (appearance), link 

yang ada (linkage), struktur dan tata letak (structure and layout), dan konten 

(content). 
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1. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 

Kemudahan penggunaan didefenisikan sebagai seberapa mudah situs website 

dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian eksternal di dunia maya 

dan navigasi internal untuk mencari di dalam situs website. Pencarian eksternal 

mengacu pada sejauh mana pengguna dapat dengan mudah menemukan situs website 

di Web di seluruh dunia. Penggunaan link set-up dengan mesin pencari utama dan 

alamat URL singkat adalah pilihan yang membantu untuk mencapai tujuan ini. 

 

2. Penampilan (Appearance) 

Penampilan didefinisikan sebagai penggunaan yang tepat dari segi warna, 

grafis, gambar, dan animasi, bersama-sama dengan ukuran yang sesuai dari halaman 

website. Penampilan biasanya penentu pertama kali yang diamati oleh pengguna 

website. Pengguna biasanya mengamati warna yang ada pada website, seperti warna 

yang eyecatching, warna komplementer, warna yang menarik dan sederhana, dan 

warna yang dikoordinasikan dengan logo atau brand produk. 

Dalam hal grafis dan gambar seperti penyediaan grafis berkualitas baik, 

gambar, animasi, applet java, benda bergerak, efek zooming yang semua dianggap 

sebagai elemen positif dalam sebuah situs website yang berkualitas. Ukuran halaman 

website merupakan faktor penting dalam penampilan. Para pengguna juga menyetujui 

adanya ruang ofwhite atau ruang kosong yang dapat memudahkaan pembacaan agar 

pengguna lebih fokus membaca. 

 

3. Linkage 

Linkage yaitu mengacu pada jumlah dan kualitas link yang ditwarkan pada 

website. Karena situs web sering memberikan link ke situs Web lain, pemeriksaan 

rutin adalah penting untuk menghilangkan link ke situs Web yang tidak lagi ada atau 

yang sedang dibangun atau diubah. 

 

4. Struktur dan Tata Letak (Structure and Layout) 

Struktur dan tata letak mengacu pada organisasi dan penyajian konten situs 

Web dan informasi. Sederhana, jelas, dan konsisten tata letak, baik penggunaan 

frame, penyediaan peta situs yang memungkinkan pengguna untuk melewati bagian 

yang tidak menarik, menu terdaftar yang jelas, dan logo perusahaan yang hadir pada 
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setiap halaman (sehingga meningkatkan merek) yang direkomendasikan sebagai 

faktor kualitas e-service. 

 

5. Konten (Content) 

Konten mengacu pada presentasi dan tata letak informasi faktual dan fungsi di 

situs Website. Konten merupakan isi yang ada pada website, inti dari apa yang ada 

pada website ada pada konten.   

 

 Dimensi aktif  

Dimensi aktif didefinisikan sebagai dukungan yang baik, kecepatan cepat, 

penuh perhatian dan pemeliharaan yang situs Web dapat menyediakan kepada 

pelanggannya. Ini terdiri dari keandalan, efisiensi, dukungan, komunikasi, keamanan, 

dan insentif. Dimensi aktif harus dicapai secara konsisten selama periode yang situs 

Web tetap aktif. Hal ini dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong 

positive word-of-mouth rujukan. 

 

1. Kehandalan (Reliabity) 

Keandalan mengacu pada kemampuan untuk melakukan layanan yang 

dijanjikan secara akurat dan konsisten, termasuk frekuensi memperbarui situs Web, 

cepat membalas pertanyaan pelanggan, dan ketepatan pembelian on-line dan 

penagihan. Temuan menunjukkan bahwa keandalan adalah penentu yang paling 

penting dalam dimensi aktif. Temuan  ini konsisten dengan  pandangan dari 

Parasuraman et.al. (1988), yang menyatakan bahwa reliabilitas adalah yang paling 

important dimension di semua layanan. Elemen ini juga dicatat oleh Yang (2001) 

sebagai penentu "keandalan" untuk kualitas layanan online. 

 

2. Efisiensi (Efficiency) 

Efisiensi mengacu pada kecepatan download, pencarian, dan navigasi. Ada 

kesepakatan yang lengkap antara responden tentang perlunya layanan yang efisien 

yaitu, fast download, loading cepat halaman dan gambar, dan mekanisme pencarian 

cepat. 
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3. Pendukung (Support) 

Dukungan didasari oleh bantuan teknis, pedoman pengguna, dan saran pribadi 

tersedia untuk pelanggan froma situs Web. Memberikan pedoman user friendly, 

halaman bantuan, dan FAQ adalah langkah pertama dalam baik-Quality Support.  

 

4. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi didefinisikan sebagai mempertahankan pelanggan informasi 

dengan benar dan berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa mereka bisa 

mengerti . Komunikasi dalam e -service terdiri dari komunikasi online ( e - mail 

dan chat room ) dan metode komunikasi tradisional ( telepon, faks , dan surat pos ) 

. Sebuah situs web berkualitas baik harus menawarkan metode kontak banyak . 

 

5. Keamanan (Security)  

Keamanan mengacu pada kebebasan dari bahaya, risiko, atau keraguan 

(termasuk ketidakamanan keuangan) selama proses pelayanan. Keamanan juga 

tercatat sebagai layanan berkualitas penentu on-line oleh Yang (2001) dan sebagai 

unsur yang mempengaruhi e-kepuasan dalam insiden tidak memuaskan (Szymanski 

dan Hise, 2000;. Zeithaml et al, 2000). 

Metode Peneltian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik 

mengambilan sample secara Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2011) yaitu responden yang telah mengakses digital library. 

Sample yang digunakan sebanyak 100 orang responden. Teknik pengumpulan data penelitian 

yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan web observasi. Dan teknik pengelolahan 

data penelitian yang digunakan adalah editing, coding dan tabulasi. 
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Analisis Data 

Intensitas Penggunaan Digital Library 

Frekuensi penggunaan digital library yang paling sering digunakan responden adalah 

1-2 kali/ minggu dengan jumlah responden yang memilih jawaban tersebut ada 49 orang (49 

%). Lalu untuk lama menggunakan open access tiap kali mengakses yang paling banyak 

dilakukan responden kali ini 1-2 jam dengan jumlah sebanyak 33 responden (33 %).   

 

Kemudahan Penggunaan 

 Menurut Santos 2003, kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai seberapa mudah 

situs web ini bagi pengguna untuk melakukan pencarian eksternal di dunia maya dan navigasi 

internal dan pencarian dalam Website. Kemudahan penggunaan adalah salah satu hal yang 

paling penting dalam menilai kepuasan layanan yang disajikan kepada pengguna. Pencarian 

internal memungkinkan pengguna untuk mencari di dalam situs dengan produk, fitur, atau 

kata kunci (Abels at al, 1999 dalam Sntos 2003). Oleh karena itu, kemudahan penggunaan 

website adalah dimensi penting dari kualitas layanan elektronik (Eighmey 1997 dalam Santos 

2003). Karakteristik penggunaan navigasi situs  website ini penting dan mengacu pada 

kemudahan dengan mana pengguna dapat menelusuri situs web. (Boudhayan et al, 2009 

dalam Al-Kasasbeh 2011).  

Dapat diketahui bahwa pengguna menilai baik atas kemudahan penggunaan yang 

disediakan dengan sebanyak 65% respondon yang menilai baik atas kemudahan penggunaan 

yang ada pada digital library UIN Maliki. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan 

mempengaruhi penilaian  penggunaan terhadap layanan yang diberikan. 

 

Penampilan 

Penampilan didefinisikan oleh Santos (2003) sebagai penggunaan yang tepat dari 

warna, grafis, gambar dan  animasi, bersama-sama dengan ukuran yang sesuai dari halaman 

Website. Penampilan biasanya menjadi penentu pertama kali yang diamati oleh pengguna 

website. Pengguna biasanya melihat warna, gambar dan grafis maupun ukuran website itu 

sendiri. Hal ini di dukung penelitian sebelumnya bahwa penampilan sebagai fitur penting dari 
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kepuasan situs website (Dhlokia dan Rego,1988 dalam Santos 2003). Parasuraman (2000) 

juga menyebutkan bahwa penampilan yang baik tentu dapat menarik pengguna website untuk 

dapat berkunjung lagi. Sebesar 76% pengguna menilai bahwa penampilan yang ada 

memberikan kesan baik pada pengguna. Sehingga penampilan yang ada pada UIN Maliki 

memberikan penilaian yang baik pada pengguna. Warna dan desain yang ada memberikan 

penilaian yang baik kepada pengguna sehingga pengguna akan sering menggunakan digital 

library. 

 

Linkage 

 Linkage mengacu pada jumlah dan kualitas link yang menawarkan website. 

Ketersedian link yang ada sangat membantu pengguna untuk mencari lebih lanjut informasi 

yang digunakan oleh pengguna. Pengguna sangat menyetujui adanya link yang karena 

pengguna dapat mencari lebih dalam informasi yang dibutuhkan. Hal ini terbukti sebanyak 

86% pengguna menilai baik adanya link yang disediakan. Adanya link merupakan fitur yang 

efektif pada situs website (Dholkian dan Rego, 1988). Maka dapat disimpulkan bahwa 

linkage mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. 

 

Struktur dan Tata Letak 

 Struktur dan tata letak mengacu pada organisasi dan penyajian konten website dan 

informasi. Struktur ini ditandai dengan kejelasan kesederhanaan, tata letak yang konsisten, 

baik penggunaan frame, penyediaan peta situs yang memungkinkan pengguna untuk 

melewati bagian yang tidak menarik, sebuah menu terdaftar yang jelas, dan logo perusahaan 

yang hadir adalah beberapa faktor kunci yang  berdampak pada struktur dan tata letak 

(Santos, 2003). 

Pada penilaian struktur dan tata letak pengguna menilai baik sebanyak 63% responden 

memberikan penilaian yang baik. Dapat disimpulkan bahwa struktur dan tata letak 

mempengaruhi pengguna dalam memberikan penilaian kualitas layanan. 
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Konten 

Konten mengacu pada presentasi dan tata letak informasi faktual dan fungsi pada  

Situs web. Konten yang ada pada website terdiri dari beberapa penilaian oleh pengguna. 

Pengguna merasa puas dengan informasi yang disediakan rinci dan jelas. Pada digital library 

juga terdapat layanan skripsi yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Dengan 

adanya skrispsi yang dapat diakses melalu internet sangat membantu pengguna dalam 

mencari tugas kuliah dan skripsi. 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas atau keandalan merupakan kemampuan layanan untuk memberikan 

layanan yang akurat dan konsisten, termasuk frekuensi dalam memperbaharui website, cepat 

tanggap dalam membalas pertanyaan pengguna. Dapat diketahui bahwa antara penilaian yang 

baik dan tidak baik berbeda tipis, penilaian baik dengan total 55 % sedangkan yang 

memberikan penilaian tidak puas sebanyak 45 %.  

Padahal dimensi keandalan ini merupakan faktor yang paling penting dalam menilai 

kualitas layanan. Menurut santos 2003, keandalan adalah penentu yang paling penting dalam 

dimensi aktif. Hal ini serupa dengan pandangan Parasuraman et al. (1988), yang menyatakan 

bahwa realibilitas adalah penilaian yang paling penting.  

 

Efisiensi 

 Efisiensi merupakan kemudahan mengakses yang dialami oleh pengguna. Kemudahan 

dan kecepatan mengakses dan menggunakan situs. Efisiensi mengakses dan menggunakan 

situs dengan mudah dan cepat oleh Parasuraman et al. (2005). Pengguna merasa puas saat 

mengakses yaitu sebanyak 46 responden dan cukup puas sebanyak 45 responden hal ini 

menggambarkan bahwa rata-rata penggunamemberikan penilaian baik dalam mengakses. 

Efisiensi yaitu mudah digunakan, terstruktur benar, dan membutuhkan minimal informasi 

menjadi masukan oleh pelanggan Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra’s (2000).  Efisiensi 

situs adalah mudah digunakan, data minimal yang dibutuhkan sebagai input oleh pelanggan  

Zeithaml et al. (2000). 
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Pendukung 

Dukungan didasari oleh bantuan teknis, pedoman pengguna, dan saran pribadi 

tersedia untuk pelanggan situs Web. Memberikan pedoman userfriendly, halaman bantuan, 

dan FAQ adalah langkah pertama layanan dukungan yang baik (Santos, 2003). Diketahui 

bahwa pengguna masih menilai kurang baik dalam dukungan yang diberikan pengelola dalam 

membantu pengguna. Padahal penilaian ini juga mempengaruhipenilaian  yang ada pada 

pengguna. Untuk itu pengelola harus lebih memahami karakter dan keinginan pengguna. 

Karena akan berdampak pada penilaian pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan. 

UIN Maliki masih perlu meningkatkan dan mengetahui kebutuhan pengguna dalam 

mengalami kesulitan. 

 

Komunikasi 

Ribbink et al. (2004) menyatakan bahwa komunikasi adalah bagian dari e-kualitas dan 

anteseden kepuasan. Dua arah pilihan komunikasi dengan situs web memberikan umpan balik 

tepat waktu dan memfasilitasi pertukaran informasi (Boudhayan, et al.,2009). Dari hasil 

kuesioner peneliti dapat diketahui bahwa pengguna ingin berkomunikasi secara langsung 

melalui email maupun chat room. Hal ini digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dan 

dapat menanyakan kebutuhan informasi pengguna. Komunikasi penting terjaling agar 

informasi yang diberikan dapat lebih jelas kepada pengguna. Dengan begitu pengguna akan 

lebih mengerti dalam memahami informasi yang diberikan. 

Komunikasi juga salah satu penilaian dari pengguna. Apabila terdapat komunikasi 

yang memudahkan pengguna untuk bertanya maka intensitas kunjungan pengguna juga 

semakin tinggi. Hal ini dibutuhkan agar apabila pengguna mengalami kesulitan dalam 

menemukan informasi, maka dapat dengan mudah terbantu.  
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Keamanan 

Keamanan mengacu pada kebebasan dari bahaya, risiko, atau keraguan selama proses 

pelayanan. Keamanan juga tercatat sebagai layanan berkualitas penentu on-line oleh Yang 

(2001). Keamanan perlu dan penting bagi pengguna pada website UIN Maliki pengguna 

mengetahui bahwa keamanan dalam mengakses ini penting. Pengguna menyatakan setuju 

apabila ada keamanan yang diberikan. 

 

Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kualitas pengguna 

pada layanan digital library, dengan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, 

maka peneliti dapat menyimpulkan hasil temuan penelitian, yaitu dapat disimpulkan bahwa 

pengguna pada layanan digital library  dinilai Sudah Baik karena 60 %  lebih tinggi dari 

penilaian kategori kurang puas sebesar 40 %.  

Penilaian pengguna pada kualitas layanan digital library meliputi  dimensi inkubatif 

dan dimensi aktif. Pada kesimpulan mengenai dimensi inkubatif yang meliputi 5 penilaian 

Sudah baik dengan tingkatan sedang (46 % responden dalam kategori ini). Dari ke lima 

penilaian tersebut yang paling mengedapan atau menonjol adalah penilaian linkage. 

 Dimensi Inkubatif 

 Kemudahan Penggunaan, dengan menggunakan indikator: pengguaan link, 

ada alamatnya URL, menu layanan panduan pengguna, adanya kolom 

searching, dan penggunaan kata kunci yang ada website digital library, 

pengguna menilai sudah baik dalam tingkatan sedang dengan pengguna yang 

menilai 46 % dalam kategori ini. 

 Penampilan, dengan menggunakan komposisi warna yang ada dengan 

menggunakan indikator: komposisi warna yang ada menyenangkan yaitu 

warna yang dipakai sesuai atu cocok, komposisi warna yang ada menarik dan 

sederhana yaitu warna tidak membosankan, tidak terlalu banyak atau sedikit 

dan komposisi warna website dan logo selaras, pengguna menilai sudah baik 

dalam tingkatan sedang dengan pengguna menilai 66% dalam kategori ini. 

Dan untuk penilaian struktur dan tata letak menggunakan indikator: gambar 
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dan desain website menarik pengguna, adanya benda bergerak (gambar atau 

tulisan) menarik pengguna, teks dan gambar kecil menarik pengguna, font 

yang digunakan menarik pengguna, dan ruang kosong yang memudahkan 

pengguna untuk fokus membaca, pengguna menilai sudah baik dalam 

tingkatan sedang dengan pengguna menilai 55% dalam kategori ini.  

Dari penilaian komposisi warna dan struktur dan tata letak, maka penilaian 

penampilan pengguna menilai sudah baik dalam tingkatan sedang dengan 

pengguna menilai 61% dalam kategori ini. 

 Linkage, dengan menggunakan indikator: link yang saling berhubungan, link 

yang ada berguna, dan link yang ada berkualitas, pengguna menilai sudah 

baik dalam tingkatan sedang dengan penggguna menilai 66% dalam kategori 

ini. 

 Struktur dan Tata Letak, dengan menggunakan indikator: struktur dan layout 

sederhana, struktur dan layout jelas, struktur dan layout konsisten, menu yang 

da terdaftar jelas, logo yang hadir pada setiap halaman, gambar berubah setiap 

kali log in, informasi terorganisir dengan baik, pengguna menilai sudah baik 

dalam tingkatan sedang dengan pengguna menilai 44% dalam kategori ini. 

 Konten, dengan menggunakan indikator: informasi yang disediakan rinci dan 

jelas, inforamsi yang ada menggunakan kata-kata yang memudahkan pembaca 

untuk memahami, jumlah informasi yang ada pada website banyak, adanya 

layanan e-journal, kemudahan mengakses jurnal luar negeri, akses jurnal luar 

negeri karena informasi yang terkandung akurat, layanan skripsi, manfaat 

layanan skripsi, kemudahan akses skripsi dan kepuasan mengakses jurnal 

ilmiah, pengguna menilai sudah baik dalam tingkatan sedang dengan 

pengguna menilai 58 % dalam kategori ini. 

Pada kesimpulan mengenai dimensi aktif yang meliputi 5 penilaian pengguna menilai 

Sudah baik dengan tingkatan sedang (41 % responden dalam kategori ini). Dari ke lima 

penilaian tersebut yang paling mengedapan atau menonjol adalah penilaian komunikasi. 

 

 Dimensi Aktif 

 Kehandalan, dengan menggunakan indikator: layanan yang dijanjikan akurat, 

update dalam memperbaharui informasi, kecepatan respons kepada pengguna, 
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pengguna menilai sudah baik dalam tingkatan sedang dengan pengguna 

menilai 52 % dalam kategori ini. 

 Efisiensi, dengan menggunakan indikator: kemudahan akses pengguna. 

pengguna menilai sudah baik dengan prosentase 92 % dan yang menilai tidak 

puas menilai 8 %. 

 Pendukung, dengan menggunakan indikator: adanya layanan panduan untuk 

menjelajah layanan, adanya halaman bantuan ketika pengguna kesulitan, 

adanya menu layanan interaktif pengguna dan pengelola, pengguna menilai 

sudah baik dalam tingkatan sedang dengan pengguna menilai 44% dalam 

kategori ini. 

 Komunikasi, dengan menggunakan indikator: email dan chat room, pengguna 

menilai sudah baik dalam tingkatan sedang dengan pengguna menilai 94 % 

dalam kategori ini. 

 Keamanan, dengan menggunakan indikator: keamanan user dalam mengakses, 

keamanan password dalam mengakses, pengguna menilai sudah baik dalam 

tingkatan atas dengan pengguna menilai  70% dalam kategori ini. 
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