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PROPOSAL TESIS 

Adopsi Teknologi Informasi Beban Kerja Dosen (BKD) Pada 
LLDIKTI Wilayah II Dengan Penerapan Framework UTAUT 

 
1. Abstrak 

Teknologi informasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu 
instansi, salah satu instansi yang memerlukan teknologi informasi yaitu 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II. LLDikti Wilayah 
II merupakan suatu instansi Pemerintah yang berada di bawah 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tugasnya 
memberikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 
Perguruan Tinggi Swasta yang ada dalam lingkungannya. Salah satu 
teknologi informasi yang telah digunakan adalah aplikasi teknologi 
informasi Beban Kerja Dosen (BKD) maka diperlukan suatu metode untuk 
melihat layanan teknologi informasi tersebut dengan menggunakan salah 
satu framework. Framework UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh 
perbedaan individu dalam menggunakan teknologi informasi. Lebih 
khusus lagi, hubungan antara persepsi suatu pemanfaatan, kemudahan 
penggunaan, dan niat penggunaan dapat dimoderatori oleh usia, jenis 
kelamin, dan pengalaman dalam penggunan aplikasi teknologi informasi 
BKD. Dengan menggunakan variabel-variabel yang ada pada framework 
UTAUT tersebut diharapkan memberikan kualitas layanan teknologi 
informasi di LLDikti Wilayah II lebih jelas dan bisa diukur sejauh mana 
pengadopsian teknologi informasi BKD selama ini bagi dosen di 
lingkungannya dalam melakukan aktifitas kependidikan. 
Kata Kunci :BKD, LLDIKTI Wilayah II, UTAUT, Teknologi Informasi 

 
2. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan seperti berikut : 
a. Menganalisa teknologi informasi Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) 

dalam pengadopsian, penerapannya  serta penggunaannya bagi dosen –
dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah II. 

b. Mendeteksi kecendurungan dari pengaruh variabel-variabel terhadap 
ekspektasi usaha dan kinerja dalam penggunaan teknologi informasi  
Laporan Beban Kerja Dosen (BKD). 
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3. Latar Belakang 
Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem 

pendidikan di perguruan tinggi. Peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab 
dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan dosen yang profesional.  

Teknologi informasi Beban Kerja Dosen atau yang biasa disebut 
Laporan BKD merupakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang 
dilakukan oleh dosen yang telah memiliki Sertifikasi Dosen (serdos) untuk 
melaksanakan tanggung jawab mereka pada setiap semester yang meliputi 
bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. 
Teknologi informasi BKD tersebut dalam penerapan adopsinya belum 
pernah dilakukan analisis pengaruhnya bagi para pengguna. Berdasarkan 
hal tersebut, teknologi informasi menjadi salah satu bagian terpenting 
dalam suatu instansi penyelenggara pendidikan, salah satu instansi yang 
memerlukan teknologi informasi yaitu Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDikti) Wilayah II. 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II 
merupakan suatu instansi Pemerintah yang berada di bawah Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LLDikti Wilayah II secara 
langsung mewakili Kementerian dalam menjalankan aktivitas 
kependidikan tinggi dimana tugasnya memberikan pengawasan, 
pengendalian dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta yang ada 
dalam lingkungannya, yaitu meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, 
Provinsi Bandar Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka 
Belitung. Bebrapa aktivitas yang dilakukan LLDikti seperti pengurusan 
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Akreditasi, penelitian dosen dan 
mahasiswa dan Pengabdian Dosen pada masyarakat, Jenjang Jabatan 
Akademik (JJA) dosen, kepangkatan, beasiswa, Sertifikasi Dosen (Serdos) 
dan masih banyak lagi.  Selain itu, LLDikti memiliki tugas sebagai 
pemeriksa/verifikator laporan sertifikasi dosen yang nantinya akan 
diverifikasi kesesuaian berkas dengan aplikasi teknologi informasi BKD 
yang dikumpulkan secara kolektif oleh masing-masing perguruan tinggi 
swasta di lingkungan LLDikti Wilayh II sebagai dasar pembayaran 
tunjangan sertifikasi dosen. 

Dalam melakukan pemanfaatan adopsi teknologi informasi BKD 
pada LLDikti Wilayah II selama ini belum pernah dilakukan analisis akan 
pengaruhnya bagi pengguna dalam melakukan aktivitasnya. Dalam  
menganalisis adopsi teknologi informasi tersebut, diperlukan suatu 
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metode untuk mengukur pemanfaatan tersebut dengan menggunakan 
salah satu framework yaitu framework UTAUT. 

Framework UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan 
individu dalam menggunakan teknologi informasi. Lebih khusus lagi, 
hubungan antara persepsi suatu pemanfaatan, kemudahan penggunaan, 
dan niat penggunaan dapat dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan 
pengalaman dalam penggunan aplikasi teknologi informasi BKD. Dengan 
menggunakan variabel-variabel yang ada pada framework UTAUT 
tersebut diharapkan memberikan kualitas layanan teknologi informasi di 
LLDikti Wilayah II lebih jelas dan bisa diukur sejauh mana pengadopsian 
teknologi informasi BKD selama ini bagi dosen di lingkungannya dalam 
melakukan aktifitas kependidikan. 

Dengan menganalisis adopsi teknologi informasi BKD menggunakan 
penerapan framework UTAUT, diharapkan hasil yang diinginkan bisa lebih 
baik dan tepat untuk para penggunanya. Oleh karena itu peneliti ingin 
melakukan suatu penelitian terhadap pengadopsian teknologi informasi 
BKD yang ada pada lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
Wilayah II.   

 
4. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat berikut : 
Sebagai bukti empiris tambahan terhadap pengaruh metode UTAUT 
(Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influency, Facilitating 
Conditions) dalam penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi 
Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) bagi dosen perguruan Tinggi Swasta di 
lingkungan LLDikti Wilayah II. 

 
5. Tinjauan Pustaka 

5.1 Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) 
Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah Kegiatan tri dharma 

perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen yang meliputi bidang : 
Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, 
dan Penunjang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.  

Penetapan Laporan BKD dalam pelaksanaan tri darma perguruan 
tinggi bagi dosen di lingkungan LLDikti Wilayah II bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan profesionalistas dosen dalam melaksanakan beban tugas 

tri darma perguruan tinggi. 
b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam 

tri darma perguruan tinggi yang di laksanakan oleh dosen. 
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c. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin 
kelancaran tugas utama dosen. 

d. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan 
karier dosen. 

e. Mempercepat terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas. 
 

Ruang lingkup BKD: 
a. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran 
b. Melakukan evaluasi pembelajaran 
c. Membimbing, melatih dan menguji mahasiswa 
d. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
e. Melakukan tugas tambahan dan atau unsur penunjang 

 
5.2 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versi 23.00 

SPSS merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk 
membuat analisis statistika.SPSS dipublikasikan oleh SPSS inc, SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistikuntuk Ilmu 
Sosial) menyediakan berbagai fasilitas perangkuman dan presentasi data. 
Mulai dari yang paling sederhana dalam bentuk grafik seperti pie chart, 
histogram, bar chart, scatterplot, sampai dalam bentuk tabel yang siap 
untuk di ekspor ke Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun PDF. 
Semuanya dilakukan dengan bantuan dialog box, tanpa perlu mengerti 
bahasa pemprograman. 

SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan perusahaan 
survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran dan 
sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data (seleksi kasus, 
penajaman file, pembuatan data turunan) dan dokumentasi data (kamus 
metadata ikut dimasukkan bersama data). 
Fitur-fitur dari software dasar SPSS : 
a. Statistik Deskriptif : Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, Penelusuran, 

Statistik Deskripsi Rasio; 
b. Statistik Bivariat : Rata-rata, Korelasi (bivariat, parsial, jarak); 
c. Prediksi hasil numerik : Regresi Linear; 
d. Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok : Analisis Faktor, Analisis 

Cluster (two-step, K-means, hierarkis), Diskriminan; 
e. Bahwa tanda (**) dan (*) pada nilai hasil korelasi secara signifikan 

menunjukkan hubungan yang sahih (valid); 
f. Jika signifikansi F <0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel X1 dan X2 

secara bersama-sama berpengaruh “sangat kuat” terhadap Y. 
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5.3 Model UTAUT 
Model UTAUT ini merupakan model penerimaan teknologi informasi 

yang relative baru dikembangkan berdasarkan teori dan model 
sebelumnya. Model UTAUT menguji faktor-faktor penentu user acceptance 
dan perilaku penggunaan yang terdiri dari: performance expectancy, effort 
expectancy, social influence dan facilitating conditions, dan menemukan 
bahwa keempat hal tersebut berkontribusi kepada perilaku penggunaan 
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui behavioral 
intention.UTAUT juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti: gender, 
usia, pengalaman menggunakan secara sukarela atau tidak. 

Selain itu, model UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan 
individu menggunakan teknologi. Lebih khusus lagi, hubungan antara 
persepsi suatu pemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan niat 
penggunaan dapat dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan pengalaman. 
Sebagai contoh, kekuatan antara manfaat yang dirasakan dan niat 
penggunaan bervariasi dengan usia dan jenis kelamin,yang lebih 
signifikan bagi para pekerja laki-laki yang masih muda.Pengaruh persepsi 
kemudahan penggunaan terhadap niat juga dimoderasi oleh jenis kelamin 
dan usia sedemikian rupa sehingga lebih signifikan bagi perempuan dan 
pekerja yang lebih tua, dan mereka mengurangi efek dengan pengalaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (Venkatesh, et al, 2003) 

Gambar 1. Model UTAUT 
 

5.3.1 Performance Expectancy (Ekspetasi Kerja) 
Performance Expectancy adalah tingkat keyakinan individu bahwa 

menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai kinerja 
pekerjaannya. Variabel dalam model UTAUT disusun berdasarkan 5 
(lima) konstruk pada model atau teori sebelumnya, yaitu : 
a. Persepsi manfaat dari model TAM 
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b. Motivasi ekstrinsik 
c. Kecocokan pekerjaan 
d. Keunggulan relatif, dan 
e. Ekspektasi hasil. 

 
5.3.2 Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) 

Effort expectancy adalah tingkat kemudahan yang berhubungan 
dengan penggunaan suatu sistem. Variable tersebut diformulasikan 
berdasarkan 5 (lima) konstruk pada model atau teori sebelumnya : 
a. Persepsi kemudahan penggunaan dari model TAM. 
b. Kompleksitas dari Model of PC Utilization (MPCU). 
c. Kemudahan penggunaan dari teori difusi inovasi. 
d. Keuntungan yang relatif terhadap penggunaan dari model IDT. 
e. Hasil yang diaharapkan atas penggunaan dari model SCT. 

 
5.3.3 Social Influence (Pengaruh Sosial) 

Social Influence adalah persepsi bahwa pihak lain percaya bahwa 
sebaiknya menggunakan sistem baru. 
a. Pengaruh sosial merupakan faktor penentu terhadap tujuan 

perilaku dalam menggunakan teknologi informasi yang 
direprentasikan sebagai norma subyektif dalam TRA, TAM, TPB, 

b. Faktor social dalam MPCU, serta citra dalam teori difusi inovasi. 
 
5.3.4 Facilitating Conditions (Memfasilitasi Kondisi) 

Facilitating Conditions adalah tingkat dimana seorang individu 
terhadap ketersediaan infrastruktur teknik dan organisasionalnya 
untuk mendukung penggunaan sistem. Variabel dalam model UTAUT 
ini disusun berdasarkan 3 (tiga) konstruk pada model atau teori 
sebelumnya. 
a. Batasan bahwa seorang individu telah mengalami dari dalam dan 

luar terhadap perilaku (TPB/DTPB,C-TAM). 
b. Subjektif faktor yang membuat orang merasa mudah untuk 

mengambil tindakan di bawah lingkungan tertentu (MPCU). 
c. Tingkat pengguna terhadap sistem baru adalah dalam paduan 

suara dengan nilai-nilai keberadaan, permintaan, dan pengalaman. 
 
5.3.5   Behavioral Intention (Niat Perilaku) 

Behavioral Intention adalah sebagai ukuran kekuatan niat 
seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Dahalin,  2010). 
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6. Metodelogi Penelitian 
6.1 Waktu dan Tempat 

6.1.1 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021 hingga bulan juli 

2022. 
  

6.1.2 Tempat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi objek pengumpulan 

data adalah Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah II, Jalan Srijaya No.883 KM. 5,5 Palembang 30153.  

 
6.2 Alat dan Bahan 

6.2.1 Alat 
Alat yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi ini 

meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan 
bahan-bahan penunjang lainnya. Perangkat keras yang digunakan, 
yaitu berupa laptop dengan spesifikasi Intel(R) Core(TM) i3-5005U, 
memory 4GB, Flash Disk 16 GB. Perangkat lunak yang digunakan yaitu 
Microsoft Windows 10 sebagai system operasi. 

 
6.2.2 Bahan 

Adapun bahan-bahan yang diperlukan penulis dalam Adopsi 
Teknologi Informasi Beban Kerja Dosen (BKD) Pada LLDIKTI Wilayah 
II dengan Penerapan Framework UTAUT adalah berupa data-data 
yang berhubungan dengan laporan BKD pada LLDikti Wilayah II, 
Jurnal, buku, dan angket kuesioner. 

 
6.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa ratusan subyek dalam 
populasi, dimana kita dapat menentukan kurang lebih 25%-30% dari 
jumlah subyek tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi 
hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan 
data penelitian menggunakan  angket/kuisoner, sebaiknya subyek 
sejumlah itu diambil seluruhnya. Sehingga dapat dikatakan  sebagai 
penelitian sensus.  
 

6.4 Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Wawancara 
Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data penelitian 

dengan bertanya langsung kepada dosen yang memiliki log in pada 
aplikasi BKD dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

b.  Kepustakaan 
Mengumpulkan data dengan cara mencari dan mempelajari 

data-data dari buku, jurnal ataupun dari referensi lain yang 
berhubungan dengan penulisan laporan penelitian. Buku yang 
digunakan peneliti sebagai referensi, adapun metode yang 
digunakan peneliti dalam merancang dan mengembangkan dapat 
dilihat pada daftar pustaka. 

c.   Observasi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung 

keadaan dan kegiatan pada sosial media sebagai peneliti, guna 
mendapatkan keterangan yang akurat. 

 
Sumber jenis data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

menyebarkan kuisioner, wawancara, dan mencari jurnal serta 
proposal yang berhubungan dengan metode peneliti. Sumber jenis 
data tersebut dapat dilihat dibawah ini. 
a. Data Primer 

Dalam analisis ini data primer berasal dari jawaban kuisioner dan 
wawancara yang diisi dan dijawab  oleh dosen Perguruan Tinggi 
Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah II yang diminta menjadi 
responden. Dosen yang dimaksud merupakan pemakai (user) atau 
yang memiliki log in dalam menggunakan laporan BKD tersebut 
syarat utama dosen tersebut adalah dosen yang terdaftar pada 
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-PT) dan sudah memiliki 
sertifikasi dosen (serdos).  

b. Data Sekunder  
Dalam analisis ini data sekunder merupakan metode pengumpulan 
data dengan cara memanfaatkan berbagai buku, jurnal, dan 
pedoman penyusunan BKD yang selanjutnya berhubungan dengan 
metode UTAUT  yang berasal dari artikel, jurnal dan situs terkait 
penelitian. 
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ANALISA PERBANDINGAN KINERJA ALGORITMA KNUTH MORRIS PRATT  
DAN BOYER MOORE DALAM FITUR PENCARIAN BARANG PADA DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Teknologi kini telah menjadi bagian 

dari kehidupan manusia. Kemajuan 
teknologi yang semakin berkembang 
memberikan banyak kemudahan dalam 
kehidupan sehari-hari, dengan kemajuan 
teknologi pengaksesan terhadap data dan 
informasi tersedia dapat berlangsung dengan 
cepat dan, efisien. Teknologi dapat 
diterapkan pada suatu lembaga, perusahana 
dan instnasi pemerintah demi menunjang 
kinerja pegawai. 

Dinas Komuikasi dan Informatika 
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan 
salah satu perangkat daerah yang ada di 
Pemkab MUBA. Proses pencarian barang 
pada Dinkominfo Muba sangatlah penting 
demi menciptakan inovasi dalam penyajian 
informasi, pencocokan string matching 
menjadi keburuhan dalam pemrosesan 
informasi khusunya dalam pencarian barang. 
Sehingga dengan menggunakan keyword 
dapat dengan cepat memperoleh informasi 
yang dibutuhkan.   
 Pada Jurnal yang berjudul 
Perbandingan Kinerja Algoritma String 
Matching Boyyer Moore dan Knuth Morris 
Pratt Pada SEO Web Server menjelaskan 
kinerja Algoritma BM mengalahkan kinerja 
algoritma KMP (Cakrawijaya & 
Kriswantara, 2021). Selain itu, pada jurnal 
yang berjudul Perbandingan Algoritma 

Knuth Morris Pratt dan Boyer Moore 
dengan Metode Perbandingan Eksponensial 
Pada Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia – 
Jerman Berbasis Android menerangkan 
bahwa algoritma Kuth Morris Pratt lebih 
detail cara kerjanya dibandingkan Algoritma 
Boyer Moore (Fazira, 2019). 

Dalam penelitian-penelitian yang 
dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dapat 
diketahui bahwa Algoritma Knuth Morris 
Pratt dan Boyer Moore memiliki keunggulan 
dan kelemahan masing-masing, baik dari 
proses pencarian string, waktu dan memori 
yang dibutuhkan untuk pemrosesannuya, 
dengan melakukan analisis perbandingan 
performance sehingga dapat mengetahui 
kecepatan dalam waktu proses pencarian 
yang digunakan dan ketepatan keyword 
yang dicari dalam satu kali proses pada 2 
algoritma yang akan dibandingkan. 

Penulis memilih judul “Analisa 
Perbandingan Kinerja Algoritma Knuth 
Morris Pratt dan Boyer Moore Dalam Fitur 
Pencarian Barang Pada Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Musi 
Banyuasin. 
 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan, maka penulis merumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut : 
Bagaimana kinerja Algoritma Knuth Morris 
Pratt dan Boyer Moore dalam proses string 



matching berdasarkan runtime pada 
pencarian barang? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang telah 
disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hasil perbandingan 
kinerja Algoritma Knuth Morris Pratt dan 
Boyer Moore dengan waktu pemrosesan 
pencarian kata. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat 
penulisan dalam penyelesaian proposal tesis 
ini adalah Mengetahui proses dan hasil 
kinerja dari perbandingan Algoritma Knuth 
Morris Pratt dan Algoritma Boyer Moore 
pada pencarian barang. 
 
1.5 Batasan Masalah 

Suatu penelitian diperlukan adanya 
pembuatan suatu masalag agar penelitian 
tersebut lebih tearah dan memudahkan 
dalam pembahasan sehingga tujuan 
penelitian akan tercapai.  
- Perbandingan kinerja algoritma 

digunakan melaui system dan manual 
- Output yang dihasilkan berupa waktu 

pemrosesan dan hasil penemuan 
pencarian ditemukan / tidak ditemukan 

 
METODE PENELITIAN 

2.1 Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Musi banyuasin khususnya di bidang 
Keuangan dan Aset. 
 
 
 

2.2 Data Penelitian  
Data penelitian yang digunakan 

diantaranya:  
1. Data Barang 
2. Data Nomor Aset  
3. Data Penempatan Barang 
 
2.3 Diagram Fishbone 

Terdapat 2 persoalan utama dalam 
penelitian ini yakni. Membandingkan kedua 
algoritma ini dengan menggunakan system 
dan manual serta mengukur waktu cepatnya 
proses pencarian keyword pada teks yang 
ada pada database. 

 
 Gambar 1 Diagram Fishbone 

 

 
 

1. Peralatan 
Peralatan diperuntukkan sebagai alat 
dalam pengembangan system pencarian 
barang terdiri atas : Xampp server, PHP, 
HTML, Google Chrome’ 

2. Metode 
Metode yang digunakan untuk 
pemrosesan pencarian barang adalah 
Algoritma Knuth Morris Pratt dan 
Algoritma Boyer Moore untuk dilakukan 
perbandingan 

3. Pengguna 
Pengguna yang terlibat dalam pencarian 
keyword adalah admin dan user. 
 
 



ANALISA DAN PEMBAHASAN 
PERBANDINGAN ALGORITMA 

KNUTH MORRIS PRATT DAN BOYER 
MOORE PADA PENCARIAN BARANG 

3.1 Penerapan Algoritma Knuth Morris 
Pratt 

Untuk memahami proses pencocokan string 
matching berikut adalah langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pencocokan string : 
1. Algoritma KMP mulai mencocokan 

pattern pada teks 
2. Dari kiri ke kanan, algoritma ini 

mencocokan karakter per karakter 
pattern dengankarakter di teks yang 
bersesuaian sampai salah satu kondisi 
berikut terpenuhi  

- Karakter dipattern dan diteks yang 
dibandingkan tidak cocok (mismatch) 

- Semua karakter di pattern cocok 
kemudian algoritma akan memberitahu 
penemuan posisi ini 

3. Algoritma kemudian menggeser pattern 
berdasarkan table next , lalu menghitung 
langkah 2 sampai pattern berada diujung 
teks. 

 
Berikut contoh penerapan algoritma KMP 
pada pencarian barang.berdasarkan (Kode 
Barang) 
 
Teks : 0010103 01012 
Pattern : 01012 
 
Tabel 2. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (1) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P 0 1 0 1 2         

Keterangan : Pada index 1 karakter 
pattern=0 dan karakter teks=0 mengalami 

kecocokan maka akan dilakukan 
pencocokan selanjutnya yaitu  pada index 
ke-2, pada index ke-2 karakter pattern=1 
dan karakter teks=0 tidak cocok maka dari 
itu akan dilakukan pergeseran satu kali. 
 
Tabel 3. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (2) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P  0 1 0 1 2        

Keterangan : Pada indeks 2-5 karakter 
pattern dan karakter teks mengalami 
kecocokan maka akan dilakukan 
pencocokan selanjutnya yaitu pada index ke-
6. Pada index ke-6 karakter pattern=2 dan 
karakter teks=0 tidak cocok maka dari itu 
akan dilakukan pergeseran dua kali sesuai 
dengan ketentuan fungsi pinggiran. 
 
Tabel 4. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (3) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P    0 1 0 1 2      

Keterangan : Pada indeks 4-6 karakter 
pattern dan karakter teks mengalami 
kecocokan maka dari itu dilakukan 
pencocokan selanjutnya pada indeks ke-7. 
Pada indeks ke-7 karakter pattern=1 dan 
kaakter teks=3 tidak cocok maka dari itu 
akan dilakukan pergeseran satu kali sesuai 
dengan ketentuan fungsi pinggiran 
 
Tabel 5. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (4) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P     0 1 0 1 2     



Keterangan : Pada indeks 5 karakter pattern 
dan karakter teks tidak cocok maka dari itu 
dilakukan pergeseran satu kali 
 
Tabel 6. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (5) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P      0 1 0 1 2    

Keterangan : Pada indeks 6 karakter pattern 
dan karakter teks tidak cocok maka dari itu 
dilakukan pergeseran satu kali 
 
Tabel 7. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (6) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P       0 1 0 1 2   

Keterangan : Pada indeks 7 karakter pattern 
dan karakter teks tidak cocok maka dari itu 
dilakukan pergeseran satu kali 
 
Tabel 8. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (7) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P        0 1 0 1 2  

Keterangan : Pada indeks 8 karakter pattern 
dan karakter teks tidak cocok maka dari itu 
dilakukan pergeseran satu kali 
 
Tabel 9. Penerapan Algoritma Knuth Morris 

Pratt Pada Pencarian Kode Barang (8) 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P         0 1 0 1 2 

Keterangan : Pada indeks 9-13 ditemukan 
pola keseluruhan pattern semua karakternya 
sudah cocok, sehingga proses pencocokan 
string pattern dengan teks selesai  

3.2 Penerapan Algoritma Boyer Moore 
Untuk memahami proses pencocokan string 
matching berikut adalah langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pencocokan string : 
1. Pertama karakter pattern dicocokan oada 

karakter teks pada bagian paling kiri. 
pencocokan dilakukan per karakter dari 
karakter yang paling kanan (akhir) 

2. Jika perbandingan karakter pattern 
dengan karakter teks menemukan 
ketidakcocokan pada karakter ‘x’ dalam 
karakter teks, geser karakter pattern 
sedemikian rupa sehingga karakter ‘x’ 
pada karakter pattern bertepatan pada 
karakter ‘x’ pada karakter teks. 
Namun jika karakter ‘x’ tidak ditemukan 
pada karakter pattern geser seluruh 
karakter pattern ke bagian setelah 
karakter ‘x’ pada karakter teks 

3. Lakukan pencocokan hingga panjang 
karakter yang cocok sama dengan 
panjang karakter pattern   

 
Berikut contoh penerapan algoritma BM 
pada pencarian barang.berdasarkan (Kode 
Barang) 
 
Teks : 0010103 01012 
Pattern : 01012 
 

Tabel 10. Penerapan Algoritma Boyer 
Moore Pada Pencarian Kode Barang (1) 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P 0 1 0 1 2         

Keterangan : Pada Index 5 karakter pattern 
dan karakter test tidak cocok maka geser 
seluruh karakter pattern sampai kebagian 
setelah karakter teks yang sudah dicocokkan 

 



Tabel 11. Penerapan Algoritma Boyer 
Moore Pada Pencarian Kode Barang (2) 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P      0 1 0 1 2    
Keterangan : Pada Index 10 karakter pattern 
dan karakter test tidak cocok maka geser 
seluruh karakter pattern sampai kebagian 
akhir dari karakter teks 

Tabel 12. Penerapan Algoritma Boyer 
Moore Pada Pencarian Kode Barang (3) 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
T 0 0 1 0 1 0 3  0 1 0 1 2 
P         0 1 0 1 2 
Keterangan : Pada indeks 9-13 ditemukan 
pola keseluruhan pattern semua karakternya 
sudah cocok, sehingga proses pencocokan 
string pattern dengan teks selesai. 

Performance  

Algoritma Pencarian 
 (Kode Barang) 

Jumlah Langkah Dalam 
Proses Penemuan Nama 

Barang 
Knuth 
Morris Pratt 01012 8 Langkah Kerja 

Boyer 
Moore 01012 3 Langkah Kerja 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan analisa kepada setiap 
algoritma yang dibahas yaitu Algoritma 
Knuth Morris Pratt dan Algoritma Boyer 
Moore yang dibahas pada pembahasan, 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
kedua algoritma tersebut telah berhasil 
menemukan pencarian barang berdasarkan 
kode barang sebagai keyword dengan 
menerapkan string matching. Akan tetapi 
performa yang signifikan serta pencarian 
yang dilakukan dengan proses cepat dan 
tepat yaitu algoritma Boyer Moore.   

DAFTAR PUSTAKA  
Cakrawijaya, S. R., & Kriswantara, B. (2021). 

Perbandingan Kinerja Algoritma String 
Matching Boyer Moore dan Knuth 
Morris Pratt Pada SEO Web Server. Ilmu 
Komputer dan Matematika, 97-102. 

Fazira, M. (2019). Perbandingan Algoritma 
Knuth Morris dan Boyer Moore Dengan 
Metode Perbandingan Eksponensial 
Pada Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia - 
Jerman Berbasis Android . Majalah 
Ilmiah INTI, 202-206. 

Sari, S. S., & Ginting, G. (2021). Implementasi 
Algoritma Boyer Moore Pada Kamus 
Perbedaan Kata Dalam Bahasa Inggris 
British dan Bahasa Inggris America. 
Informatics Management and 
Information Techology, 74-78. 

Setiawan, M. A., Andryana, S., & Gunaryati, A. 
(2021). Penerapan Algoritma Boyer 
Moore Dalam Pencarian Barang Hilang 
Pada Aplikasi Findlt Berbasis Android. 
Media Informatika Budidarma, 945-952. 

Yana Daeli, M. M., & Hondro, R. K. (2017). 
Perancangan Aplikasi Pencarian Kata 
Dengan Kombinasi Algoritma Knuth 
Morris Pratt dan Algoritma Boyer 
Moore. Majalah Ilmiah INTI, 271-275. 

 

 



PENILAIAN KUALITAS WEBSITE E-GOVERNMENT 
DENGAN MENGGUNAKAN DIMENSI E-GOVQUAL 

(STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

 

 

 

TONI TRI ATMOJO (202420063) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S2 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS BINA DARMA 

PALEMBANG 

2021 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Pemanfaatan TeknoIogi Imformasi dalam kegiatan sehari hari sangatlah 

penting, gunanya menunjang kehidupan yang jauh lebih baik. Hal ini ditujukan 

dengan penggunaan ICT diberbagai organisasi untuk mendukung operasional dan 

pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Information and Communication 

Technology (ICT) atau yang lebih dikenal dengan TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, 

pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian 

informasi (Darmawan, 2013: 1). Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan 

mentransfer dari satu perangkat ke lainnya (Sutopo, 2012: 23).  Menurut The 

Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government 

ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah 

dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. 

Pemerintah Kota Prabumulih telah mengembangkan e-Government 

sebagai bentuk program kerja yang dibuat  oleh Pemerintah Republik Indonesia.  

Sehingga Pemerintah  Kota  Prabumulih membangun  e-Government dengan 

tujuan untuk menuju good governance yang mengharap adanya peningkatan 

efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan 

masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menilai  

keberhasilan  atau  efektivitas  e -Government.  Pelayanan  Publik dewasa ini yang   

dilakukan    oleh    Aparatur Pemerintah  masih  banyak  dijumpai  kelemahan - 

kelemahan,   sehingga   belum   dapat   memenuhi kualitas   yang   diharapkan   

masyarakat.   Hal   ini ditandai  dengan  masih  adanya  berbagai  keluhan 

masyarakat   yang   disampaikan   melalui   media massa   dan   secara   



 

perorangan,   sehingga   dapat menimbulkan  citra  yang  kurang  baik  terhadap 

Aparatur Pemerintah. 

Mengingat  masyarakat  yang  merupakan  fokus  tujuan  oleh pemerintah, 

pendekatan kualitas layanan menawarkan Formula untuk menilai keberhasilan dan 

efektivitas dari e-Government  dalam  fungsinya  sebagai  pelayanan  masyarakat. 

Adapun  Metode  Penelitian yang  dilakukan adalah menentukan  atribut  dimensi  

e-Govqual  agar  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  e- Government Pemerintah  

Kota Prabumulih.  Setelah  atribut  ditentukan,  maka  survei  dilakukan  untuk  

menilai  kualitas  pelayanan  e -Government. Penilaian menggunakan analisis 

Gap, untuk mengetahui jarak antara target capaian dengan penilaian masyarakat. 

Hasil yang  didapat  dalam  penelitian  ini diharapkan  dapat  membantu 

Pemerintah  Kota  Prabumulih dalam mengetahui   kualitas   pelayanan   website   

e-Government   yang   sudah   dimplementasikan. Adapun rekomendasi perbaikan 

yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian diatas dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan website e – Government  di Pemerintah  Kota Prabumulih. 
 

1.2. Identifikasi Masalah 

Menindak lanjuti dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang 

diatas, maka identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini adalah menentukan  

atribut  dimensi  e-Govqual  agar  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  e- 

Government Pemerintah  Kota Prabumulih. 

 
1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan Atribut Dimensi e-Govqual   di Pemerintah  Kota Prabumulih. 

2. Menilai  kualitas  pelayanan  e -Government  di Pemerintah  Kota 

Prabumulih. 
 
1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan permasalahan 

yang ada pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Penilaian Kualitas Website E-



 

Government Dengan Menggunakan Dimensi E-Govqual di Pemerintah Kota 

Prabumulih” 
 

1.5. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  

1. Untuk mengetahui jarak antara target capaian dengan penilaian 

masyarakat. 

2. Dapat  membantu Pemerintah  Kota  Prabumulih dalam mengetahui   

kualitas   pelayanan   website   e-Government   yang   sudah   

dimplementasikan. 

 
1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  Pemerintah  Kota  Prabumulih dalam kemudahan  penggunaan  

website.  

2. Kepercayaan  keamanan website, fungsional  dan  interaksi  formulir  

online,  keandalan  website,  isi  dan  tampilan  informasi  website,  dan 

layanan pendukung website. 

 
1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penulisan proposal tesis ini, penulis perlu menetapkan ruang lingkup 

dalam penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah  Kota  Prabumulih 

 

1.8. Susunan Proposal Tesis 

Adapun susunan proposal tesis diuraikan sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan susunan proposal tesis. 

 



 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka, penelitian sebelumnya, dan kerangka 

berfikir. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, jadwal penelitian, metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

 
LAMPIRAN 

Berisi data pendukung tambahan pada peneliti ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 E-Government 
 

Secara umum, sektor pemerintahan yang bukan merupakan bertujuan dasar 

profit, telah tertinggal sektor swasta dalam mengejar keunggulan layanan.  
Namun, pada awal tahun 90-an, ideology kualitas menjadi tersebar luas di 

pelayanan pemerintahan dengan gerakan Total Quality Management (TQM) dan dengan 

demikian banyak pemerintah saat ini berusaha untuk memenuhi harapan layanan dari 

masyarakatnya. Ketergantungan pada e Government adalah cara terbaru yang digunakan 

oleh sektor pemerintahan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

pendekatan keseluruhan TQM (Irani, Z., et al. 2005:61-82,). Secara umum, penghematan 

biaya dalam waktu jangka panjang dan meningkatnya kualitas layanan adalah manfaat 

yang dapat diperoleh dengan menerapkan e-Government (Jaeger, Paul T. 2006 :169–190). 

Permasalahannya sekarang yang muncul adalah bagaimana untuk memastikan 

apakah tingkat kinerja pelayanan telah pelayanan yang diberikan. Pejabat pemerintah 

yang terpilih bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap pada pengeluaran yang 

diberikan, dengan masyarakat mengharapkan layanan yang berkualitas tinggi dengan 

biaya terendah (Kaylor, C., Deshazo, R. and Eck, D. V. 2007:328-353). Masalah dalam 

menggunakan kualitas layanan elektronik untuk menilai e-Government adalah kegagalan 

penelitian sebelumnya untuk menyepakati standarisasi kualitas pelayanan 

(Papadomichelaki, Xenia and Mentzas, Gregoris 2011:98-109). Kurangnya literatur yang 

menilai kualitas pelayanan e-Government (Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L 

1988:12-40). Sebaliknya, tampaknya pendekatan lebih disukai dengan cara benchmarking 

terhadap apa yang disebut "praktek terbaik". Sudut pandang yang sama ketika mereka 

menyatakan bahwa literatur eGovernment yang luas cenderung lebih fokus pada standar 

yang ideal, bukan realitas kualitas layanan (Ray, S. and Rao, V. V 2004:627-638).  

Secara umum terdapat empat fase yang bisa disebut syarat e-Government 

(Teicher, J., Hughes, O. and Dow, N. 2002:384-393), adalah sebagai berikut:  

1.  Penyusunan Katalog: Sistem kerja Pemerintahan secara online lebih menarik 

daripada sekedar informasi.  



 

2. Transaksi: Menyiapkan komunikasi dua arah berbasis TI, dengan database 

yang bekerja untuk mendukung transaksi.  

3. Integrasi vertikal: Sistem lokal yang terhubung ke sistem nasional dan 

masyarakat mengakses semua layanan diportal lokal.  

4. Integrasi horizontal: Mengintegrasikan beberapa layanan menjadi entitas 

berdasarkan kebutuhan dan fungsi masyarakat untuk menyediakan layanan 

satu atap. 

 
2.1.2  E-Govqual 

E-Govqual adalah kerangka dimensi untuk penilaian kualitas pelayanan yang 
merupakan hasil beberapa penelitian tentang kualitas e-Government. Dari penelitian 

tersebut menghasilkan beberapa atribut kualitas eGovernment yang dimasukkan ke dalam 

enam kriteria utama yang dikenal dengan dimensi kualitas pelayanan e-Government (lihat 

Gambar 

 

Gambar 2.1 Dimensi E-Govqual 

E-Govqual mempunyai enam dimensi, diantaranya : 

1.  Ease of Use (kemudahan penggunaan) Seberapa mudah e-Government ini 

bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi. 

2. Trust (kepercayaan) Kepercayaan masyarakat terhadap eGovernment 

mengenai kebebasan dari risiko bahaya atau keraguan selama proses layanan 

secara online. 

3. Functionality of the Interaction Environment (fungsional dari interaksi 

lingkungan) Peran integral pada e-Government dalam memungkinkan 



 

pengguna untuk berkomunikasi, yang memungkinkan pengumpulan informasi 

yang diperlukan,media utama untuk mengirimkan informasi secara online. 

4. Reability (keandalan) Sebagai kepercayaan masyarakat terhadap eGovernment 

mengenai layanan pengiriman yang benar dan tepat waktu. Istilah meliputi 

fungsi teknis yang benar (aksesibilitas dan ketersediaan) dan layanan yang 

akurasinya sangat menjanjikan. 

5. Content and Appearance of Information (isi dan tampilan informasi) Kualitas 

dari informasi itu sendiri serta penyajian dan tata letaknya, seperti penggunaan 

yang tepat dari warna, grafis, dan ukuran halaman web. 

6.  Citizen Support (pendukung) Bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk 

membantu masyarakat dalam pencarian informasi atau bertransaksi. 

 
2.1.3  Analisis GAP 

Analisis GAP merupakan rencana strategi yang membantu perusahaan untuk 

merencanakan segala tindakan dari potensi apa yang perusahaan miliki saat ini, untuk 

menuju visi apa yang perusahaan harapkan. Praktisnya untuk membantu memahami, 

posisi dimana perusahaan saat ini, kearah mana visi yang diharapkan oleh perusahaan, 

dan bagaimana proses untuk menuju goal dari visi tersebut. Gap analysis dapat melihat 

seberapa jauhkah gap yang di butuhkan perusahaan dari titik awal (saat ini), menuju 

Goal yang di inginkan. Untuk proses pengambilan keputusan/perencanaan. Gap analysis 

di dalam bidang teknologi informasi digambarkan memiliki dua poin, yaitu: 

1.  Poin “TO-BE” yang menggambarkan keinginan yang ingin dituju. Contoh: 

sebab perusahaan ingin berinvestasi dengan TI dengan spesifikasi bagus. 

2. Poin “AS-IS” posisi dimana saat ini berada. Contoh: Pada saat ini perusahaan 

belum pernah menggunakan TI didalam proses bisnisnya, tidak memiliki 

governance untuk penataan TI yang baik, dan SDM perusahaan belum pernah 

mengoperasikan TI. 

3. Dua poin yang ada “TO-BE” dan “AS-IS” dianalisis apakah gap diantara dua 

poin tersebut cukup jauh atau dekat. 

4. Proses selanjutnya adalah pengisian gap dengan beberapa dokumen 

rekomendasi yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang 

tepat untuk menuju goal yang diinginkan.  



 

 
Dengan adanya Gap analysis yang diperuntukan di bidang Teknologi Informasi, 

perusahaan dapat menentukan investasi Teknologi Informasi yang efektif dan efisien 

bagi proses bisnis perusahaan. 

 

2.1.4 Penelitian Sebelumnya 

 
Penelitian Sebelumnya dilakukan Oleh  Rino Agus Saputra, Suprapto, Aditya 

Rachmadi dengan judul Penilaian Kualitas Layanan E-Government Dengan Pendekatan 

Dimensi EGovqual dan Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus Pada 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kualitas layanan website Provinsi NTB menurut pengguna dengan menggunakan dimensi 

e-Govqual dan IPA, menentukan atribut yang menjadi prioritas perbaikan kualitas 

layanan berdasarkan hasil analisis IPA dan memberikan rekomendasi dari analisis atribut 

dimensi e-Govqual. Penelitian dilakukan pada website Provinsi NTB dengan alamat 

www.ntbprov.go.id selama bulan Maret 2017 sampai Juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Di didalam penelitian yang berjudul “Penilaian Kualitas Website E-

Government Dengan Menggunakan Dimensi E-Govqual di Pemerintah Kota 

Prabumulih“  

 
3.2  Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Prabumulih selama 3 bulan. 

 
3.3  Metode Penelitian yang digunakan 

Metode  Penelitian yang  dilakukan adalah menentukan  atribut  dimensi  e-

Govqual  agar  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  e- Government Pemerintah  

Kota Prabumulih.  Setelah  atribut  ditentukan,  maka  survei  dilakukan  untuk  

menilai  kualitas  pelayanan  e -Government. Penilaian menggunakan analisis 

Gap, untuk mengetahui jarak antara target capaian dengan penilaian masyarakat. 

Hasil yang  didapat  dalam  penelitian  ini diharapkan  dapat  membantu 

Pemerintah  Kota  Prabumulih dalam mengetahui   kualitas   pelayanan   website   

e-Government   yang   sudah   dimplementasikan. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi 

pada penelitian ini yaitu melakukan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat 

Kota Prabumulih pengguna layanan website e-Government dan diberikan juga ke 

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Palembang Kemudian hasil 

rata-rata kuisioner target capaian Pemerintah Pemerintah Kota Prabumulih dibandingkan 

dengan kuisioner masyarakat Kota Palembang pengguna layanan website eGovernment 

merupakan penilaian dari masyarakat pengguna terkait kualitas pelayanan e-Government 

di Pemerintah Kota Prabumulih dengan menampilkan selisih dari kedua rata-rata tersebut. 

Sehingga bisa dibandingkan antara hasil kuisioner yang merupakan harapan dari 



 

Pemerintah Kota Prabumulih dengan hasil kuisioner yang merupakan penilaian dari 

masyarakat pengguna terkait kualitas pelayanan e-Government di Pemerintah Kota 

Prabumulih. 
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PROPOSAL TESIS 

Analisis Pengguna Sistem Pengajuan Jenjang Jabatan Fungsional 
Dosen dengan SIKITO pada LLDIKTI Wilayah II dengan 

Penerapan Framework UTAUT 

 
1. Abstrak 

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan 
pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen (Ristekdikti, 2019). Hal ini 
menjadi salah satu aspek dalam pengembangan karier dosen. Namun pada 
kenyataannya, masih banyak dosen yang lambat dalam mengusulkan kenaikan 
jabatannya. Untuk melakukan kenaikan jabatan akademik, dosen harus 
memenuhi angka kredit yang diperlukan pada setiap unsur tri dharma 
perguruan tinggi. Unsur tersebut yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat dan penunjang. Di samping itu, terdapat 
ketentuan khusus untuk penilaian karya ilmiah pada setiap jenjang jabatan. 
Situasi kepangkatan dosen saat ini, dipandang bermasalah. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan kasubag Sumber Daya LLDIKTI Wilayah II, terdapat 
dosen yang tidak naik jabatan selama lebih dari sepuluh tahun. Hal ini 
dikarenakan ajuan JJA (Jenjang Jabatan Akademik) dilakukan dengan cara 
manual berupa berkas yang mengakibatkan banyak permasalahan bagi dosen 
yg domisili Perguruan Tinggi jauh, dan dengan berkas manual akan sulit dalam 
pemeriksaan, serta sering terjadinya kehilangan dokumen.  Oleh sebab itu 
diperlukan aplikasi online pengajuan JJA yaitu dengan SIKITO. Untuk 
mengetahui kesesuaian aplikasi oleh pengguna maka diperlukan suatu metode 
untuk melihat layanan teknologi informasi tersebut dengan menggunakan salah 
satu framework. Framework UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh 
perbedaan individu dalam menggunakan teknologi informasi. Lebih khusus 
lagi, hubungan antara persepsi suatu pemanfaatan, kemudahan penggunaan, 
dan niat penggunaan dapat dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan 
pengalaman dalam penggunan aplikasi teknologi informasi SIKITO. Dengan 
menggunakan variabel-variabel yang ada pada framework UTAUT tersebut 
diharapkan memberikan kualitas layanan teknologi informasi di LLDikti 
Wilayah II lebih jelas dan bisa diukur sejauh mana pengadopsian teknologi 
informasi JJA dengan SIKITO selama ini bagi dosen di lingkungannya dalam 
melakukan pengajuan JJA. 
Kata Kunci :JJA, SIKITO, LLDIKTI Wilayah II, UTAUT 
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2. Tujuan Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan seperti berikut : 
a. Menganalisa teknologi informasi Pengajuan JJA (Jenjang Jabatan 

Akademik) dengan SIKITO dalam pengadopsian, penerapannya  serta 
penggunaannya bagi dosen –dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan 
LLDikti Wilayah II. 

b. Mendeteksi kecendurungan dari pengaruh variabel-variabel terhadap 
ekspektasi usaha dan kinerja dalam penggunaan teknologi informasi  JJA 
(Jenjang Jabatan Akademik) dengan SIKITO. 
 

3. Latar Belakang 

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian 
penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen (Ristekdikti, 2019). 
Hal ini menjadi salah satu aspek dalam pengembangan karier dosen. Namun pada 
kenyataannya, masih banyak dosen yang lambat dalam mengusulkan kenaikan 
jabatannya. Untuk melakukan kenaikan jabatan akademik, dosen harus memenuhi 
angka kredit yang diperlukan pada setiap unsur tri dharma perguruan tinggi. 
Unsur tersebut yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan penunjang. Di samping itu, terdapat ketentuan khusus untuk 
penilaian karya ilmiah pada setiap jenjang jabatan. Situasi kepangkatan dosen saat 
ini, dipandang bermasalah.  Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubag 
Sumber Daya LLDIKTI Wilayah II, terdapat dosen yang tidak naik jabatan 
selama lebih dari sepuluh tahun. Disisi lain, banyaknya unsur dengan nilai angka 
kredit dan batas diakui yang berbeda-beda pada setiap unsurnya, menjadi salah 
satu permasalahan pada proses perhitungan nilai angka kredit. Hal tersebut 
menyebabkan dosen sulit untuk menentukan angka kredit yang diperoleh. Proses 
perhitungan angka kredit juga dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan syarat 
pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan 
Akademik/Pangkat Dosen yang berlaku. Dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 
perubahan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Salah satu 
perubahannya adalah pada angka kredit kumulatif dan distribusinya. Pada Juli 
2011 sampai dengan Oktober 2014, sesuai dengan Menkowasbangpan 38/1999 
distribusi unsur utama sebesar 80% dan penunjang sebesar 20%. Sedangkan 
November 2014 sampai dengan Juli 2015 sesuai dengan Permenpan & RB 
17/2013 JO 46/2014, distribusi unsur utama sebesar 90% (tidak termasuk 
pendidikan sekolah) dan unsur penunjang sebesar 10%. Dari perubahan distribusi 
tersebut menjadi salah satu yang menyebabkan perubahan perhitungan nilai angka 
kredit. Disisi lain, pengarsipan dokumen pendukung dapat menjadi masalah 
apabila tidak dikelola dengan baik. Masalah yang dapat terjadi yaitu kehilangan 
arsip atau arsip yang rusak.  
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Pada setiap unsur penilaian, dosen harus melampirkan dokumen tersebut 
untuk mendapatkan perolehan angka kredit. 1395 Jumlah dokumen pendukung 
yang banyak menyebabkan lamanya proses penilaian angka kredit dosen yang 
dilakukan oleh tim penilai angka kredit.  

Tim penilai ini melihat kesesuaian perolehan angka kredit dan dokumen 
pendukungnya satu per satu. Jika dokumen pendukung tidak tersusun dengan rapi, 
menyebabkan sulitnya tim dalam melakukan pencarian dokumen pendukung 
secara spesifik Aplikasi SIKITO (Sistem Informasi Kepangkatan dan Jabatan 
Fungsinal Dosen) ditujukan untuk mengatasi permasalahan perhitungan nilai 
angka kredit bahkan dengan aplikasi ini mulai dari penginputan KUM perbidang, 
ajuan dosen, verifikasi kaprodi, dekan, TPAK PT, dan pengusulan oleh Pimpinan 
PT bisa dilakukan di aplikasi, termasuk penilaian di level LLDIKTI II juga bisa 
dilakukan di aplikasi SIKITO. 

Dalam melakukan pemanfaatan adopsi teknologi usulan JJA dengan 
SIKITO pada LLDikti Wilayah II selama ini belum pernah dilakukan analisis 
akan pengaruhnya bagi pengguna dalam melakukan aktivitasnya. Dalam  
menganalisis adopsi teknologi informasi tersebut, diperlukan suatu metode untuk 
mengukur pemanfaatan tersebut dengan menggunakan salah satu framework yaitu 
framework UTAUT. 

Framework UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan 
individu dalam menggunakan teknologi informasi. Lebih khusus lagi, hubungan 
antara persepsi suatu pemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan niat penggunaan 
dapat dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan pengalaman dalam penggunan 
aplikasi pengajuan JJA dengan SIKITO. Dengan menggunakan variabel-variabel 
yang ada pada framework UTAUT tersebut diharapkan memberikan kualitas 
layanan teknologi informasi di LLDikti Wilayah II lebih jelas dan bisa diukur 
sejauh mana pengadopsian Aplikasi SIKITO selama ini bagi dosen di 
lingkungannya dalam melakukan aktifitas dalam pengusulan jenjang 
fungsionalya. 

Dengan menganalisis adopsi SIKITO dalam pengusulan JJA 
menggunakan penerapan framework UTAUT, diharapkan hasil yang diinginkan 
bisa lebih baik dan tepat untuk para penggunanya. Oleh karena itu peneliti ingin 
melakukan suatu penelitian terhadap pengadopsian Aplikasi SIKITO yang ada 
pada lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.   

 
4. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat berikut : 
Sebagai bukti empiris tambahan terhadap pengaruh metode UTAUT 
(Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influency, Facilitating 
Conditions) dalam penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi Laporan 
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JJA (Jenjang Jabatan Akademik) dengan SIKITO bagi dosen perguruan Tinggi 
Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah II. 

 
5. Tinjauan Pustaka 

5.1 JJA (Jenjang Jabatan Akademik) 
JJA (Jenjang Jabatan Akademik) adalah Kegiatan tri dharma perguruan 

tinggi yang dilakukan oleh dosen yang meliputi bidang : Pendidikan dan 
Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang 
Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.  

JJA (Jenjang Jabatan Akademik) dalam pelaksanaan tri darma perguruan 
tinggi bagi dosen di lingkungan LLDikti Wilayah II bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan profesionalistas dosen dalam melaksanakan tugas tri darma 

perguruan tinggi. 
b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan tugas dalam tri darma 

perguruan tinggi yang di laksanakan oleh dosen. 
c. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin 

kelancaran tugas utama dosen. 
d. Mempercepat terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas. 
e. Dapat mengikuti seleksi sertifikasi dosen. 
f. Dapat Mengikuti SKIM Penelitian SIMLITABMAS. 
g. Berpengaruh terhadap penilaian akreditasi prodi/fakultas bagi dosen yang 

memiliki JJA. 
 

Ruang lingkup JJA: 
a. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran 
b. Melakukan evaluasi pembelajaran 
c. Membimbing, melatih dan menguji mahasiswa 
d. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 
e. Melakukan tugas tambahan dan atau unsur penunjang 

 
5.2 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versi 23.00 

SPSS merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk 
membuat analisis statistika.SPSS dipublikasikan oleh SPSS inc, SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistikuntuk Ilmu 
Sosial) menyediakan berbagai fasilitas perangkuman dan presentasi data. Mulai 
dari yang paling sederhana dalam bentuk grafik seperti pie chart, 
histogram, bar chart, scatterplot, sampai dalam bentuk tabel yang siap untuk di 
ekspor ke Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun PDF. Semuanya 
dilakukan dengan bantuan dialog box, tanpa perlu mengerti bahasa 
pemprograman. 
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SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan perusahaan survei, 
pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran dan sebagainya. Selain 
analisis statistika, manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, pembuatan 
data turunan) dan dokumentasi data (kamus metadata ikut dimasukkan bersama 
data). 
Fitur-fitur dari software dasar SPSS : 
a. Statistik Deskriptif : Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, Penelusuran, 

Statistik Deskripsi Rasio; 
b. Statistik Bivariat : Rata-rata, Korelasi (bivariat, parsial, jarak); 
c. Prediksi hasil numerik : Regresi Linear; 
d. Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok : Analisis Faktor, Analisis 

Cluster (two-step, K-means, hierarkis), Diskriminan; 
e. Bahwa tanda (**) dan (*) pada nilai hasil korelasi secara signifikan 

menunjukkan hubungan yang sahih (valid); 
f. Jika signifikansi F <0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel X1 dan X2 secara 

bersama-sama berpengaruh “sangat kuat” terhadap Y. 
 
5.3 Model UTAUT 

Model UTAUT ini merupakan model penerimaan teknologi informasi yang 
relative baru dikembangkan berdasarkan teori dan model sebelumnya. Model 
UTAUT menguji faktor-faktor penentu user acceptance dan perilaku 
penggunaan yang terdiri dari: performance expectancy, effort expectancy, 
social influence dan facilitating conditions, dan menemukan bahwa keempat 
hal tersebut berkontribusi kepada perilaku penggunaan baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui behavioral intention.UTAUT juga 
mempertimbangkan faktor-faktor seperti: gender, usia, pengalaman 
menggunakan secara sukarela atau tidak. 

Selain itu, model UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan 
individu menggunakan teknologi. Lebih khusus lagi, hubungan antara persepsi 
suatu pemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan niat penggunaan dapat 
dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Sebagai contoh, 
kekuatan antara manfaat yang dirasakan dan niat penggunaan bervariasi 
dengan usia dan jenis kelamin,yang lebih signifikan bagi para pekerja laki-laki 
yang masih muda.Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat 
juga dimoderasi oleh jenis kelamin dan usia sedemikian rupa sehingga lebih 
signifikan bagi perempuan dan pekerja yang lebih tua, dan mereka mengurangi 
efek dengan pengalaman. 
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Sumber : (Venkatesh, et al, 2003) 

Gambar 1. Model UTAUT 
 

5.3.1 Performance Expectancy (Ekspetasi Kerja) 
Performance Expectancy adalah tingkat keyakinan individu bahwa 

menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai kinerja 
pekerjaannya. Variabel dalam model UTAUT disusun berdasarkan 5 (lima) 
konstruk pada model atau teori sebelumnya, yaitu : 
a. Persepsi manfaat dari model TAM 
b. Motivasi ekstrinsik 
c. Kecocokan pekerjaan 
d. Keunggulan relatif, dan 
e. Ekspektasi hasil. 

 
5.3.2 Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) 

Effort expectancy adalah tingkat kemudahan yang berhubungan 
dengan penggunaan suatu sistem. Variable tersebut diformulasikan 
berdasarkan 5 (lima) konstruk pada model atau teori sebelumnya : 
a. Persepsi kemudahan penggunaan dari model TAM. 
b. Kompleksitas dari Model of PC Utilization (MPCU). 
c. Kemudahan penggunaan dari teori difusi inovasi. 
d. Keuntungan yang relatif terhadap penggunaan dari model IDT. 
e. Hasil yang diaharapkan atas penggunaan dari model SCT. 

 
5.3.3 Social Influence (Pengaruh Sosial) 

Social Influence adalah persepsi bahwa pihak lain percaya bahwa 
sebaiknya menggunakan sistem baru. 
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a. Pengaruh sosial merupakan faktor penentu terhadap tujuan perilaku 
dalam menggunakan teknologi informasi yang direprentasikan sebagai 
norma subyektif dalam TRA, TAM, TPB, 

b. Faktor social dalam MPCU, serta citra dalam teori difusi inovasi. 
 
5.3.4 Facilitating Conditions (Memfasilitasi Kondisi) 

Facilitating Conditions adalah tingkat dimana seorang individu 
terhadap ketersediaan infrastruktur teknik dan organisasionalnya untuk 
mendukung penggunaan sistem. Variabel dalam model UTAUT ini disusun 
berdasarkan 3 (tiga) konstruk pada model atau teori sebelumnya. 
a. Batasan bahwa seorang individu telah mengalami dari dalam dan luar 

terhadap perilaku (TPB/DTPB,C-TAM). 
b. Subjektif faktor yang membuat orang merasa mudah untuk mengambil 

tindakan di bawah lingkungan tertentu (MPCU). 
c. Tingkat pengguna terhadap sistem baru adalah dalam paduan suara 

dengan nilai-nilai keberadaan, permintaan, dan pengalaman. 
 
5.3.5   Behavioral Intention (Niat Perilaku) 

Behavioral Intention adalah sebagai ukuran kekuatan niat seseorang 
untuk melakukan perilaku tertentu (Dahalin, 2010). 

6. Metodelogi Penelitian 
6.1 Waktu dan Tempat 

6.1.1 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021 hingga bulan juli 

2022. 
  

6.1.2 Tempat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi objek pengumpulan 

data adalah Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
Wilayah II, Jalan Srijaya No.883 KM. 5,5 Palembang 30153.  

 
6.2 Alat dan Bahan 

6.2.1 Alat 
Alat yang digunakan penulis dalam menganalisis aplikasi JJA disini 

meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan 
bahan-bahan penunjang lainnya. Perangkat keras yang digunakan, yaitu 
berupa laptop dengan spesifikasi Intel(R) Core(TM) i3-5005U, memory 
4GB, Flash Disk 16 GB. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Microsoft 
Windows 10 sebagai system operasi. 
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6.2.2 Bahan 
Adapun bahan-bahan yang diperlukan penulis dalam Adopsi 

Teknologi Informasi JJA (Jenjang Jabatan Akademik) dengan SIKITO 
Pada LLDIKTI Wilayah II dengan Penerapan Framework UTAUT adalah 
berupa data-data yang berhubungan dengan pengajuan JJA (Jenjang 
Jabatan Akademik) dengan SIKITO pada LLDikti Wilayah II, Jurnal, 
buku, dan angket kuesioner. 

 
6.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa ratusan subyek dalam populasi, 
dimana kita dapat menentukan kurang lebih 25%-30% dari jumlah subyek 
tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 
100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data penelitian 
menggunakan  angket/kuisoner, sebaiknya subyek sejumlah itu diambil 
seluruhnya. Sehingga dapat dikatakan  sebagai penelitian sensus.  
 

6.4 Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu: 
a. Wawancara 

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data penelitian dengan 
bertanya langsung kepada dosen yang memiliki log in pada aplikasi JJA 
(Jenjang Jabatan Akademik) dengan SIKITO dan dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan. 

b.  Kepustakaan 
Mengumpulkan data dengan cara mencari dan mempelajari data-

data dari buku, jurnal ataupun dari referensi lain yang berhubungan 
dengan penulisan laporan penelitian. Buku yang digunakan peneliti 
sebagai referensi, adapun metode yang digunakan peneliti dalam 
merancang dan mengembangkan dapat dilihat pada daftar pustaka. 

c.   Observasi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung keadaan 

dan kegiatan pada sosial media sebagai peneliti, guna mendapatkan 
keterangan yang akurat. 

 
Sumber jenis data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

menyebarkan kuisioner, wawancara, dan mencari jurnal serta proposal 
yang berhubungan dengan metode peneliti. Sumber jenis data tersebut 
dapat dilihat dibawah ini. 
a. Data Primer 

Dalam analisis ini data primer berasal dari jawaban kuisioner dan 
wawancara yang diisi dan dijawab  oleh dosen Perguruan Tinggi 
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Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah II yang diminta menjadi 
responden. Dosen yang dimaksud merupakan pemakai (user) atau yang 
memiliki log in dalam menggunakan aplikasi SIKITO tersebut syarat 
utama dosen tersebut adalah dosen yang terdaftar pada Pangkalan Data 
Perguruan Tinggi (PD-PT).  

b. Data Sekunder  
Dalam analisis ini data sekunder merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara memanfaatkan berbagai buku, jurnal, dan pedoman 
pengajuan JJA (Jenjang Jabatan Akademik) yang selanjutnya 
berhubungan dengan metode UTAUT  yang berasal dari artikel, jurnal 
dan situs terkait penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Jalan merupakan prasarana yang digunakan oleh masyarakat untuk melintas baik dengan 

menggunakan kendaraan maupun cara lainnya. Penggunaan jalan merupakan hal yang vital bagi 

masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupannya, dengan baiknya pengelolaan jalan maka 

aktivitas perdagangan masyarakat di suatu daerah menjadi lebih baik. Dengan menginga 

pentingnya pengelolaan jalan maka pemerintah perlu melakukan pengelolaan jalan secara 

berkala. Salah satu penyebab lamanya proses perbaikan ialah lamanya informasi mengenai 

kerusakan jalan disuatu daerah berikut dengan jenis dan besar kerusakannya.  

Berdasarkan peristiwa diatas, penelitian ini menawarkan solusi untuk mengotomasi 

proses manual tersebut dengan menggunakan proses pengenalan pola dan kecerdasan buatan. 

Salah satu metode yang digunakan dalam proses pengenalan pola adalah Support Vector Machine 

(SVM). Konsep SVM mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua class 

data. Hyperplane adalah garis pemisah antar dua class data yang membagi menjadi dua bagian 

dimana setiap class data terletak di kedua sisi. Selain itu data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang didapat dari google Karena dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya model support vector machine mampu menghasilkan akurasi diatas 90% seperti 

contoh penelitian di bawah ini. 

   Dalam penelitian [1] dengan menggunakan model yang sama yang sama mampu memperoleh 

akurasi sebesar 95,06%. Kemudian dalam penelitian [2], pengenalan angka yang ditulis tangan 

dengan menggunakan support vector machine untuk klasifikasi objek dan dioptimasi 

menggunakan algoritma bat. Akurasi yang diperoleh dengan penerapan metode ini sebesar 

95,60%. 

   Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, ‘Pengenalan 

Pola Jalan Berlubang Menggunakan Vector Support Machine’.  



1.2 Perumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara untuk mengotomatisasi proses pengenalan jalan berlubang menggunakan 

model support vector machine? 

2. Menguji akurasi model yang digunakan dengan format baru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengotomatisasi 

proses pengenalan jalan berlubang menggunakan metode support vector machine dan untuk 

meningkatkan akurasi pendeteksiannya. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

     Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini mencakup proses pengenalan jalan 

berlubang. Kemudian untuk model yang digunakan adalah model support vector machine.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini mempermudah kerja petugas dalam 

pendeteksian jalan berlubang sehingga diharapkan mampu mempersingkat proses tersebut 

menjadi lebih cepat dengan adanya otomatisasi ini.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

   Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan 

batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

 



Bab II: Landasan Teori 

Berisi penjelasan dan hal-hal yang terhubung dengan dasar teori dan merancang alat 

uji dalam penelitian ini yang bersumber kepada jurnal dan buku-buku. 

Bab III: Metodologi Penelitian  

Bab ini berisi diagram alir alat uji, proses preprocessing data, skema untuk pelatihan 

dan pengujian alat uji serta spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras dalam 

merancang alat uji. 

Bab IV: Analisa Hasil 

Bab IV menjelaskan proses pengujian data dengan menggunakan alat yang telah 

dibuat, implementasi dari konsep support vector machine dan hasil dari pengujian.  

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian dan penelitian yang 

telah dilakukan serta saran - saran untuk penelitian berikutnya. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

     Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dari teori-teori yang relevan dengan 

penelitian ini dan jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai pendukung dan acuan 

dalam melakukan penelitian sehingga tetap terarah dan sesuai tujuan yang diinginkan. 

2.1 Pengenalan Pola 

     Menurut [3] istilah ‘pola’ erat kaitannya dengan obyek yang memiliki banyak ciri. Misalnya 

wajah sebagai objek mempunyai ciri rasio antara lebar mata dan tinggi mata, rasio tinggi bibir 

dan tinggi bibir, rasio antara jarak pusat mata kiri - kanan dengan lebar bibir. Nilai rasio tersebut 

yang merupakan parameter ciri dari sebuah objek. Sedangkan istilah ‘pengenalan’ berhubungan 

dengan pengelompokan dari suatu objek bedasarkan ciri yang dimilikinya. Maka pengenalan 

pola dapat diartikan sebagai proses untuk mengenali sebuah objek secara otomatis berdasarkan 

ciri yang didasarkan pada data pelatihan. 

     Pengenalan pola merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara serial, mulai dari 

proses deteksi/segmentasi, proses ekstraksi dan proses pengukuran kemiripan atau proses 

pengenalan. Sedangkan menurut ([4]) dalam jurnalnya menulis bahwa pengenalan pola adalah 

sebuah ilmu dalam kecerdasan buatan yang bertujuan mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan 

pengukuran fiturnya. Di definisi yang lain ([5]) menuliskan pengenalan pola merupakan disiplin 

ilmu yang tujuannya mengklasifikasikan objek ke dalam kategori-kategori atau ke dalam kelas-

kelas. Objek ini dapat berupa gambar(images) atau sebuah gelombang sinyal ataupun sebuah 

pengukuran yang bisa diklasifikasikan bergantung pada penerapannya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Dejan Gorgevik, Dusan Cakmakov dan Vladimir Radevski, Handwritten Digit 

Recognition by Combining Support Vektor Machine using Rule-Based Reasoning 

     Pada penelitian yang dilakukan oleh Dejan Gorgevik, Dusan Cakmakov dan Vladimir 

Radevski yang meneliti tentang pengenalan angka tulisan tangan dengan mengkombinasi antar 

support vektor machine sebagai metode klasifikasi dan rule-based reasoning sebagai metode 

pengambilan keputusan. Dengan mengkombinasikan dua metode tersebut memungkinkan untuk 

memperoleh tingkat akurasi yang tinggi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan data gambar 



dari database NIST (National Institute of Standard and Technology) yang berupa 128x128 pixel 

abu-abu yang disimbolkan dengan angka real dari -1 sampai 1 dengan total 23898 data angka 

yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 17982 gambar untuk tahap training dan 5946 gambar 

untuk tahap test. Sebelum dilakukan kombinasi metode, akurasi yang dihasilkan oleh support 

vektor machine sebesar 95,06% sedangkan akurasi setelah dilakukan kombinasi dengan rule-

based reasoning sebesar 99,08% [2]. 

   

2.2.2 Chris J.C. Burges dan Bernhard Scholkopf, Improving the Accuracy and Speed of 

Support Vektor Machine 

     Pada penelitian yang dilakukan oleh Chris J.C. Burges dan Bernhard Scholkopf yang meneliti 

untuk mengurangi tingkat kesalahan dari 1,4% menjadi 1,0% dalam proses pengenalan pola dari 

10,000 data angka yang bersumber dari NIST serta melakukan perbaikan pada kecepatan 

prosesnya yang dalam penelitian ini disebutkan mencapai 22 kali lebih cepat dari metode support 

vektor machine biasa. Hal ini ditujukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan invariansi 

dalam metode tersebut [6] 

2.2.3 Yuval Netzer, Tao Wang, Adam Coates, Alessandro Bissacco, Bo Wu, dan Andrew 

Y.Ng, Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning 

     Pada penelitian yang dilakukan Yuval Netzer, Tao Wang, Adam Coates, Alessandro Bissacco, 

Bo Wu, dan Andrew Y.Ng, mereka mengambil sebanyak 600,000 lebih gambar nomor rumah 

yang telah dipotong dan diberi label. Gambar yan telah dipotong tadi berukuran 32x32 pixel 

dalam grayscale, kemudian dibagi menjadi 73,352 data untuk training dan 26,032 untuk data 

testing serta 531,131 sebagai data training tambahan jika akuraasi yang diinginkan belum 

tercapai. Untuk fitur ekstraksinya dalam penelitan ini menggunakan dua metode yaitu, 

Histogram of Oriented Gradients (HOG) dan weighted direction code histogram. Kemudian 

untuk pengenalan pola menggunakan K-means yang memperoleh akurasi sebesar 90,06%[7]. 

2.2.4 Eva Tuba, Milan Tuba dan Dana Simian, Handwritten Digit Recognition by Support 

Vektor Machine Optimized by Bat Algorithm 

     Pada penelitian Eva Tuba, Milan Tuba dan Dana Simian, mereka meneliti tentang pengenalan 

angka yang ditulis tangan dengan menggunakan support vector machine untuk klasifikasi objek 

dan dioptimasi menggunakan algoritma bat. Dengan menggunakan MNIST database sebagai 
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objek, diharapkan dengan support vector machine yang telah dioptimasi diperoleh hasil akurasi 

yang baik. Semua objek dibuat menjadi 28x28 pixel yang terdiri dari 60,000 data gambar sebagai 

data training dan 10,000 data gambar sebagai data testing. Akurasi yang diperoleh dengan 

penerapan metode ini sebesar 95,60% [3]. 

2.3 Kerangka Berpikir 

     Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka diperoleh kerangka berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Ada pun kerangka pada penelitian ini seperti pada gambar 6 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian 

 
     Kerangka berpikir diatas adalah alur proses yang akan dilalui pada penelitian ini. Dimulai 

dengan pengumpulan data gambar yang berasal dari google, data yang dikumpulkan tersebut 

memiliki format gambar jpg atau jpeg.   

Pada tahap prerocessing, pertama data gambar yang berwarna diubah menjadi ukuran pixel yang 

lebih kecil dan diubah menjadi grayscale secara otomatis dengan menggunakan OpenCV dalam 

pemrograman python. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi fitur. Kemudian dalam proses 

training akan menggunakan 80% dari data gambar dan 20% data gambar akan digunakan dalam 



proses testing. proses ini akan menggunakan model support vector machine. Pada tahap akhir, 

model akan dievaluasi untuk melihat tingkat akurasi.  
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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Model Penelitian 

     Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan model penelitian eksperimen sebagai proses 

pengenalan jalan berlubang dengan menggunakan model penelitian komparasi sebagai evaluasi model 

yang diterapkan pada proses pengenalan jalan tersebut.  

3.2 Prepocessing 

 

Pada tahap prerocessing, pertama data gambar yang berwarna diubah menjadi ukuran pixel yang 

lebih kecil dan diubah menjadi grayscale secara otomatis dengan menggunakan OpenCV dalam 

pemrograman python. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi fitur. Kemudian dalam proses 

training akan menggunakan 80% dari data gambar dan 20% data gambar akan digunakan dalam 

proses testing. proses ini akan menggunakan model support vector machine. Pada tahap akhir, 

model akan dievaluasi untuk melihat tingkat akurasi.  

 

3.3 Jadwal Penelitian  

     Agar penelitian ini berjalan tepat waktu maka dibuat jadwal seperti pada gambar 8. Waktu 

yang dibutuhkan untuk penelitian ini kurang lebih adalah 7 (tujuh) bulan, sejak jadwal ini dibuat 

pada minggu kedua Januari 2022 dan akan berakhir pada bulan juli 2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jadwal penelitian 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
E-government dapat di kaitkan dengan pengadopsian teknologi (TI) untuk 

membuat layanan menjadi lebih efisien, mudah diakses, kualitas layanan jauh 

lebih baik dan dalam rangka memajukan kompetensi, kejelasan, dan akutabilitas 

pemerintahan publik. 

Di Indonesia pelayanan publik berjalan secara konvesional sebelum tahun 

2005, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi informasi 

pemerintah mulai mengadopsi pendekatan baru dengan memodernisasikan 

layanan publik untuk masyarakat dimana mekanisme pelayanan publik dari 

konvesional berubah ke modern tujuan nya agar mendasarkan pada implementasi 

sistem e-government. 

E-Government diperkenalkan kepada publik melalui Inpres No. 6 Tahun 

2001 tentang Telematika (Telekomunikasi-informatika). Ini menjelaskan tentang 

Pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi telematika untuk arsip good 

governance. Pada saat itu, belum ada E-Government sampai tahun 2003, dan 

pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan 

kebijakan baru yaitu berfokus pada implementasi e-Government dengan Instruksi 

Presiden Nomor. 3/2003. 

E-government merupakan gambaran dimana kemampuan pemerintah 

untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi warganya cepat dan akurat 

sebagai layanan elektronik. E-governmet juga sebagai salah satu program yang 

basar dimana selalu berusaha menjadi lebih efisien terhadap kinerja pelayanan 

untuk menerima manfaat seperti individu, lembaga,bisnis, dan masyarakat.  

Organisasi standar internasional mengatakan bahwa persepsi dan respon 

individu yang diperoleh menggunakan produk, sistem, ataupun layanan bertujuan 

untuk meningkatkan interaksi antara sistem dan penggunanya. Zarour & Alharbi 

pada tahun 2017 telah mengusulkan kerangka kerja yang meliputi semua aspek, 

dimensi, dan evaluasi dalam UX. Mereka membagi UX menjadi beberapa dimensi 

yaitu, Nilai: terkait dengan studi yang berfokus pada nilai yang diperoleh. Merek 

Pengalaman (BX) berfokus pada citra organisasi. Technology Experience (TX) 



berfokus pada teknologi untuk menyediakan produk atau layanan. Konteks adalah 

studi yang berfokus pada antara dimensi sebelumnya dan konteks penggunaan. 

Kebutuhan Pengguna Pengalaman (UX) terkait dengan studi yang berfokus pada 

pencapaian kualitas dan kebutuhan pengguna. 

Selain Dimensi UX, Zarour dan Alharbi juga mengklasifikasikan UX 

berdasarkan atribut kualitas yang mempengaruhi UX. Atribut ini disebut Aspek. 

Dari aspek itu, mereka mengkategorikan aspek UX menjadi tiga: Aspek 

kebutuhan pengguna yang terkait dengan dimensi Pengalaman Kebutuhan 

Pengguna dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pragmatik dan Hedonis. Yang 

pertama adalah aspek Pragmatis. Aspek pragmatis berarti kegunaan dan kualitas 

yang dilakukan, aspek pagmatis bertujuan pada kualitas , sedangkan aspek 

Hedonis fokus pada menjadi kualitas tujuan dan stimulasi. 

Aspek teknologi dapat dikaitkan dengan teknologi dimensi karena sangat 

penting untuk keseluruhan yang berkait dengan produksi dan teknologi 

pengembangan. Ada empat jenis teknologi aspek. Yang pertama adalah aspek 

Hardware, aspek ini fokus pada  studi tentang sisi server klien dan infrastruktur. 

Kedua, Desain UI termasuk dalam aspek UXD. Yang ketiga adalah Operasi aspek, 

itu fokus pada respons pengguna terhadap teknologi dan digunakan untuk 

mengontrol produksi. Keempat, aspek Merek, yaitu terkait dengan komunikasi 

bisnis dan pemasaran antara organisasi dan pengguna sehingga dapat dikaitkan 

dengan Dimensi organisasi merek. Aspek terakhir adalah Pengembangan 

teknologi fokusnya pada teknologi yang memiliki digunakan untuk mengirimkan 

produk. 

Penelitian ini menggunakan desk research yang dikombinasikan dengan 

tinjauan literatur sistematis yang disebut metode PRISMA dan menggunakan 

analisis konten untuk mengidentifikasi perspektif pengguna saat ini tentang 

pengalaman layanan publik e-Government mereka di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan database akademik berupa atau perpustakaan elektronik seperti 

AIS, IEEE Xplorer, Emerald Insight, ProQuest, dan ScienceDirect/Scopus, 

Perpustakaan Digital ACM dan Jurnal Indonesia lainnya. Metode ini juga  

 

 



digunakan untuk memperkaya informasi yang ada dengan mengambil 

berbagai sumber seperti: laporan pemerintah, artikel terkait, situs web e-

Government. Dari penelitian ini telah dilakukan pengelompokan menjadi 8 aspek 

yang bisa di lihat dari tabel 

Daftar yang bisa di lihat dari tabel 1 Kategori aspek ini mewakili tiga 

Dimensi UX, Pengalaman Kebutuhan Pengguna, Pengalaman Merek, dan 

Teknologi Pengalaman. Hubungan antara Dimensi UX, kategori aspek, aspek UX, 

dan hasil pemetaan disajikan pada Tabel 2.  

 

 

 

 

Tabel 1 

 
 

Kategori aspek 
pengguna 

Definition 

1 merek Terdiri dari branding oprsionsl sehsri-hsri 
pemasaran dan komunikasi bisnis. 

  
 

2 konteks 
  Terdiri dari konteks penggunaan, spatio 

temporal,perjalanan pengguna, dan konteks budaya. 

 

3 hedonis 
Terdiri dari emosi, hedonis, kepercayaan, estetika, 

kesenangan, privasi, dan 

 

4 Pragmatik Terdiri dari kegunaan, fungsionalitas, dankegunaan. 

 

5 Pengembangan 
teknologi 

Mewakili teknologi platform 

6 Hardware Mewakili infrastruktur 

7 Operafion Mewakili waktu respon pelayanan 

8 UXDesign Mewakili daya Tarik visual 

 

Tabel 2 
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Hardware 

 
Infrastructure 

[52][49] 
[62][53] 
[57][48] 
[41][39] 
[40][46] 

 
10 

Operation 
Service 
response time 

[43][50] 
[34][40] 
[46] 
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Visual 

Attractivenss 

[51][62] 

[42][34] 

[46] 

5 

 

Dimension 
ABpect 

*^ 8^W 
J'otal per 
CategozT 

Sum 

BrandExperien 

(BX) 

Brand 23  
 

Context 21 

User Experience HQdORiD 7 
58 

Pragmatic 51 

 Development 
Technology 

14  



 Tabel 3 

 

 

 

 

  

Dari penjelasan atau uraian di atas, E-government sangat lah penting untuk 

mempermudah layanan publik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi,efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan 

publik. E-government juga dapat meningkatkan kemampuan untuk 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat. 

1.2   Rumusan Dan Indentifikasi Masalah   

1.2.1  Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti 

merumuskan penelitian sebagai berikut, “Bagaimana implementasi E- 

Government dalam peningkatan pelayanan publik di Indonesia. 

 

1.2.2  Identifikasi Masalah 

 

1. Bagaimana implementasi pemerintahan katalis dalam E-Government 

di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

2. Bagaimana implementasi pemerintahan sebagai milik masyarakat 

dalam E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

3. Bagaimana implementasi pemerintahan yang kompetitif dalam E- 

Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

4. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada misi dalam 

E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

5. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada hasil dalam 

E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

6. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada pelanggan 

dalam E-Government di Indonesia  dalam meningkatkan pelayanan? 

Technology 

E#eñence 
 

 

Hardware 10  
34 Operation 5 

 

 5 



7. Bagaimana Implamasi pemerintahan    antisipatif    dalam E- 

Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

8. Bagaimana implementasi pemerintahan desentralisasi dalam E- 

Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan? 

9. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada mekanisme 

pasar dalam E-Government di Indonesia  dalam meningkatkan 

pelayanan? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan katalis dalam E- 

Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

2. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan milik masyarakat 

dalam E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

3. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan yang kompetitif dalam 

 

E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

4. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada misi 

dalam E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

5. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada hasil 

dalam E-Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

6. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada 

pelanggan dalam E-Government di Indonesia  dalam meningkatkan 

pelayanan. 

7. Untuk mengetahui Untuk mengetahui implementasi pemerintahan 

antisipatif dalam E- Government di Indonesia dalam meningkatkan 

pelayanan. 

8. Untuk mengetahu implementasi pemerintahan desentralisasi dalam E- 

Government di Indonesia dalam meningkatkan pelayanan. 

9. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada 

mekanisme pasar dalam E-Government di indonesia dalam 

meningkatkan pelayanan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

 

2.1   KAJIAN PUSTAKA  

2.1.1 Pengertian E-Government  

 Istilah e-Government digunakan secara luas oleh individu 

profesional, lembaga pemerintah, dan juga akademisi. E-Government dapat 

digambarkan sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan 

dan informasi bagi warga negara secara cepat dan akurat sebagai layanan 

elektronik. E-Government sebagai satu program besar yang selalu berusaha 

untuk menjadi lebih efisien dan efektif terhadap kinerja layanan, untuk 

memberikan  manfaat kepada individu, lembaga, bisnis, dan masyarakat. 

Beberapa e-Government telah meningkatkan persepsi sektor publik, 

meningkatkan efisiensi, bisnis, dan interaksi pemerintah. 

 2.1.2   E-Government di Indonesia  

 E-Government diperkenalkan kepada masyarakat melalui Instruksi 

Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi-

informatika). Ini menjelaskan tentang pemerintah Indonesia harus 

menggunakan teknologi telematika untuk mengarsipkan pemerintahan yang 

baik. Saat itu belum ada e-Government hingga tahun 2003, dan pemerintahan 

di bawah Presiden Megawati Soekamo Putri mengeluarkan kebijakan baru 

yang fokus pada implementasi e-Government dengan Inpres No. 3/2003. 

Strategi pengembangan e-Government Kepresidenan ini dilengkapi dengan 

berbagai manual seperti Manual Pembangunan Infrastruktur Portal 

Pemerintah, Manual Manajemen Sistem Dokumen Elektronik, 

Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah, serta Diklat dan Sumber Daya 

Manusia.  

  Hal ini diikuti oleh pedoman lain yang dikeluarkan oleh 

Kementerian TIK pada tahun 2004 yang secara mendasar menjadi acuan 



implementasi e-Government di pemerintah pusat dan daerah. Dalam Inpres 

ini, Presiden menghimbau kepada seluruh menteri, gubernur daerah, walikota 

dan bupati untuk membangun e-Government sendiri berkoordinasi dengan 

Kementerian TIK. 

Baru-baru ini, pada tahun 2018 Pemerintah Pusat telah berusaha untuk 

mengatasi masalah e-Government oleh semua sistem e-Government secara 

keseluruhan. Inisiatif ini diberi nama (Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik/SPBE) Evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui kemajuan 

implementasi e-Government, memperoleh umpan balik untuk perbaikan 

sistem e-Government, dan menjamin kualitas evaluasi e-Government di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Singkatnya, 

perkembangan e-Government di Indonesia masih dalam proses perbaikan. 

2.1.3  Pengalaman Pengguna dalam E-Government 

   Definisi pengalaman pengguna dapat berbeda atau beragam dalam 

istilah dan konteks, tetapi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan 

interaksi antara sistem dan pengguna. Menurut International Standard 

Organization, UX adalah persepsi dan tanggapan individu yang diperoleh 

dan/atau antisipasi menggunakan suatu produk, sistem, atau layanan. Norman 

dan Nielsen menyatakan bahwa UX terdiri dari semua aspek dari interaksi 

pengguna akhir dengan perusahaan, tersedia, dan berisi produk. Secara 

umum, pengalaman pengguna dipahami sebagai kondisi internal dan 

emosional yang dinamis dan selalu berubah di dalam diri individu dan 

seberapa besar perbedaannya selama atau setelah berinteraksi dengan produk. 

   UX dapat memberikan dampak pada hasil layanan e-Government 

baik atau buruk, tergantung pada desainnya. Beberapa penelitian telah 

dilakukan dalam menggunakan pengalaman pengguna untuk sistem e-

Government seperti Inglesant, Youngbloo, Sivaji Kamau, Elnaffar, van Dam. 

Sistem e-government terutama menggunakan teknologi situs web. Dengan 

mengingat hal itu, pengalaman pengguna dan konten di situs web harus 

mendorong desain web. Ada begitu banyak paradigma UX dan turunannya di 

luar sana, jadi dalam makalah ini, kami akan menggunakan karya ekstensif 

Zarour dan Alharbi tentang kerangka kerja UX yang dijelaskan di bagian 

selanjutnya. 



2.1.4   Kerangka UX Zarour & Alharbi 

Zarour & Alharbi pada tahun 2017 telah mengusulkan kerangka 

kerja yang mencakup semua aspek, dimensi, dan evaluasi di UX. Mereka 

membagi UX menjadi beberapa dimensi yaitu, Nilai: terkait dengan studi 

yang fokus pada nilai yang diperoleh. Brand Experience (BX) berfokus pada 

citra organisasi. Technology Experience (TX) berfokus pada teknologi untuk 

menyediakan produk atau layanan. Konteks adalah studi yang berfokus pada 

antara dimensi sebelumnya dan konteks penggunaan. Pengalaman Kebutuhan 

Pengguna (UX) terkait dengan studi yang berfokus pada pencapaian kualitas 

dan kebutuhan pengguna. 

 Selain Dimensi UX, Zarour dan Alharbi juga mengklasifikasikan UX 

berdasarkan atribut kualitas yang mempengaruhi UX. Atribut ini disebut 

Aspek. Dari aspek tersebut, mereka mengkategorikan aspek UX menjadi tiga: 

Aspek kebutuhan pengguna yang terkait dengan dimensi Pengalaman 

Kebutuhan Pengguna dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pragmatik dan 

Hedonis. Yang pertama adalah aspek Pragmatis. Aspek pragmatis berarti 

kegunaan atau kegunaan dan kualitas yang dilakukan, kami menyebutnya 

fokus pada tujuan kualitas, sedangkan aspek Hedonis fokus pada kualitas dan 

stimulasi tujuan. 

Aspek teknologi dapat dikaitkan dengan dimensi teknologi karena memiliki 

arti penting bagi keseluruhan pengalaman karena juga terkait dengan 

teknologi produksi dan pengembangan. Ada empat jenis aspek teknologi. 

Pertama aspek Hardware, aspek ini fokus pada kajian tentang sisi client server 

dan infrastrukturnya. Kedua, desain UI termasuk dalam aspek UXD. Yang 

ketiga adalah aspek Operasi, fokus pada respon pengguna terhadap teknologi 

dan digunakan untuk mengontrol produksi. Keempat, aspek Brand, terkait 

dengan komunikasi bisnis dan pemasaran antara organisasi dan pengguna 

sehingga dapat dikaitkan dengan dimensi Brand organisasi. Aspek Terakhir 

adalah Pengembangan teknologi fokusnya pada teknologi yang telah 

digunakan untuk menghasilkan produk. 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODELOGI  

3.1 Metode Penelitian  

Studi ini menggunakan desk research yang dikombinasikan dengan tinjauan 

literatur sistematis yang disebut metode PRISMA dan menggunakan analisis konten 

untuk mengidentifikasi perspektif pengguna saat ini tentang pengalaman layanan publik 

e-Government mereka di Indonesia. Desk research mengacu pada penelitian di mana 

proyek penelitian yang menggunakan sumber data yang ada (atau sekunder). Penelitian 

meja membantu peneliti untuk fokus pada penelitian dan melaksanakannya tepat waktu. 

Penelitian khusus ini juga dilakukan untuk memperjelas temuan, membantu 

mengidentifikasi jawaban yang mungkin muncul dan memperkaya temuan dan kami akan 

digunakan untuk mengkonfirmasi relevansi artikel yang telah ditemukan. 

Penelitian ini dengan melakukan penelitian pustaka yang dikombinasikan dengan 

tinjauan literatur sistematis untuk mengidentifikasi perspektif pengguna saat ini tentang 

pengalaman layanan publik e-Government mereka di Indonesia. Tinjauan sistematis ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis data dari beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. PRISMA 

digunakan sebagai metodologi untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis ini. Metode 

ini dipilih untuk membantu mensintesis dan memperoleh hasil penelitian yang akurat dan 

andal serta mutakhir. 

 Setelah melakukan metode PRISMA dalam tinjauan pustaka sistematis, analisis 

isi digunakan untuk menganalisis hasil. Analisis isi adalah jenis analisis kualitatif-sintesis 

yang dilakukan untuk menghasilkan temuan dan untuk lebih menggabungkannya dari 

penelitian lain untuk menghasilkan pemahaman dan wawasan baru.  

 Peneliti mendefinisikan analisis isi sebagai metode yang tepat fleksibel untuk 

menganalisis data teks. Analisis juga dapat digambarkan sebagai serangkaian pendekatan 

analitis mulai dari intuitif, impresionistik, analisis interpretatif ke analisis tekstual yang 

sistematis dan ketat . Dengan adanya desk research dan PRISMA, diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap literatur seputar topik ini yang akan 

disintesis menggunakan analisis isi. 



 

 

 

3.1.2  Pengumpulan Data  

 Untuk mengidentifikasi perspektif pengalaman pengguna pada layanan publik e-

Government saat ini di Indonesia, kami menggunakan PRISMA yang dikombinasikan 

dengan penelitian pustaka untuk menemukan artikel atau database akademik yang 

relevan. Database akademik yang kami gunakan adalah. Perpustakaan Elektronik AIS, 

IEEE Xplorer, Emerald Insight, ProQuest, dan ScienceDirect/Scopus, Perpustakaan 

Digital ACM dan Jurnal Indonesia lainnya. Metode ini juga digunakan untuk 

memperkaya informasi yang ada dengan mengambil berbagai sumber seperti laporan 

pemerintah, artikel terkait, website e-Government, dan literatur lain seperti buku dan bab 

buku. Analisis arsip kami memeriksa literatur yang diterbitkan antara tahun 2008 dan 

2017. Sebelum proses seleksi literatur dimulai, kami memutuskan kriteria inklusi dan 

eksklusi untuk memastikan relevansi penelitian yang dirujuk. Selama proses inklusi dan 

eksklusi, bagian yang dihilangkan terdiri dari kata pengantar, editorial, panel, sesi poster, 

kata pengantar, dan ringkasan tutorial. Penelitian non-teks lengkap dan di luar rentang 

waktu dan domain juga dihilangkan. 

Pada langkah pertama, kata kunci dan fungsi Boolean seperti “e-Government” 

DAN “User Experience” ATAU “Layanan Publik” ATAU “AspeGt”, menghasilkan 85 

artikel. Pada langkah kedua, seluruh 85 judul artikel diperiksa untuk menghilangkan 

duplikat artikel dimana 12 artikel kemudian dihilangkan. Pada tahap ketiga, 73 artikel 

melalui tahap penyaringan, yang dilakukan dengan membaca abstrak untuk setiap artikel. 

27 artikel dikeluarkan karena abstrak tidak relevan, dan 46 artikel melanjutkan langkah 

terakhir. Dari 46 artikel, hanya 32 artikel yang kompatibel untuk penyaringan teks 

lengkap. 32 artikel ini menjadi data primer untuk ekstraksi dan sintesis data. 

3.1.2  Analisis Penelitian 

Kami menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi temuan dan 

menggabungkannya dari penelitian lain untuk menghasilkan pemahaman baru. Pertama, 

setiap artikel teks lengkap dibaca dengan cermat. Untuk mendapatkan lebih banyak 

wawasan tentang tren penelitian saat ini, kami juga membaca lebih dalam konten untuk 

mengamati perspektif pengalaman pengguna tentang layanan publik e-Government saat 

ini di Indonesia. Item yang relevan disimpan dalam spreadsheet Microsoft Excel, untuk 



mengekstrak data dan sintesis. Item-item yang disimpan adalah: ID studi (artikel), judul, 

detail penulis, tahun publikasi, lokasi publikasi (yaitu konferensi, prosiding, jurnal), dan 

konteks studi (yang dalam publikasi ini adalah aspek pengalaman pengguna) . Item ini 

dipilih dalam hubungannya dengan pertanyaan penelitian kami dan tujuan penelitia
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PENGARUH DIMENSI KEPERCAYAAN TERHADAP ADOPSI 

LAYANAN E-GOVERNMENT 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan informasi, teknologi dan komunikasi(ITK) telah berkembang 

luas, dimana tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan saja, 

namun juga bidang-bidang lainnya seperti bidang pertahanan, keamanan, 

pendidikan, sosial, tenaga kerja, pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. 

Untuk organisasi pemerintahan kecendurungan pemakaian teknologi digital tidak 

dapat dihindari lagi, konsep Digital Goverment atau yang lebih dikenal dengan 

istilah e- Government harus dipersiapkan secara matang, terintegrasi antara sistem 

dan kebijakan birokrasi, karena dengan keselarasan dua hal tersebut diharapkan 

dapat mempercepat mengalirnya informasi, layanan dan transaksi antara 

pemerintah ke masyarakat(G2C), pemerintah dengan pelaku bisnis(G2B), dan 

pemerintah dengan pemerintah itu sendiri(G2G). Beberapa hal yang disebutkan 

diatas didasari oleh definisi e-Goverment menurut Bank Dunia(The World Bank 

Group, 2001) : “e-Government refers to the use by government agencies of 

information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile 

computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and 

other arms of government”. Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa tujuan dari 

e- Government adalah menyediakan pengelolaan informasi pemerintahan yang 

efisien kepada segenap warga negara, pemberian layanan kepada  masyarakat yang 

lebih baik, serta memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan publik (Curtin, 2006). Dari dua definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa konsep transformasi atau perubahan merupakan 

hal utama yang harus dilakukan, bukan hanya penggunaan teknologinya saja 



melainkan juga pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan suatu kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. 

Transformasi layanan goverment konvensional menjadi electronic 

goverment(e- Government) dan pengembangan layanan e-Government adalah salah 

satu isu kebijakan publik yang terus dikembangkan, seperti yang dikemukakan oleh 

United Nations(PBB) dalam surveynya(United Nations e-Goverment Survey, 2014) 

menunjukkan adanya bermacam-macam variasi dalam kemajuan e- Goverment di 

berbagai wilayah namun sebagian besar negara yang mengimplementasikan e-

Goverment membuat kemajuan dalam penyediaaan akses yang lebih luas. Dalam 

hasil surveynya pada level negara dapat dilihat bahwa Korea Selatan menjadi yang 

terdepan dan konsisten dalam pengembangan dan inovasi layanan e-Goverment, 

kemudian diikuti oleh Australia dan Singapura. Dua negara terakhir yang 

disebutkan mengalami peningkatan yang pesat dalam pengembangan e-

Government karena berfokus pada mendirikan infrastruktur telekomunikasi yang 

kuat, investasi yang besar dalam pengembangan  sumber daya manusia, 

diperluasnya penggunaan fasilitas dan diperpanjangnya waktu pelayanan e-

Goverment. Pada level wilayah, wilayah eropa menjadi yang terdepan dalam 

pengembangan layanan e-Goverment, kemudian diikuti oleh Amerika, Asia, 

Oceania dan Afrika. Pemeringkatan ini berdasarkan indeks pengembangan e-

Goverment(EGDI) yang dikembangkan oleh PBB. Untuk pengelompokan 

peringkatnyanya dapat dilihat di tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Pengelompokan United Nations EGDI. 

EGDI – Top 3 Countries EGDI – Top 3 Regions 

Country Index Country Index 

Republic Of Korea 0.9462 Europe 0,693

6 

Australia 0,9103 America 0,507

4 



Singapura 0,9076 Asia 0,495

1 

Sumber : (United Nations e-Goverment Survey, 2014) 

 

Layanan e-Government mengalami kemajuan dalam pengembangannya seperti 

yang dikemukakan oleh PBB dalam surveynya, sayangnya pengguna e- 

Government masih rendah. Salah satu penyebabnya karena kurangnya kepercayan 

pada layanan e-Government, seperti yang dilaporkan oleh Uni Eropa dalam e- 

Goverment use in EU28 menjelaskan bahwa kurangnya kepercayaan adalah salah 

satu penyebab rendahnya pengguna layanan e-Government, mereka beranggapan 

interaksi antara masyarakat dan pemerintah menggunakan layanan e-Goverment 

bukan berarti bisa terhindar dari kejahatan oleh pihak sebagaimana berinteraksi 

secara konvensional. Salah satu potensi kejahatan dalam layanan e-Goverment 

adalah penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan masalah keamanan 

penyimpanan data masyarakat, dikarenakan masih adanya lubang dalam layanan e-

Goverment. Dalam bidang e-governance, kepercayaan atau trust adalah salah satu 

faktor penunjang kesuksesan adopsi e-goverment, Deakins dan Dillon(2002) 

menyatakan kepercayaan atau trust terhadap e-Government berkaitan dengan 

jaminan keamanan dan privasi yang disediakan pemerintah kepada masyarakat 

sebagai pengguna. Menurut Mayer, Davis, & Schoorman(1995), trust in e- 

Government adalah keyakinan atau harapan seorang warga negara bahwa layanan 

e-Government akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginannya, walaupun warga negara tersebut tidak mempunyai kontrol atas 

kinerja layanan e-Government.  

Pada penelitian sebelumnya kepercayaan pada e-Goverment dibangun dari 

beberapa dimensi, menurut Papadopoulou, Nikolaidou, dan Martakos(2010) setelah 

melakukan studi literatur menyatakan kepercayaan pada e-Government dibangun 

oleh 7 dimensi yaitu kepercayaan pada data yang tersimpan(Trust in Stored Data), 

kepercayaan pada pelayanan(Trust in Service), kepercayaan pada kualitas 



informasi(Trust in Information), kepercayaan pada sistem teknologi informasi e-

Government(Trust in system), kepercayaan pada sistem transaksi(Trust in 

Transaction), kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan e-

Government(Trust in Goverment organization), kepercayaan pada Institusi 

pendukung layanan e-Government(Institution – Based Trust). Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Srivastava dan Thompson(2005) menyatakan 

dimensi kepercayaan terhadap e-Goverment dibangun dari 2 dimensi yaitu 

kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan e-Government(Trust in 

Goverment organization) dan kepercayaan pada teknologi(Trust in Technology). 

Pada dasarnya penggolongan dimensi pembentuk kepercayaan pada e-Government 

adalah ntuk mengidentifikasi tipe-tipe kepercayaan yang saling berkaitan dan 

spesifik untuk target tertentu. Tetapi di dua penelitian sebelumnya hanya 

melakukan studi literatur tanpa menyajikan hasil data empiris. 

Hingga saat ini penelitian tentang pengaruh dimensi kepercayan pada e- 

Goverment terhadap adopsi e-goverment menggunakan 2 dimensi sebagai variabel 

pengukurnya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 8 dimensi kepercayaan 

pada e-Government sebagai variabel pengukurnya, dengan digunakannya 8 dimensi 

kepercayan pada e-Goverment kita bisa melihat, Bagaimana 8 dimensi kepercayaan 

pada e-Government berpengaruh pada kepercayaan pada e- Government?, Dimensi 

kepercayaan pada e-Government mana, yang paling berpengaruh dalam 

kepercayaan pada e-Government?, Apakah kepercayaan pada e-Government 

berpengaruh pada niat menggunakan layanan e-Government?. Berdasarkan pada 

uraian di atas maka peneliti mencoba melakukan penelitian ini untuk menyajikan 

hasil data empiris dan menjawab pengaruh dimensi kepercayaan pada e-

Government terhadap layanan e-Goverment di Indonesia. Diharapkan dengan 

penelitian ini kita mengetahui dimensi kepercayan dan pengaruhnya dalam niat 

untuk menggunakan layanan e-Goverment. 

 

1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan di atas  dapat peneliti rumuskan dalam bentuk 



pertanyaan penelitian, yaitu : 

“Dimensi apa yang termasuk dalam kepercayaan pada e-Government itu?” 

“Dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepercayaan pada e-Goverment?” 

“Bagaimana hubungan kepercayaan pada e-Goverment terhadap niat untuk 

menggunakannya?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap 

kepercayaan pada e-Government dan hubungannya terhadap niat untuk 

menggunakannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menunjang organisasi pemerintahan dalam pengambilan keputusan untuk 

investasi teknologi informasi dan pengembangan e-government yang efektif 

dan efisien di masa depan berdasarkan hasil penelitian yang ada. 

2. Membantu organisasi pemerintahan dalam menyusun langkah-langkah 

pengembangan layanan e-Government berdasarkan pada dimensi kepercayaan 

pada e-Government. 

 

1.5 Kontribusi Keilmuan dan Keterbaruan Penelitian 

Berdasarkan penyusunan penelitian yang dimulai dari pendahuluan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat ditentukan 

kontribusi dan keterbaruan penelitian : 

1. Penelitian ini memvalidasi 8 dimensi berdasarkan data empiris, pada penelitian 

sebelumnya hanya meneliti berdasarkan 2 dimensi kepercayaan pada e-

Government tanpa memberikan bukti data empiris. 



2. Penelitian ini menyajikan hubungan 8 dimensi kepercayaan pada e- Goverment 

terhadap niat untuk menggunakannya melalui mediasi kepercayaan pada e-

Government. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah Objek penelitian dibatasi pada masyarakat yang 

sudah menggunakan layanan e-Goverment dan masyarakat yang tahu tentang 

adanya layanan e-Goverment di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DASAR TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Dasar Teori 

Dasar teori adalah teori yang digunakan dan dipilih berdasarkan kajian 

pustaka yang melatarbelakangi suatu permasalahan dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Dasar teori ini selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dipakai untuk 

menyusun penelitian, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : 

2.1.1 Kepercayaan 

Dalam berbagai bidang, kepercayaan atau trust menjadi faktor kunci. Hanya 

orang yang memiliki kepercayaan yang akan berani melakukan transaksi dan 

interaksi, tanpa adanya trust mustahil sebuah transaksi dan interaksi bisa terjadi. 

Contohnya dalam bidang e-commerce sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Pavlou dan Gefen(2002), Kim dan Tadisina(2003) dan peneliti yang lain dari sekian 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya transaksi dan interaksi adalah 

faktor kepercayaan atau trust. 

Kepercayaan atau trust adalah faktor kunci dari sekian banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya transaksi elektronik. Kepercayaan adalah anggapan 

atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata (KBBI Online, 

2014). Menurut Mayer, dkk., (1995), kepercayaan didefinisikan sebagai suatu 

keinginan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan harapan 

dimana orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang 

dipercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya dalam mengawasi dan 

mengendalikannya(Academy of Management, 1995:712). Rotter(1967) 

berpendapat bahwa kepercayaan atau trust sebagai kecendurungan seseorang untuk 

yakin kepada orang lain. Sementara itu Mui, dkk., (2002) menyatakan bahwa :“ 

trust is a subjective expectation an agent has about another’s future behavior based 

on the history of their encounters.”. Bad dan Pavlou(2002) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai penilaian hubungan individu dengan orang lain yang akan 



melakukan transaksi tertentu. 

Berdasarkan definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kepercayaan 

atau trust adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu transaksi, 

keyakinan bahwa orang yang dipercayai akan menunjukkan perilaku yang 

konsisten, jujur,perhatian terhadap kepentingan orang yang mempercayainya. 

 

2.1.2   Dimensi 

Dimensi adalah ukuran yang mencakup panjang, lebar, tinggi, luas, dan 

lainnya. Dimensi juga bermakna salah satu aspek yang meliputi atribut, elemen, 

item, fenomena, situasi, atau faktor yang membentuk suatu entitas. Didalam 

penelitian, dimensi adalah indikator maupun variabel yang dikaji dalam suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai pengukurannya. 

Pendek kata dimensi penelitian adalah variabel-variabel yang penting di dalam 

penelitian dan variabel tersebut mempunyai hubungan dengan variabel yang 

lainnya. 

2.1.3 Dimensi Kepercayaan 

Menurut Mayer, dkk., (1995) setelah melakukan literature review dan 

pengembangan teori secara komperhensif menemukan suatu rumusan bahwa 

kepercayaan atau trust dibangun atas 3 dimensi, hal ini disebabkan oleh 3 faktor 

tersebut paling sering disebut sebagai faktor yang melatarbelakangi sebuah 

kepercayaan(trust) dalam penelitian sebelumnya. Ketiga faktor itu dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Kemampuan(Abllity) 

Kemampuan adalah suatu kemampuan, karakteristik yang dimiliki oleh satu 

pihak yang mempunyai pengaruh dalam suatu domain tertentu. Artinya orang yang 

mempercayai akan mendapatkan kepuasan dan keamanan dari orang yang 

dipercayainya dalam melakukan suatu transaksi. 

 



b. Kebaikan(Benevolence) 

Kebaikan adalah kemauan dari seorang yang dipercayai untuk memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan kepada orang yang mempercayainya, 

benevolence ini meliputi perhatian dan empati. 

c. Integritas(Integrity) 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dalam 

menjalankan bisnisnya, integritas ini meliputi kesetiaan dan keterusterangan. 

2.1.4 Kepercayaan Pada e-Government(Trust in e-Government) 

Pada penelitian Carter.dkk,2003., Huang.dkk,2002., Hung.dkk,2006 

menyatakan bahwa kepercayaan adalah salah satu faktor-faktor yang menentukan 

kesuksesan adopsi layanan e-Government, jadi bisa disimpulkan bahwa 

kepercaayan pada e- Government mempunyai peranan yang penting dalam adopsi 

e-Government. Kepercayaan pada e-Government adalah adalah suatu keyakinan 

yang mempengaruhi keinginan untuk terlibat dan menggunakan e- 

Goverment(Warkentin, dkk.,2002), sedangkan menurut Deakins dan Dillon(2002), 

kepercayaan terhadap e-Goverment berkaitan dengan jaminan keamanan dan 

privasi yang disediakan pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna. 

Sedangkan menurut Mayer, Davis, & Schoorman(1995) Trust in e- Government 

adalah keyakinan atau harapan seorang warga negara bahwa layanan e-Government 

akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya, walaupun warga negara tersebut tidak mempunyai kontrol atas 

kinerja layanan e-Government. 

 

2.1.5 Dimensi Kepercayaan Pada e-Government 

Dalam bidang e-government, kepercayaan adalah salah satu faktor 

penunjang kesuksesan adopsi e-government, seperti yang dikemukan oleh Carter 

dan Belanger(2003), Huang, D’Ambra , dan Bhalla(2002), Hung, Chang dan , 

Yu(2006), bahwa kesuksesan sebuah adopsi e-Government dipengaruhi oleh 



kemudahan penggunaan, keamanan teknologi, keamanan internet, pengaruh dari 

luar, pengaruh dari orang terdekat, fasilitas dan kepercayaan(trust). Faktor 

kepercayaan atau trust seperti yang disebutkan sebelumnya menjadi faktor penting 

adopsi e-government, Deakins dan Dillon(2002) menyatakan kepercayaan atau 

trust terhadap e-Goverment berkaitan dengan jaminan keamanan dan privasi yang 

disedikakan pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna. Untuk itulah 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-Government harus dijaga. 

Kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-goverment dibangun dari 

beberapa dimensi. Srivastava, dkk., (2005), menyatakan bahwa dimensi 

kepercayaan pada e-Government dibagi menjadi 2, yaitu : 

2.1.5.1 Kepercayaan Pada Instansi Pemerintah Penyedia Layanan e- 

Government(Trust in Goverment organization) 

Kepercayaan pada instansi pemerintahan ini meliputi kepercayaan 

masyarakat kepada kemampuan pemerintah, kepercayaan pada kemauan 

pemerintah, kepercayaan masyarakat kepada komitmen pemerintah terhadap 

penggunaan dan pengembangan layanan e-Goverment. Kepercayaan pada instansi 

pemerintah penedia layanan e-Government(Trust in Goverment) dibangun dengan 

melakukan tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga pemerintah, kemudian adanya hubungan timbal balik dari masyarakat, dan 

yang terakhir didapatkan dari adanya komitmen dan kekonsisten dari 

penyelenggara pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan dan perkembangan e-

goverment. 

 

2.1.5.2 Kepercayaan Pada Teknologi (Trust in Technology) 

Kepercayaan pada teknologi ini meliputi kepercayaan masyarakat terhadap 

teknologi yang digunakan di lembaga pemerintahan. Trust in Technology ini 

dibangun dengan proaktif memberikan penyuluhan tentang pengetahuan dan 

ketrampilan yang berhubungan dengan teknologi, adanya payung hukum yang 

melindungi keamanan dan privasi suatu informasi pada saat menggunakan sebuah 



teknologi informasi. 

 

2.1.6 e-Government 

Definisi e-Goverment menurut Bank Dunia(The World Bank Group, 2001) 

: “e-Government refers to the use by government agencies of information 

technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that 

have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of 

government”, sedangkan menurut PBB definisi e-Goverment adalah penggunaan 

TIK dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan 

publik kepada masyarakat. Tujuan dari e-Goverment adalah menyediakan 

pengelolaan informasi pemerintahan yang efisien kepada segenap warga negara, 

pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih baik, serta memberdayakan 

masyarakat melalui akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan 

publik (Curtin, 2006). Menurut Bastian(2003) e- Goverment dapar digolongkan 

menjadi 4 tingkatan, yaitu : Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan 

informasi melalui website, tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan 

kantor pemerintahan melalui e-mail, tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna 

dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik, 

sedankan tingkat yang terakhir atau tingkat yang keempat adalah integrasi di 

seluruh kantor pemerintahan,dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan 

seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakain database bersama. 

 

2.1.7 Struktural Equational Modeling (SEM) 

Dalam fenomena manajemen (Bisnis) sebuah variabel tergantung dapat 

dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas, demikian juga beberapa variabel bebas 

mampu mempengaruhi beberapa variabel tergantung, sehinga model akan nampak 

menjadi sangat rumit, model yang rumit ini pada dasarnya dapat dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi maupun analisis jalur, namun dalam prakteknya akan 

tidak efisien karena masing masing-sub struktur harus dianalisis satu persatu, 



kemudian baru digabungkan menjadi sebuah model yang utuh. Permasalahan yang 

rumit tersebut dapat dianalis dengan menggunakan analisis Structural Equational 

Modeling (SEM) dengan menggunakan Program AMOS. Dalam definisi berikutnya 

menurut Sarwono disebutkan bahwa SEM adalah teknik analisis multivariatyang 

umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi khusus- khusus dalam jumlah 

metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus khusus(Jurnal Ilmiah Manajemen 

Bisnis, 2010:173). 

Ada dua metode pada SEM yaitu SEM yang berbasis covariance atau 

Covariance Based SEM dan SEM yang berbasis variance atau Partial Least Square 

Path Modelling. Apabila bertujuan untuk pengujian dan pengembangan model 

maka metode CBSEM adalah metode yang tepat digunakan, sedangkan bila teori 

yang digunakan mengenai hubungan antar variabel dan masih tidak terjadi 

ketidakpastian sehingga prediksi kurang akurat maka metode Partial Square Path 

Modelling(PLS-PM) yang digunakan(Yamin dan Kurniawan, 2011). 

 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan dijelaskan rangkuman singkat yang komperhensif 

tentang semua materi yang terkait dengan penelitian yang didapatkan dari berbagai 

referensi. Penelitian yang dibahas adalah penelitian yang berhubungan dengan tipe-

tipe dimensi kepercayaan pada e-Government, kemudian penelitian yang 

menguraikan pengaruh dimensi kepercayaan pada e-Government terhadap 

kepercayaan pada e-Government itu sendiri, dan yang terakhir penelitian yang 

berkaitan dengan hubungan trust in e-Govement terhadap keinginan untuk 

menggunakan(intention to use) layanan e-Goverment. Diharapkan dengan 

menguraikan penelitian-penelitian tersebut secara langsung dapat menjawab 

pertanyaan penelitian(rumusan masalah) pada penelitian ini. 

 

 



2.2.1. Penelitian Terkait 

Dibawah ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan dimensi 

kepercayaan pada e-Government, pengaruh dimensi kepercayaan pada e- 

Government terhadap kepercayaan pada e-Government, dan hubungan 

kepercayaan pada e-Government terhadap keinginan untuk menggunakan layanan 

e-Goverment. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Penelitian Terkait 

Penelitian Area Referensi 

 

 

 

 

 

Dimensi 

Kepercayaan pada 

e-Government 

Kepercayaan pada data yang 

tersimpan(Trust in Stored 

Data) 

(Horst, Kuttschreuter & 

Gutteling,2007; Mithun 

Barua,2012). 

Kepercayaan pada 

pelayanan(Trust in Service) 

(Carter Weerakkody, 

2008), (Horst, 

Kuttschreuter & 

Gutteling,2007; Sofia 

Elena,2009). 

Kepercayaan pada kualitas 

informasi(Trust in 

Information) 

(Chopra & Wallace, 2003; 

Gilbert, Ballestrini & 

Littleboy, 2004; Kim, 

Song, Braynov & Rao, 

2005; Sofia Elena,2009). 

kepercayaan pada sistem 

teknologi informasi e- 

Government(Trust in system) 

(Chopra & Wallace, 2003; 

Hung, Chang & Yu,  2006); 

Sofia Elena,2009). 

Kepercayaan pada sistem 

transaksi(Trust in 

Transaction). 

(Carter & Bellanger, 2005; 

Horst, Kuttschreuter & 

Gutteling,2007; Sofia 



Elena,2009). 

Kepercayaan pada instansi 

pemerintah penyedia layanan 

e-Government(Trust in 

Goverment organization). 

(Carter & Bellanger, 2005; 

Horst, Kuttschreuter & 

Gutteling,2007; Welch, 

Hinnant & Moon, 2005; 

Sofia Elena,2009). 

Sumber : Studi Literatur 

 

Tabel 2.2. Penelitian Terkait (lanjutan) 

Penelitian Area Referensi 

 Kepercayaan  pada 

Institusi pendukung 

layanan e- 

Government(Institution – 

Based Trust). 

(Warkentin,Gefen,Pavlo

u & Rose, 2005; 

Zuccker, 1986); Welch, 

Hinnant & Moon,2005). 

 Kepercayaan 

teknologi(Trust 

Technology). 

pada 

in 

(Srivasta 

Thompson,2005; 

Elena,2009). 

& 

Sofi

a 

Pengaruh 

kepercayaan 

Government 

kepercayaan 

Government 

dimensi 

pada e- 

terhadap 

pada e- 

Kepercayaan pada e- 

Government(Trust in e- 

Government). 

(Carter & Bellanger, 

2005; Welch, dkk.,2005; 

Mayer, Davis, & 

Schoorman, 1995). 

Hubungan kepercayaan 

pada e-Government 

terhadap keinginan untuk 

menggunakan layanan e- 

Faktor yang 

mempengaruhi niat untuk 

menggunakan layanan e- 

Goverment. 

(Lean, Zailani, 

Ramayah, Fernando,

 200

9; Warkentin, 



Goverment. dkk.,2002) 

Sumber : Studi Literatur 

 

2.2.1. Dimensi Kepercayaan Menurut Penelitian Terkait 

2.2.1.1. Dimensi Kepercayaan Pada e-Government 

Kepercayaan atau kepercayaan pada e-Government dibagi menjadi 8 dimensi 

yaitu : 

- Kepercayaan Pada Data Yang Tersimpan(Trust in Stored Data) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap manajemen penyimpanan data e- 

Goverment. Berdasarkan penelitian Horst.dkk(2007) menyatakan bahwa 

kepercayaan terhadap manajemen penyimpanan data adalah salah satu aspek 

penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada layanan e- 

Goverment, kepercayaan pada data yang tersimpan ini mencakup jaminan privasi 

dari sebuah data, jaminan bahwa data yang telah disimpan tidak dapat diakses, 

diungkapkan, diubah, dan digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

Ancaman penyalahgunaan data bisa berasal dari pihak eksternal dan internal, 

kepercayaan pada data yang tersimpan bukanlah satu-satunya pendorong bagi 

kesuksesan adopsi e-Goverment melainkan juga bergantung pada kebijakan 

pengendalian hak akses dan penggunaan data. Mithun Barua(2012) juga 

menyatakan kepercayaan pada data yang tersimpan adalah faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan pada e-Government. 

 

- Kepercayaan Pada Pelayanan(Trust in Service) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap layanan e-Goverment, khusunya 

berkaitan dengan layanan yang disediakan secara online. Menurut penelitian Sofia 



Elena(2009), Carter dan Weerakkody(2008), bahwa kepercayaan pada pelayanan 

adalah salah satu penentu adakah manfaat dari penggunaan layanan e-Goverment. 

 

- Kepercayaan Pada Kualitas Informasi(Trust in Information) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan oleh layanan 

e- goverment(kualitas informasi). Dalam penelitiannya Chopra dan Wallace(2003), 

menyatakan bahwa kepercayaan pada kualitas informasi mencerminkan sejauh 

mana informasi yang diperoleh secara online dapat dipercaya, selain itu 

mencerminkan juga akurasi, dan kualitas informasi. Kualitas informasi yang 

disajikan oleh layanan e-Goverment juga juga berpengaruh dalam membangun 

kepercayaan terhadap layanan e-Goverment dan kualitas informasi adalah penentu 

yang signifikan dalam keinginan untuk menggunakan layanan e-Goverment yang 

dijelaskan dalam penelitian oleh Gilbert, dkk.,(2004) dan Sofia Elena(2009). 

Dengan demikian kepercayaan dalam e-Govermente bergantung pada kepercayaan 

bahwa masyarakat mengetahui informasi itu tersedia baginya. 

 

- Kepercayaan Pada Sistem Teknologi Informasi e-Government(Trust in System) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur dari 

organisasi pemerintah. Menurut Chopra dan Wallace(2003), kepercayaan terhadap 

sistem teknologi informasi diakui sebagai domain yang penting dalam lingkungan 

layanan yang bersifat elektronik, jika kepercayaan pada lingkungan layanan yang 

bersifat elektronik ini bisa tercapai secara tidak langsung akan membangun 

kepercayaan masyarakat dalam informasi yang disajikan pada layanan – 

eGoverment. 

 

 



- Kepercayaan Pada Sistem Transaksi(Trust in Transaction) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap layanan transaksi e-goverment. Dalam 

Penelitian Carter & Bellanger(2005), menyatakan bahwa salah satu aspek 

kepercayaan dalam e-goverment melibatkan saluran komunikasi dari layanan e- 

goverment, baik layanan yang disampaikan secara online atau data yang 

dipindahkan dari layanan konvensional ke layanan modern. Dijelaskan lagi bahwa 

kepercayaan dengan teknlogi internet diperlukan dalam e-Goverment karena semua 

transaksi yang berupa transaksi elektronik banyak dilakukan dan masih 

mengandung resiko serta ancaman yang tinggi. 

 

- Kepercayaan Pada Instansi Pemerintah Penyedia Layanan e-Government(Trust 

in Goverment organization) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Kepercayaan 

terhadap organisasi pemerintah yang menyediakan layanan atau jasa yang bersifat 

elektronik sanagt dibutuhkan untuk membangun kepercayaan terhadap e- 

Goverment(Carter & Bellanger, 2005). Dalam penelitiaannya, Welch, dkk.,(2005), 

menyatakan bahwa kepercayan kepada pemerintah merupakan aspek penting dalam 

pengaturan layanan e-Goverment, kepercayaan terhadap pemerintah memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam kepuasan penggunaan layanan e- Goverment. 

Oleh karena organisasi pemerintahan menjadi salah satu obyek kepercayaan 

masyarakat, maka kepercayaan kepada organisasi pemerintah harus diperhitungkan 

pengaruhnya sebelum membangun sebuah layanan e-Goverment. 

 

- Kepercayaan Pada Instansi Pendukung Layanan e-Government(Institution – 

Based Trust) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap sistem suatu lembaga yang 

mendukung e- government. Dalam ilmu ekonomi dan sosiologi institution – based 

trust diidentifikasi sebagai jenis yang penting dari kepercayaan yang didasarkan 



pada jaminan, peraturan yang disediakan oleh pihak ketiga. Warkentin, dkk.,(2005), 

kepercayaan berbasis institusi berdampak positif dalam kepercayaan terhadap e- 

Goverment, dinyatakan bahwa penyedia layanan e-Goverment menggandeng 

escrows atau pihak ketiga sebagai lembaga yang menjamin layanan e-Goverment 

dari sebuah organisasi pemerintahan layak untuk digunakan. 

 

- Kepercayaan Pada Teknologi(Trust in Technology) 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan oleh 

organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan e-Goverment. Sitkin dan 

Roth(1993), menyatakan bahwa trust atau kepercayaan adalah harapan bahwa 

tugas-tugas yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dalam konteks 

teknologi menurut Srivasta dan Thompson(2005), percaya pada teknologi yang 

digunakan dapat menbantu menyelesaikan tugas-tugas secara memuaskan. 

 

2.2.2.2 Pengaruh Dimensi Kepercayaan Pada e-Government Terhadap 

Kepercayaan pada e-Government 

Mithun Barua(2012), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan 

pada data yang tersimpan dan kepercayaan pada sistem berpengaruh dalam 

kepercayaan terhadap e-Goverment, dengan adanya fasilitas penyimpanan data 

yang baik maka apabila sewaktu-waktu data itu dibutuhkan, data tersebut dapat 

diambil dan digunakan tanpa adanya rasa takut bahwa data akan mengalami 

perubahan dari kondisi awalnya, kepercayaan pada sistem juga dipengaruhi oleh 

infrastruktur yang mendukung sistem aplikasi berjalan dengan baik. Untuk 

kepercayaan berbasis institusi menurut Alsaghier, dkk.,(2009) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kepercayaan berbasis institusi berpengaruh pada kepercayaan 

terhadap e-Goverment. Kepercayaan pada informasi berkaitan dengan kualitas 

informasi. Kualitas informasi yang disajikan oleh layanan e- Goverment juga juga 



berpengaruh dalam membangun kepercayaan terhadap layanan e-Goverment dan 

penentu yang signifikan dalam keinginan untuk menggunakan layanan e-

Goverment yang dijelaskan dalam penelitian oleh Gilbert, dkk.,(2004). Dalam 

konteks kepercayaan pada transaksi kepercayaan pada internet sangat penting, 

karena dalam internet banyak terjadi transaksi yang yang salah satunya 

berhubungan dengan transaksi layanan e-Goverment(Carter & Bellanger, 2005). 

Dalam penelitiaannya, Welch, dkk.,(2005), menyatakan bahwa kepercayan kepada 

pemerintah merupakan aspek penting dalam pengaturan layanan e-Goverment, 

kepercayaan terhadap pemerintah memiliki kontribusi yang signifikan dalam 

kepuasan penggunaan layanan e-Goverment. Menurut penelitian Carter dan 

Weerakkody(2008), bahwa kepercayaan pada pelayanan adalah salah satu penentu 

adakah manfaat dari penggunaan layanan e-Goverment. Menurut Srivasta dan 

Thompson(2005), percaya pada teknologi yang digunakan dapat menbantu 

menyelesaikan tugas-tugas secara memuaskan. 

 

2.2.2.3 Hubungan Kepercayaan Pada e-Government Terhadap Niat 

Menggunakan Layanan e-Goverment. 

Kepercayaan adalah syarat penting dalam interaksi ekonomi dan sosial(Luhmann, 

1979; Mayer, dkk.,1995). Dalam bidang e-commerce kepercayaan juga berperan 

penting dalam transaksi layanan e-commerce(Gefen, 2000). Oleh karena itu trust 

mengarah pada percaya dalam perilaku, dalam model ini kepercayan dalam e- 

Goverment akan memimpin masyarakat dalam keinginan dalam menggunakan 

layanan e-Goverment(Warkentin, dkk.,2002). 

 

 

 

 



III. MODEL KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Model Konseptual 

Model konseptual erat hubungannya dengan teori literatur yang 

digunakan,dengan adanya model konseptual peneliti dapat menunjukkan 

bagaimana melihat fenomena yang diketengahkan dalam penelitiannya. Model 

konseptual dapat membantu dalam penataan masalah, mengidentifikasi faktor- 

faktro relevan,dan kemudian memberikan koneksi yang menbuatnya lebih mudah 

untuk memetakan bingkai masalahnya(Jan Jonker, dkk.,2011). Menurut Kusnaedi, 

dkk.(2009) model dalam konsep penelitian adalah kernagka pemikiran yang 

dirumuskan dalam bentuk diagram atau persamaan matematik tertentu, karena itu 

model sebagai kerangka pemikiran penelitian paling tidak menampilkan hal-hal 

seperti variabel yang akan diteliti, prediksi hubungan antar variabel dan 

dekomposisi hubungan antar variabel. 

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah membuat sebuah model 

baru, model baru ini menggabungkan 7 dimensi kepercayaan pada e-Government 

menurut penelitian Papadopoulou, Nikolaidou, dan Martakos(2010) dan 2 dimensi 

kepercayaan pada e-Government berdasarkan penelitian Srivasta dan 

Thompson(2005). Definisi dari masing-masing dimensi kepercayaan selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

Tabel 3.1. Definisi Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi 

1. Kepercayaan Kepercayaan terhadap manajemen penyimpanan data e- 

 pada data yang goverment, kepercayaan bahwa data yang dikumpulkan 

 tersimpan dan disimpan akan dilindungi dari potensi ancaman, 

 (Trust in Stored data secara efektif akan dilindungi dari penyalahgunaan 

 Data) pengaksesan data, perubahan data, dan penggunaan data 

  oleh pihak yang tidak berkepentingan. 



2. Kepercayaan Kepercayaan terhadap layanan e-

goverment, 

 pada pelayanan kepercayaan ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa 

 (Trust in layanan e-government akan cepat tanggap

 dalam 

 Service) menyelesaikan masalah, keyakinan bahwa layanan e- 

  government transparan, keyakinan bahwa layanan e-gov 

  melakukan pelayanan aktif dengan adanya komunikasi 

dua arah antara pemerintah dan warga negara, keyakina 

bahwa layanan e-government menyediakan layanan 

yang berguna dengan tujuan memudahkan warga 

negara menyelessaikan kepentingannya. 

3. Kepercayaan 

pada kualitas 

informasi (Trust 

in Information) 

Kepercayaan terhadap informasi yang disajikan oleh e-

goverment(kualitas informasi). Kepercayaan akan 

adanya penyediaan Informasi yang valid dan lengkap 

sehingga dapat diandalkan, kepercayaan bahwa 

informasi yang disediakan sesuai dengan sesuai dengan 

yang diminta, kepercayaan bahwa informasi yang 

ditampikan adalah informasi yang akurat, informasi 

yang dapat dimengerti, dan informasi yang 

terkini dan terbaru. 

4. Kepercayaan 

pada sistem 

teknologi 

informasi e- 

Government 

(Trust in system) 

Kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur dari 

organisasi pemerintah. Kepercayaan yang mengacu 

pada persepsi bahwa operasi yang tepat dari sistem e- 

government tidak dapat dikompromikan, kepercayaan 

ini berkaitan dengan kepercayaan akan sistem bekerja 

dengan benar dan menghasilkan output yang bener, 

kepercayaan bahwa sistem tersebut bertugas sesuai 

dengan fungsinya setiap kali diperlukan, kepercayaan 



bahwa bahwa sistem dilindungi terhadap kehilangan 

data pengguna pada saat sistem gagal berjalan, 

kepercayaan bahwa sistem ini merespon permintaan 

dalam jangka waktu yang singkat dan dapat diterima. 

5. Kepercayaan 

pada sistem 

transaksi (Trust 

in Transaction) 

Kepercayaan terhadap transaksi dalam e-goverment. 

Kepercayaan yang berkaitan dengan keamanan dan 

perlindungan data, terutama dalam hal integritas & 

kerahasiaan. Ini mensyaratkan bahwa data tidak akan 

rusak atau terdistrosi pada saat transaksi. 

6. Kepercayaan 

pada instansi 

pemerintah 

penyedia 

layanan e-

Government 

(Trust in 

Goverment 

organization) 

Kepercayaan terhadap instansi pemerintah penyedia 

layanan e-Government. Kepercayaan bahwa 

pemerintah akan bertindak demi kepentingan warga 

negara, kepercayaan bahwa pemerintah memiliki 

kemampuan atau kekuatan untuk melakukan 

pemenuhan kebutuhan warga negara,kepercayaan 

bahwa pemerintah memilik itikad yang baik, 

mengatakan kebenaran dan memenuhi janji, kepercayan 

bahwa pemerintah selalu konsisten dalam 

setiap tindakannya. 

7. Kepercayaan 

pada Institusi 

pendukung 

layanan

 

e- Government 

Kepercayaan terhadap sistem suatu lembaga yang 

mendukung e-government. Kepercayaan bahwa adanya 

penerapan hukum , kebijakan dan peraturan mengenai 

transaksi online, kepercayaan jaminan untuk identitas 

dan hak-hak pihak yang bertransaksi , seperti otoritas 

sertifikasi, kepercayaan akan adanya kepatuhan 



(Institution – 

Based Trust) 

terhadap suatu lembaga yang mengeluarkan 

peraturan dan pedoman dalam transaksi online. 

8. Kepercayaan 

pada teknologi 

(Trust

 i

n 

Technology) 

Kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan oleh 

organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan e- 

Goverment. Percaya pada teknologi yang digunakan 

dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas secara 

memuaskan. 

Sumber : Data Diolah 

 

Keterbaruan dari penelitian ini adalah mengenai hubungan antara 8 dimensi 

kepercayaan pada e-Government dengan niat untuk menggunakan(intention to use) 

layanan e-Goverment melalui mediasi kepercayaan pada e-Government. Untuk 

lebih jelasnya model konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Model Konseptual Penelitian 
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3.2    Hipotesis 

Berdasarkan model di atas sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

 Kepercayaan pada e-Goverment dan hubungan dengan niat 

menggunakannya. 

Dalam bidang e-commerce kepercayaan juga berperan penting dalam 

transaksi layanan e-commerce(Gefen, 2000). Oleh karena itu trust mengarah pada 

percaya dalam perilaku, dalam model ini kepercayan dalam e-Goverment akan 

memimpin masyarakat dalam keinginan dalam menggunakan layanan e- 

Goverment(Warkentin, dkk.,2002). Berdasarkan hal di atas penelitian ini 

mengusulkan bahwa kepercayaan pada e-Government berpengaruh terhadap niat 

untuk menggunakan layanan e-Goverment. 

H1 : Kepercayaan pada e-Goverment berpengaruh positif terhadap niat 

untuk menggunakan layanan e-Goverment. 

 

 Kepercayaan pada data yang tersimpan(Trust in Stored Data) 

Dimensi kepercayaan pada data yang tersimpan berkaitan dengan sejauh 

mana warga percaya bahwa informasi yang berkaitan dengan dirinya akan disimpan 

dengan baik dan efektif dan akan dilindungi dari dari berbagai ancaman oleh 

penyelenggara pemerintahan, hal ini mencakup jaminan privasi dari sebuah data, 

jaminan bahwa data yang telah disimpan tidak dapat diakses, diungkapkan, diubah, 

dan digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Penelitian Horst.dkk(2007) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap manajemen penyimpanan data adalah 

salah satu aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada 

layanan e-Goverment, Barua & Sharma(2013) juga menyatakan bahwa 

kepercayaan pada data yang tersimpan berpengaruh kepada keinginan masyarakat 

untuk menggunakan layanan e-Goverment. Berdasarkan hal di atas penelitian ini 

mengusulkan bahwa dimensi stored in data berpengaruh terhadap kepercayaan 

pada e-Government. 



H2 : Dimensi Kepercayaan pada data yang tersimpan berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 

 Kepercayaan pada pelayanan(Trust in Service) 

Suatu layanan e-Goverment dikatakan sukses jika layanan tersebut berguna, 

mudah digunakan efektif dalam hal waktu dan biaya serta lebih baik dari layanan 

yang bersifat tradisional, jika layanan e-Goverment memenuhi kriteria di atas maka 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-Goverment akan tercapai. Percaya 

kepada entitas yang menyajikan suatu layanan dan percaya kepada bagaimana 

layanan yang disediakan itu bekerja adalah 2 objek dari trust(Tan & Theon, 2001), 

Carter & Weerakkody(2008) mengatakan bahwa kepercayaan terhadap layanan e-

Goverment adalah salah satu faktor pendorong masyarakat menggunakan layana e-

Goverment. Sedangkan Horst.dkk(2007) juga menyatakan bahwa kepercayaan 

pada e-Government Services adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bahwa 

menggunakan suatu layanan tertentu akan meningkatkan kinerjanya dan secara 

langsung akan mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap layanan tersebut, 

berdasarkan itu penelitian ini mengusulkan bahwa dimensi kepercayaan pada 

pelayanan berpengaruh pada  kepercayaan pada e-Government. 

H3 : Dimensi Kepercayaan pada pelayanan berpengaruh positif terhadap 
kepercayaan pada e-Government. 

 

 Kepercayaan pada kualitas informasi(Trust in Information) 

Kepercayaan pada kualitas informasi ini berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap informasi yang disediakan secara online dapat dipercaya. Chopra dan 

Wallace(2003), menyatakan bahwa kepercayaan pada informasi mencerminkan 

sejauh mana informasi yang diperoleh secara online dapat dipercaya, selain itu 

mencerminkan juga akurasi, dan kualitas informasi, Kualitas informasi yang 

disajikan oleh layanan e-Goverment juga juga berpengaruh dalam membangun 

kepercayaan terhadap layanan e-Goverment dan kualitas informasi adalah penentu 



yang signifikan dalam keinginan untuk menggunakan layanan e-Goverment yang 

dijelaskan dalam penelitian oleh Gilbert, dkk.,(2004). Lin dan Lu ( 2000 ) 

menegaskan dugaan bahwa fitur dan keakuratan informasi yang diposting di sebuah 

situs web secara signifikan mempengaruhi sikap perilaku pengguna. 

H4 : Dimensi Kepercayaan pada kualitas informasi berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 
 Kepercayaan pada sistem teknologi informasi e-Government(Trust in 

System) 

Kepercayaan pada sistem teknologi informasi e-government berhubungan 

dengan kepercayaan terhadap kualitas sistem atau infrastruktur dari organisasi 

pemerintah dalam lingkup yang bersifat elektronik. Menurut Chopra dan 

Wallace(2003), kepercayaan terhadap sistem informasi diakui sebagai domain yang 

penting dalam lingkungan layanan yang bersifat elektronik, jika kepercayaan pada 

lingkungan layanan yang bersifat elektronik ini bisa tercapai secara tidak langsung 

akan membangun kepercayaan masyarakat dalam informasi yang disajikan pada 

layanan e-Goverment. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini mengusulkan 

bahwa kepercayaan pada sistem berpengaruh terhadap kepercayaan pada e-

Government. 

H5 : Dimensi Kepercayaan pada sistem teknologi informasi e-Government 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 
 Kepercayaan pada sistem transaksiTrust in Transaction) 

Dalam Penelitian Carter & Bellanger(2005), menyatakan bahwa salah satu 

aspek kepercayaan dalam e-goverment melibatkan komunikasi antar layanan, 

layanan yang dimaksud adalah layanan yang bersifat transaksi online dan juga 

berupa pengiriman data antar layanan. Kepercayaan pada transaksi mengacu pada 

kepercayaan pada keamanan dan perlindungan data saat terjadinya suatu transaksi, 

perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang berkaitan dengan integritas 



dan kerahasiaan data. 

H6 : Dimensi Kepercayaan pada sistem transaksi berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 
 Kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan e- 

Government(Trust in Government Organization) 

Kepercayaan terhadap organisasi pemerintah yang menyediakan layanan atau 

jasa yang bersifat elektronik sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan 

terhadap e-Goverment(Carter & Bellanger, 2005). Welch, dkk.,(2005), juga 

menyatakan bahwa kepercayan kepada pemerintah merupakan aspek penting dalam 

pengaturan layanan e-Goverment, kepercayaan terhadap pemerintah memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam kepuasan penggunaan layanan e-Goverment. 

Sofia Elena(2009), juga menyatakan bahwa kepercayaan pada instansi pemerintah 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan kepada layanan e-

Goverment. Sehingga penelitian ini mengusulkan bahwa dimensi kepercayaan 

pada instansi pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan pada e-Government. 

H7 : Dimensi Kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan e- 

Government berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 
 Kepercayan pada instansi pendukung layanan e-Government(Institution 

Based Trust) 

Warkentin, dkk.,(2005), istitution – based trust berdampak positif dalam 

kepercayaan terhadap e-Goverment, dinyatakan bahwa penyedia layanan e- 

Goverment melibatkan sertifikasi dari pihak sebagai lembaga yang menjamin 

layanan e-Goverment dari sebuah organisasi pemerintahan layak untuk digunakan. 

Sedangkan menurut Cheung & Li(2006), kepercayaan berbasis institusi 

dikonstruksi dari adanya aturan hukum dan pengakuan pihak ketiga mempengaruhi 

pelanggan dalam melaksanakan transaksi belanja secara online. 



H8 : Dimensi kepercayaan pada instansi pendukung layanan e- 

Government berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada e-Government. 

 

 Kepercayaan Pada Teknologi(Trust in Technology) 

Kepercayaan pada teknologi berkaitan dengan kepercayaan terhadap teknologi 

yang digunakan oleh organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan e-

Goverment. Sitkin dan Roth(1993), menyatakan bahwa trust atau kepercayaan 

adalah harapan bahwa tugas-tugas yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam konteks teknologi menurut Srivasta dan Thompson(2005), percaya pada 

teknologi yang digunakan dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas masyarakat 

yang berhubungan dengan layanan e- Goverment secara memuaskan, dengan 

adanya kepuasan maka berpengaruh terhadap layanan e-Goverment. Sedangkan 

menurut  Sofia Elena(2009)menyatakan bahwa trust in technology adalah faktor 

yang secara signifikan mempengaruhi kepercayaan kepada layanan e-Goverment. 

Berdasarkan beberapa hal di atas maka penelitian ini mengusulkan bahwa dimensi 

kepercayaan pada teknologi berpengaruh terhadap kepercayaan pada e-

Government. 

H9 : Dimensi kepercayaan pada teknologi berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan pada e-Government. 

 
3.3 Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran dalam penelitian ini adalah model pengukuran reflektif 

yang dikembangkan berdasarkan classical test teory dan psikometrik (Nunnally dan 

Bernstein, 1994) dikutip dari (Yamin & Kurniawan, 2011). . Indikator reflektif 

merupakan indikator yang bersifat manifestasi terhadap konstruk dan sesuai dengan 

classical test teory yang mengasumsikan bahwa variance di dalam pengukuran 

score variabel laten merupakan fungsi dari true score ditambah dengan error. Arah 

kausalitas mengalir dari konstrak ke indikator sehingga indikator diasumsikan 

mencerminkan variasi dalam variabel laten. Dengan kata lain, perubahan dalam 



konstrak diharapkan akan berdampak pada perubahan dalam seluruh indikatornya. 

 

 

Gambar 3.1. Model Pengukuran (Outer Model) 

 

3.4 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat 10 variabel penelitian, variabel yag ada bersifat 

tidak terukur atau latent, oleh karena itu variabel tersebut dinamakan juga sebagai 

variabel latent atau construct. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan definisi 

operasional. 

 

 



Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel Latent Penelitian 
No Variabel Definisi Operasional Referansi 

1 Kepercayaan pada 
e-Government 
(Trust in e- 
Government) 

Keyakinan atau harapan 
seorang warga negara bahwa 
layanan e-Government akan 
melakukan suatu tindakan 

(Mayer, Davis, 
& Schoorman, 
1995) 

  tertentu sesuai dengan kebutuhan 
dan keinginannya, walaupun 
warga negara tersebut tidak 
mempunyai kontrol atas kinerja 
layanan e- Government 

 

2. Kepercayaan pada 
data yang 
tersimpan (Trust in 
Stored Data) 

Kepercayaan terhadap 
manajemen penyimpanan data e-
goverment, kepercayaan bahwa 
data yang dikumpulkan dan 
disimpan akan dilindungi dari 
potensi ancaman, data secara 
efektif akan dilindungi dari 
penyalahgunaan pengaksesan 
data, perubahan data, dan 
penggunaan data 
oleh pihak yang tidak 
berkepentingan. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 

3. Kepercayaan pada 
pelayanan (Trust in 
Service) 

Kepercayaan terhadap layanan e- 
goverment, kepercayaan ini  
berkaitan dengan kepercayaan 
bahwa layanan e-government 
akan cepat tanggap dalam 
menyelesaikan masalah, 
keyakinan bahwa layanan e-
government transparan, 
keyakinan bahwa layanan e-
government melakukan 
pelayanan aktif dengan adanya 
komunikasi dua arah antara 
pemerintah dan warga negara, 
keyakina bahwa layanan e- 
government menyediakan 
layanan yang berguna dengan 
tujuan memudahkan warga 
negara 
menyelessaikan kepentingannya. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 



4. Kepercayaan pada 
kualitas informasi 
(Trust in 
Information) 

Kepercayaan terhadap informasi 
yang disajikan oleh e- 
goverment(kualitas informasi). 
Kepercayaan akan adanya 
penyediaan Informasi yang valid 
dan lengkap sehingga dapat 
diandalkan, kepercayaan bahwa 
informasi yang disediakan sesuai 
dengan sesuai dengan yang 
diminta, kepercayaan bahwa 
informasi yang ditampikan 
adalah informasi yang akurat, 
informasi yang dapat dimengerti, 
dan 
informasi yang terkini dan 
terbaru. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 

5. Kepercayaan pada 
sistem teknologi 
informasi e- 
Government (Trust 
in system) 

Kepercayaan terhadap sistem dan 
infrastruktur dari organisasi 
pemerintah. Kepercayaan yang 
mengacu pada persepsi bahwa 
operasi yang tepat dari sistem e- 
government tidak dapat 
dikompromikan, kepercayaan ini 
berkaitan dengan kepercayaan 
akan sistem bekerja dengan benar 
dan menghasilkan output yang 
bener, kepercayaan bahwa sistem 
tersebut bertugas sesuai dengan 
fungsinya setiap kali diperlukan, 
kepercayaan bahwa bahwa 
sistem dilindungi terhadap 
kehilangan data pengguna pada 
saat sistem gagal berjalan, 
kepercayaan bahwa sistem ini 
merespon 
permintaan dalam jangka waktu 
yang singkat dan dapat diterima. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

6. Kepercayaan pada 
sistem transaksi 
(Trust in 
Transaction) 

Kepercayaan terhadap transaksi 
dalam e-goverment. 
Kepercayaan yang berkaitan 
dengan keamanan dan 
perlindungan data, terutama 
dalam hal integritas & 
kerahasiaan. Ini mensyaratkan 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 



bahwa data tidak akan rusak atau 
terdistrosi pada saat transaksi. 

7. Kepercayaan pada 
instansi pemerintah 
penyedia layanan 
e- Government 
(Trust in 
Goverment 
organization) 

Kepercayaan terhadap instansi 
pemerintah. Kepercayaan bahwa 
pemerintah akan bertindak demi 
kepentingan warga negara, 
kepercayaan bahwa pemerintah 
memiliki kemampuan atau 
kekuatan untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan warga 
negara,kepercayaan bahwa 
pemerintah memilik itikad yang 
baik, mengatakan kebenaran dan 
memenuhi janji, kepercayan 
bahwa pemerintah selalu 
konsisten dalam setiap 
tindakannya. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

8. Kepercayaan pada
 Institusi 
pendukung layanan
 e- 
Government 
(Institution 
 – Based 
Trust) 

Kepercayaan terhadap sistem 
suatu lembaga yang mendukung 
e- government. Kepercayaan 
bahwa adanya penerapan hukum 
, kebijakan dan peraturan 
mengenai transaksi online, 
kepercayaan jaminan untuk 
identitas dan hak-hak pihak yang 
bertransaksi , seperti otoritas 
sertifikasi,  kepercayaan akan 
adanya kepatuhan terhadap suatu 
lembaga yang mengeluarkan 
peraturan dan pedoman dalam 
transaksi online. 

(Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

9. Kepercayaan pada 
teknologi (Trust
 in 
Technology) 

Kepercayaan terhadap teknologi 
yang digunakan oleh organisasi 
pemerintahan yang menyediakan 
layanan e-Goverment. Percaya 
pada teknologi yang digunakan 
dapat membantu menyelesaikan 
tugas- 
tugas secara memuaskan. 

(Srivasta & 
Thompson,2005; 
Sofia 
Elena,2009). 



10. Niat untuk 
menggunakan e-
government 

Tindakan masyarakat ditentukan 
oleh niat dan persepsi kontrol , 
dimana niat mereka dipengaruhi 
oleh sikap terhadap perilaku , 
norma subyektif, dan persepsi 
kontrol 
perilaku. 

(Hung, 
Chang, & 
Yu, 2006) 

Sumber : Data Diolah 
 

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan dan 

menyajikan data secara sistematis dengan tujuan suatu persoalan atau menguji 

hipotesis. Instrumen memegang peranan penting dalam menentukan suatu mutu 

penelitian, fungsi instrumen adala mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut 

Arikunto(2010), data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi 

sebagai alat pembuktian hipotesis, benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrumen pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari proses 

wawancara dan proses studi literatur, pada penelitian ini kuisoner disebarkan secara 

online dan penyebaran kuisoner dengan menemui responden secara langsung, 

penyebaran kuisoner secara online akan memakai fasilitas dari GoogleDrive. 

Kuisoner dibuat berdasarkan 10 variabel yang ada di dalam penelitian, agar variabel 

itu bisa diukur maka variabel tersebut dijabarkan dengan beberapa pertanyaan 

indikator, berikut ini adalah pertanyaan indikator pada masing-masing variabel. 

Tabel 3.3 Pertanyaan Indikator Pada Masing-Masing Variabel 
Kode Variabel Latent Jenis Indikator Referensi 

TIN.5 Saya percaya layanan 
pemerintahan secara online 
menyediakan alur 
informasi yang mudah 
diikuti karena informasi 
yang disediakan berurutan 

Reflektif (Shareef, 
Kumar, 
Kumar, & 
Dwivedi,2011) 



dan sistematis. 

TIN.6 Saya percaya layanan 
pemerintahan secara online 
menyediakan infomasi 
mengenai kebijakan
 pemerintah 
terkait dengan fungsinya. 

Reflektif (Shareef, 
Kumar, 
Kumar, & 
Dwivedi,2011) 

TIN.7 Saya tidak percaya layanan 
pemerintahan secara online 
menyediakan sumber 
infomasi tambahan yang 
terkait dengan kebutuhan 
pengguna. 

Reflektif (Shareef, 
Kumar, 
Kumar, & 
Dwivedi,2011) 

TIN.8 Saya percaya layanan 
pemerintahan secara online 
menyediakan link yang 
diperlukan dari situs-situs 
lain. 

Reflektif (Shareef, 
Kumar, 
Kumar, & 
Dwivedi,2011) 

TISE Kepercayaan
 
pada pelayanan(Trust in 
Service) 

  

TISE.1 Saya tidak percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online dapat 
menghemat waktu saya 
dibandingkan dengan 
melakukan transaksi secara 
konvensional. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

TISE.2 Saya percaya 
menggunakan layanan 
pemerintahan secara online 
meningkat efektivitas 
transaksi saya 
dengan Pemerintah. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

TISE.3 Saya percaya bahwa
 layanan 
pemerintahan   secara   
online   selalu 
transparan dalam setiap 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 



tindakannya. 

TISE.4 Saya percaya
 komunikasi
 dengan layanan 
pemerintahan secara 
online 
jelas dan dimengerti 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

TISE.5 Saya percaya layanan 
pemerintahan 
secara online nyaman dan 
mudah digunakan. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

TISE.6 Saya percaya dapat dengan 
mudah menyelesaikan 
tugas-tugas saya saat 
menggunakan layanan
 pemerinta
h secara online 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010). 

TSY Kepercayaan pada sistem 
teknologi informasi
 e- Government(Trust 
in System) 

  

TSY.1 Saya tidak percaya 
infrastruktur layanan 
pemerintahan secara online 
handal dan dapat bekerja 
dengan 
baik. 

Reflektif (Mithun 
Barua,2012) 

TSY.2 Saya percaya sistem bekerja 
dengan baik sesuai dengan 
fungsi yang telah diberikan 

Reflektif (Mithun 
Barua,2012) 

TSY.3 Saya percaya bahwa
 sistem 
sepenuhnya dilindungi dari 
berbagai potensi ancaman. 

Reflektif (Mithun 
Barua,2012) 

TTR Kepercayaan pada sistem 
transaksi(Trust in 
Transaction) 

  



TTR.1 Saya percaya 
 bahwa layanan 
pemerintahan secara 
 online 
melindungi data dari akses  
yang tidak memiliki otoritas 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 

TTR.2 Saya percaya sistem akan 
memberikan jaminan bahwa 
data akan dilindungi dari 
proses 
manipulasi data 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 

TTR.3 Saya tidak percaya bahwa 
layanan pemerintah secara 
online tidak akan 
menyimpan data dan 
menyebarkannya tanpa 
seijin 
pengguna. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010) 

TGO Kepercayaan Pada Instansi 
Pemerintah Penyedia 
Layanan e- 
Government(Trust in 
Government Organization) 

  

TGO.1 Saya percaya bahwa 
pemerintah bertindak yang 
terbaik demi kepentingan 
warga negara. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010; 
Teo, Srivastava, 
Jiang,2009). 

TGO.2 Saya tidak percaya bahwa 
pemerintah melakukan 
tugasnya dengan efisien. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010; 
Teo, Srivastava, 
Jiang,2009). 

TGO.3 Saya percaya bahwa saya 
dapat mengandalkan
 pemerintah 
melakukan tugasnya ketika 
mereka berinteraksi dengan 
saya. 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010; 
Teo, Srivastava, 
Jiang,2009). 

TGO.4  
Saya percaya bahwa 
pemerintah dapat 
diandalkan dalam 
memenuhi kewajiban 

Reflektif (Papadopoulou, 
Nikolaidou, 
Martakos,2010; 
Teo, Srivastava, 
Jiang,2009). 



mereka. 

IBT Kepercayaan pada
 Institusi pendukung 
layanan e-Government 
(Institution – Based Trust) 

  

IBT.1 Saya percaya layanan 
internet memerikan 
perlindungan yang cukup 
untuk memberikan 
kenyamanan saat 
menggunakannya dalam 
transaksi 
bisnis pribadi. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009) 

IBT.2 Saya tidak percaya bahwa 
payung hukum dan struktur 
teknologi melindungi saya 
dari masalah saat 
menggunakan layanan 
internet. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009) 

IBT.3 Saya percaya bahwa 
enkripsi dan kemajuan 
teknologi internet 
membuatnya aman bagi 
saya untuk 
bertransaksi bisnis. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009) 

IBT.4 Secara keseluruhan
 saya percaya 
bahwa   internet   adalah   
lingkungan 
yang aman untuk 
bertransaksi bisnis 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009) 

TTE Kepercayaan Pada 
Teknologi(Trust in 
Technology) 

  

TTE.1 Saya percaya teknologi 
yang mendukung sistem,
 dapat diandalkan. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Teo, 
Srivastava, 
Jiang,2009). 



TTE.2 Saya tidak percaya 
teknologi yang mendukung
 sistem,dapat 
memberikan  keamanan
 sepanjang waktu. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Teo, 
Srivastava, 
Jiang,2009). 

TTE.3 Secara keseluruhan saya 
percaya kepada teknologi 
yang digunakan oleh 
instansi pemerintah untuk 
mengoperasikan layanan 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Teo, 
Srivastava, 
Jiang,2009). 

 pemerintahan secara online.   

 
TTE.4 

Saya percaya bahwa 
enkripsi dan kemajuan 
teknologi internet 
membuatnya aman bagi 
saya untuk bertransaksi. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Teo, 
Srivastava, 
Jiang,2009). 

 
TTE.5 

Saya percaya bahwa adanya 
payung hukum dan 
teknologi yang memadai 
melindungi saya dari 
masalah di Internet. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Teo, 
Srivastava, 
Jiang,2009). 

TTE.6 Saya percaya
 teknologi
 internet memiliki 
cukup perlindungan untuk 
memberikan kenyamanan
 saat 
menggunakannya. 

  

TIG Kepercayaan pada e- 
Government(Trust 
 in e- 
Government) 

  

TIG.1 Saya tidak percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online kompeten dan 
efektif dalam 
memberikan pelayanannya. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

TIG.2 Saya percaya layanan 
pemerintahan secara online 
peduli, jujur dan 
berkemauan baik pada 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 



kebutuhan 
masyarakat. 

TIG.3 Saya percaya bahwa
 layanan pemerintahan
 secara online akan 
memberikan pelayanan
 yang menguntungkan 
masyarakat. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

TIG.4 Saya percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online bertindak 
jujur ketika melakukan 
transaksi 
dengan masyarakat. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.5 

Saya percaya 
 bahwa layanan 
pemerintahan secara 
 online 
mempunyai karakter yang 
jujur. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.6 

Saya percaya bahwa
 layanan pemerintahan
 secara online tetap 
menjaga komitmennya. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.7 

Saya percaya bahwa
 layanan pemerintahan 
secara online dapat 
dipercaya. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009;
 Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.8 

Saya percaya bahwa
 layanan pemerintahan 
secara online tulus dan 
asli. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.9 

Saya percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online akan 
menyediakan layanan demi 
keperntingan terbaik 
masyarakat. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.10 

Saya percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online dapat 
memberikan bantuan ketika 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 



masyarakat 
membutuhkannya. 

 
 
TIG.11 

Saya percaya bahwa 
layanan pemerintahan 
secara online tertarik pada 
pemenuhan kebutuhan 
masyarakat bukan hanya 
memenuhi 
kebutuhannya sendiri. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.12 

Saya percaya bahwa 
layanan pemerintah secara 
online tidak akan 
mengambil keuntungan dari 
saya. 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.13 

Saya percaya bahwa 
layanan pemerintah secara 
online tidak akan bertindak 
yang merugikan saya 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

 
TIG.14 

Saya percaya
 kepada layanan 
pemerintah secara online 

Reflektif (Alsaghier., 
dkk,2009; Sofia 
Elena,2009).). 

ITUEG Niat menggunakan
 layanan e- 
Government(Intention To 
Use e- 
Government 

  

ITUEG 
.1 

Tidak ada niat saya
  akan 
menggunakan 
 layanan
 layanan 
pemerintahan secara online 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 

ITUEG 
.2 

Saya berencana untuk 
menggunakan
 layanan
 pemerintah secara 
online. 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 

ITUEG 
.3 

Saya berniat menggunakan 
layanan 
layanan pemerintahan 
secara online kebutuhan 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 



berikutnya 

ITUEG 
.4 

Saya akan selalu
 mengandalkan 
layanan layanan 
pemerintahan secara online 
untuk pencarian informasi 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 

ITUEG 
.5 

Saya berniat menggunakan 
layanan 
layanan pemerintahan 
secara online di masa 
mendatang 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 

 
ITUEG
.6 

Saya berniat memberikan 
informasi pribadi
 kepada layanan
 layanan 
pemerintahan secara online 

Reflektif (Hung,
 Chang, 
Yu,2006;Alsagh 
ier., dkk,2009) 

Sumber : Data Diolah 
 

Setelah item-item kuesioner telah di definisikan untuk dapat diukur, maka 

diperlukan alat untuk mengukurnya yang disebut dengan skala. Pada penelitian ini 

akan digunakan metode skala sikap atau yang lebih dikenal dengan skala interval 

yang sering digunakan untuk mengukur gejala dalam penelitian sosial. Bentuk skala 

interval yang digunakan adalah skala likert(Likert Scale), skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Kuisoner menggunakan skala likert dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Pilihan Jawaban Pada Kuisoner 

Sumber : Data Diolah 
 

Nilai Jawaban Keterangan 
5 Sangat 

Setuju 
4 Setuju 
3 Tidak Tahu 
2 Tidak Setuju 
1 Sangat Tidak 

Setuju 



Kuisoner ini juga dilengkapi dengan pertanyaan informasi mengenai 

responden, pertanyaan umum seperti nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 

nomer telepon. Kuisoner dibagikan ke responden dan responden mengisi kuisoner 

seuai dengan apa yang dirasakannya terhadap penggunaan layanan publik 

pemerintah secara online. Selain dibagikan secara online kuisoner ini juga 

disebarkan secara langsung menggunakan kertas cetak, setelah semua kuisoner 

yang dibagikan secara langsung ini terkumpul kemudian disalin ke format digital 

dan digabungkan dengan kuisoner online yang sudah berbentuk digital. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini kebutuhan informasi sangat penting dan mendesak sejalan dengan arus 

globalisasi yang terjadi diseluruh dunia. Keberhasilan informasi sangat didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. Pemakaian komputer dalam kehidupan kita telah 

sangat meluas dan memasyarakat. Tidak hanya terbatas dalam lingkungan kerja, akan 

tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan perusahaan komputer 

adalah alat bantu yang mutlak diperlukan. Penerapan sistem informasi yang berbasis 

komputer (CBIS) menajdi kebutuhan yang mutlak dan dapat memberikan keunggulan 

kompetitif sehingga mendapat prioritas yang tinggi (Sutabri, 2012). 

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses identifikasiportofolio 

aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung perusahaan dalam 

pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan ini 

memperlajari pengaruh sistem informasi terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi 

perusahaan dalam memilih Langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan 

strategis sistem informasi juga menjelaskan berbagai tools, Teknik, dan kerangka kerja 

bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi sistem informasi dengan strategis bisnis, 

bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward and 

Peppard, 2002). 

Pentingnya suatu perencanaan strategis sistem informasi bagi kemajuan bisnis, 

mendorong berbagai perusahaan untuk mengadakan suatu pengembangan sistem 

informasi dan teknologi informasi yang digunakan. Beberapa contoh perusahaan yang 

membutuhkan analisis perencanaan strategis sistem informasi ialah perusahaan yang 

belum lama berdiri, perusahaan yang belum mempunyai sistem informasi yang 

terintegrasi ataupun perusahaan yang ingin merencanakan startegi baru dalam 

menjalankan bisnisnya. 



Cando Creativehouse merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

multimedia di kota Palembang. Cando Creativehouse merupakan perusahaan startup 

atau baru, yang berdiri pada tahun 2019. Perusahaan ini merupakan perusahaan 

penyedia jasa multimedia seperti fotografi, videografi, animasi, design dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan multimedia. 

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi belum dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang ada pada Cando Creativehouse. Infrastuktur dan apliaksi 

sistem informasi belum mampu mendukung proses bisnis dan memberikan keunggulan 

kompetitif. Pada perusahaan Cando Creativehouse juga belum mempunyai divisi yang 

bertanggung jawab atas permasalahan sistem informasi mengkibatkan kurang 

maksimalnya proses kerja. Disamping itu perusahaan ini juga belum mempunyai 

sistem yang terintegrasi antar divisi menimbulkan masalah yaitu kurangnya efisien 

dalam melakukan perkerjaan seperti penginputan data secara manual, pemebrian tugas 

kepada anatr divisi secara manual dan pemindahan data yang masih menggunakan 

media penyimpanan manual. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam Cando Creativehouse , 

peneliti tertarik untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi pada Cando 

Creativehouse. Rencana strategis ini dapat dijadikan acuan untuk pemanfaatan sistem 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan memberikan arahan bagi 

pengembangan sistem informasi yang mampu memberikan kontribusi penyelesaiaan 

permasalahan bisnis dan sistem informasi perusahaan.  

Dalam proses pembuatan perencanaan strategis sistem informasi pada 

perusahaan cando creative house dilakukan dengan menggunakan pendekatan ward 

and peppard. Pendekatan ward and peppard merupakan kerangka kerja yang dibuat 

oleh dua orang bersaudara bernama Joe Ward dan Joe Peppard. Mereka menciptakan 

kerangka kerja sebagai alat untuk meningkatkan manfaat teknologi agar bisa selaras 

dengan kebutuhan bisnis. Model strategi yang diciptakan Ward & Peppard adalah 

model strategi yang berisi kebutuhan apa saja yang yang harus dipenuhi untuk 

membuat sistem informasi dalam perusahaan. 



Berdasarkan pemaparan diatas, judul yang diambil adalah “Perencanaan 

Strategis Sistem Informasi Pada Perusahaan Multimedia (Studi Kasus Cando 

Creativehouse)” menarik untuk dikaji dan layak untuk dikembangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas 

maka, prihal yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana menghasilkan 

perencanaan strategis sitem informasi dengan menggunakan pendekatan Ward and 

Peppard yang dapat digunakan oleh Cando Creativehouse. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu Menghasilkan perencanaan strategis sistem 

informasi yang dapat diimplementasikan pada perusahan Cando 

Creativehouse dengan menggunakan pendekatan Ward and Peppard. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini, yaitu bisa menjadi acuan untuk perusahaan Cando 

Creativehouse dalam pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

perencanaan dan strategis bisnis perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliltian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu berjudul: 

“Perencanaan Strategis Sistem Informasi di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel 

Semarang Menggunakan Ward and Peppard” yang dilakukan oleh Adi Wiyono, dan 

kawan-kawan pada tahun 2020. Dalam penilitian tersebut, dijelaskan bahwa dalam 

upaya memenangkan persaingan bisnis, penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi sangant diperlukan sebagi alat bantu agar organisasi tersbut dapat lebih 

maju dan berkembang. Di dalam penerapannya tersebut, rencana strategis dari suatu 

teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan atau 

organisasi yang bersangkutan, supaya penerapan dari teknologi informasi tersebut 

dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Pada 

penilitian ini Adi Wiyono mengungkapkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia telah 

menggunakan fasilita TI pada tiap divisinya, hanya saja penggunaan IT pada beberapa 

divisi masih belum maksimal untuk menunjang kinerja proses bisnisnya. 

Penelitian lainnya dengan judul “Rencana Strategis Informasi Untuk 

Meningkatkan Keunggulan dengan Ward and Peppard Studi Kasus: Klinik Cahaya 

Kesehatan” yang dilakukan oleh Ismail Arifin, dan kawan-kawan pada tahun 2019. 

Mengatakan bahwa Peran Sistem Informasi (SI) bukan hanya sebagai efisiensi dan 

efektifitas, namun juga digunakan sebagai strategik / untuk menang dalam persaingan. 

Sistem informasi juga dikatakan sebagai senjata strategik (strategic weapon) atau 

senjata kompetitif (competitive weapon). Artinya, bisa digunakan untuk berkompetisi 

oleh suatu organisasi/perusahaan agar unggul dari kompetitornya. Selain itu, peran lain 

dari system informasi adalah mempertahankan keadaan organisasi/perusahaan agar 

tidak kalah dari kompetitor.  

 

 



2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Perencanaan Strategis  

 perencanaan dapat juga dikatakan sebagai proses manajemen pengambilan 

keputusan di waktu sekarang untuk tujuan di masa yang akan datang. Perencanaan 

adalah penentuan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan. Hal ini sama dengan 

mendahulukan kepentingan yang mendesak dan kemudian dilanjutkan dengan 

kepentingan yang tidak begitu mendesak. Sehingga perencanaan adalah pengembilan 

keputusan untuk masa depan dengan penentuan prioritas yang akan dilaksanakan 

secara berkesinambungan menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan di 

lingkungan atau bisnis sekitar organisasi.(Rahardja et al., 2017) 

 Menurut Aprinto (2013), menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah 

proses organisasi untuk menentukan sasaran, membuat strategi serta mengalokasikan 

sumber daya untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Perencanaan strategis 

membantu organisasi fokus pada bagaimana mencapai kesuksesan di masa mendatang. 

Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. 

Sementara menurut Hope dan Player (2012) yang juga dikatakan oleh Wibowo (2016) 

bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses untuk menentukan tujuan jangka 

menengah dan panjang dan bagaimana organisasi akan mencapainya.(Rahardja et al., 

2017) 

 

2.2.2 Sistem Informasi 

 Sistem informasi merupakan perpaduan antara orang, 

perangkat keras, perangkat lunak, teknologi informasi dan data yang dikumpulkan, 

diolah dan disebarkan dalam sebuah organisasi (Anggraeni, 2017). Sistem informasi 

merupakan perangkat dengan 

menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyebarkan 

serta menyajikan informasi yang dibutuhkan organisasi (Yobel & Sitokdana,(Triyuni 

& Wijaya, 2021) 

 



2.2.3 Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

 Perencanaan strategis sistem informasi merupakan suatu proses penyusunan 

rencana jangka panjang terhadap sumber daya yang dikembangkan dan digunakan 

untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dalam waktu tertentu (Yobel & Sitokdana, 

2020). Perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses identifikasi portofolio 

aplikasi sistem informasi yang akan menunjang dalam pelaksanaan dan merealisasikan 

tujuan bisnis organisasi. Perencanaan strategis sistem informasi mempelajari 

bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap kinerja bisnis dan menjelaskan 

berbagai kebutuhan organisasi supaya strategi SI selaras dengan strategi bisnis 

organisasi. (Triyuni & Wijaya, 2021) 

 

2.2.4 Ward and Peppard 

 Metode Ward and Peppard merupakan kerangka kerja yang dibuat oleh dua 

orang bersaudara yaitu Joe Ward dan Joe Peppard. Mereka menciptakan kerangka kerja 

sebagai alat untuk meningkatkan manfaat teknologi agar bisa selaras dengan kebutuhan 

bisnis. Kerangka kerja Ward and Peppard dipilih karena memiliki tools (alat) 

penelitian yang lengkap, berfokus pada aspek bisnis secara internal dan eksternal 

model strategi yang diciptakan Ward and Peppard adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2. Model Strategi (Peppard J. W., 2002) 

 



 Berdasarkan gambar 2.1, model strategi ward and peppard berisi kebutuhan apa 

saja yang harus dipenuhi untuk membuat IS/IT strategi dalam sebuah perusahaan. 

Setelah kebutuhan tersebut dipenuhi maka ditentukan strategi bisnis, manajemen 

strategi dan IT strategi untuk menghasilkan rancangan portofolio aplikasi. (Arifin et 

al., 2020) 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dalam proses pengumpulan data tidak 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan, namun penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dengan langkah wawancara dan 

observasi yang bertujuan mengetahui gejala holistic-kontekstual melalui pengumpulan 

data dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci. (Arifin et al., 2020) 

 Penelitian ini akan dilakukan sesuai alur yang telah direncakan seperti gambar 

3.1 

 
 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
 

1. Studi literatur, mencari refrensi dan mempelajari objek penelitian agar bisa 

menemukan metode yang tepat dan sesuai.  



2. Pengumpulan data, ditahap ini peneliti melakukan pencarian data melalui tahapan-

tahapan berikut: 

- Wawancara, Tahap ini mencari data dengan mewawancari pemilik perusahan, 

kepala setiap divisi perusahaan, serta karyawan yang bekerja pada perusahaan 

multimedia Cando Creativehouse. Dengan menanyakan visi misi perusahaan, 

tujuan perusahaan, struktur organisasi serta target yang akan dicapai dimasa 

mendatang. 

- Observasi, untuk mengetahui keadaan objek secara detail, maka dilakukan 

observasi langsung dengan langkah mendatangi perusahaan Cando 

Creativehouse dan melihat keadaan objek untuk mengetahui kebutuhan 

pendukung apa saja yang dibutuhkan agar bisa menarik pasar dan ungguk dari 

perusahaan multimedia lainnya. 

- Studi Literatur, tahap mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis ataupun dokumen yang dibuat langsung oleh 

subjek bersangkutan. 

 

3. Tahap analisis 

-  Analisis bisnis internal ,Analisis yang digunakan berupa SWOT, namun yang 

diambil hanya (Strength, Weakness) berikutnya value chain dan CSF guna menentukan 

aktivitas dan informasi apa saja yang akan dilakukan.  

-  Analisis bisnis eksternal, Di analisis ini tools yang digunakan adalah PEST dan 

SWOT (Opportunity dan Treath), adapaun lingkup yang dianalisis meluputi keadaan 

eksternal dari segi politik, ekonomi, social serta teknologi. yang nantinya hasil dari 

analisis ini akan menjadi acuan faktor mana yang akan menjadi ancaman bagi 

perusahan Cando Creativehouse. 

-  Analisis internal SI, Data analisis diperoleh dari wawancara juga observasi yang 

sudah dilakukan terhadap divisi  yang mengetahui dan menggunakan sistem informasi 

saat ini.  



-  Analisis eksternal SI, Data dari analisis eksternal dapat diperoleh melalui studi 

kepustakaan, trend teknologi yang sedang marak dan wawancara terhadap pihak yang 

berkait.  

4. Rekomendasi portofolio, Portofolio yang akan dibuat merupakan saran sistem 

informasi dalam bentuk blueprint berisi rekomendasi aplikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan Cando Creativehouse agar dapat unggul secara kompetitif. 

Serta saran bagi perusahaan agar bisa memperbaiki kelemahan yang ada. 

5. Kesimpulan dan saran 
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan wilayah 
yang rawan bencana. Hal tersebut 
dilatarbelakangi suatu realitas bahwa 
Indonesia dikelilingi tiga lempeng 
tektonik aktif, deretan gunung api aktif 
bagian dari ring of fire dan letak 
geografis yang dilewati garis 
khatulistiwa. Di samping itu kondisi 
hidrologi juga sangat berpengaruh 
terhadap fenomena alam yang dapat 
berujung bencana seperti angin puting 
beliung, banjir, banjir bandang dan 
longsor. (Dr. Sutopo Purwo Nugroho 
2019). 

Pada saat ini bencana alam 
seperti tanah longsor dipengaruhi oleh 2 
faktor yaitu faktor alam misalnya seperti 
erosi pada tanah, getaran bumi, lereng 
tebing yang terjal, bendungan susut, 
tanah tidak padat, curah hujan yang 
tinggi  dan faktor kelalaian manusia yaitu 
semakin maraknya pertanian di lereng 
gunung, dan tumpukan sampah yang 
dihasilkan dan dibuang sembarangan  
sehingga bisa menyebabkan  tanah 
menjadi rawan longsor. 

Fenomena tanah longsor 
merupakan hal biasa ketika terjadi 
peralihan dari musim kemarau ke musim 
hujan. Kementrian Riset dan Teknologi 
(KRT) menyebutkan bahwa banyaknya 
tanah retak akibat kekeringan yang tiba-
tiba terkena hujan lebat, maka tanah 
tersebut longsor. Ada dua hal penyebab 
tanah 2 longsor yang berkaitan dengan 
hujan, yakni hujan berintensitas tinggi 
dalam waktu singkat dan menerpa 
daerah yang kondisi tanahnya labil. 
Tanah kering ini menjadi labil dan 
mudah longsor saat terjadi hujan. 
Kondisi lain adalah akumulasi curah 
hujan di musim hujan pada tebing terjal 
yang menyebabkannya runtuh. Tanah 
longsor ini cukup berbahaya dan dapat 

mengakibatkan korban jiwa tidak sedikit 
(Majid 2008). 

Pada bencana alam tanah longsor 
perlu diketahui daerah mana saja yang 
menjadi titik tanah longsor agar mudah 
saat mengantisipasi dan menangani 
terjadinya tanah longsor, sehingga 
antisipasi dan pengangan ini bisa 
dilakukan dengan konsep data mining 
untuk menghasilkan informasi daerah 
mana saja yang menjadi titik rawan tanah 
longsor tersebut. 

 
2. Landasan Teori 

Data mining adalah proses yang 
memperkerjakan satu atau lebih teknik 
pembelajaran komputer (machine 
learning) untuk menganalisis dan 
mengekstraksi pengetahuan (knowledge) 
secara otomatis.  Definisi lain 
diantaranya adalah pembelajaran 
berbasis induksi (induction-based 
learning) adalah proses pembentukan 
definisi-definisi konsep umum yang 
dilakukan dengan cara mengobservasi 
contohcontoh spesifik dari konsep-
konsep yang akan dipelajari. Knowledge 
Discovery in Databases (KDD) adalah 
penerapan metode saintifik pada data 
mining. Dalam konteks ini data mining 
merupakan satu langkah dari proses 
KDD (Hermawati 2013). 

Salah satu tugas yang dapat 
dilakukan dengan data mining adalah 
pengklasifikasian. Klasifikasi pertama 
kali diterapkan pada bidang tanaman 
yang mengklasifikasi suatu spesies 
tertentu, seperti yang dilakukan oleh 
Carolus von Linne (atau dikenal dengan 
nama Carolus Linnaeus) yang pertama 
kali mengklasifikasi spesies berdasarkan 
karakteristik fisik. Selanjutnya dia 
dikenal sebagai bapak klasifikasi. Dalam 
klasifikasi terdapat target variabel 
kategori. Metode-metode / model-model 
yang telah dikembangkan oleh periset 



untuk menyelesaikan kasus klasifikasi 
antara lain Pohon keputusan, 
Pengklasifikasi bayes/naive bayes, 
Jaringan saraf tiruan, Analisis statistik ,A 
lgoritma genetik , Rough sets , 
Pengklasifikasi k-nearest neighbor,  
Metode berbasis aturan , Memory based 
reasoning  dan Support vector machine 
(Mardi). 

Diantara beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk klasifikasi adalah 
metode pohon keputusan atau decission 
tree. Metode pohon keputusan 
merupakan sebuah metode yang dapat 
mengubah fakta yang sangat besar 
menjadi sebuah pohon keputusan yang 
merepresentasikan aturan. Aturan dapat 
dengan mudah dipahami dengan bahasa 
alami. Sebuah pohon keputusan adalah 
sebuah struktur yang dapat digunakan 
untuk membagi kumpulan-kumpulan 
data yang besar menjadi himpunan-
himpunan record yang lebih kecil 
dengan menerapkan serangkaian aturan 
keputusan. Dengan masing-masing 
rangkaian pembagi, anggota himpunan 
hasil menjadi mirip satu dengan yang 
lainnya. Data dalam pohon keputusan 
biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel 
dengan atribut dan record. Atribut 
menyatakan suatu parameter yang dibuat 
sebagai kriteria dalam pembentukan 
pohon. Misalkan untuk menentukan 
main tenis, kriteria yang diperhatikan 
adalah cuaca, angin dan temperatur. 
Salah satu atribut merupakan atribut 
yang menyatakan data solusi per item 
data yang disebut target atribut. Atribut 
memiliki nilai-nilai yang dinamakan 
dengan instance. Misalkan atribut cuaca 
mempunyai instance berupa cerah, 
berawan dan hujan. Proses pada pohon 
keputusan adalah mengubah bentuk data 
(tabel) menjadi model pohon, mengubah 
model pohon menjadi rule, dan 
menyederhanakan rule.  Banyak 

algortima yang bisa digunakan dalam 
pembentukan pohon keputusan, antara 
lain ID3, CART, dan C4.5. Algoritma 
C4.5 merupakan pengembangan dari 
algoritma ID. (Mardi) 

Salah satu algoritma yang dapat 
digunakan untuk membuat pohon 
keputusan (decission tree) adalah 
algoritma C4.5 untuk mengklasifikasi 
wilayah kumuh di kecamatan rintis, 
kelurahan limapuluh, Kota Pekanbaru ini 
yaitu untuk meningkatkan kondisi 
hunian masyarakat dan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi pihak 
pengambil kebijakan dalam menentukan 
strategi terkait permasalahan kumuh. 
Dalam klasifikasi ini menggunakan 
algoritma C4.5. Data yang digunakan 
keteraturan bangunan, kelayakan 
bangunan, kondisi penyediaan air 
minum, kondisi pengelolaan air limbah, 
kondisi pengelolaan persampahan dan 
kondisi pengamanan kebakaran. Hasil 
pengujian algoritma C4.5 menggunakan 
confusion matrix dari pengujian data 
training dengan 1101 data dan 26 
RT/RW didapatkan tingkat akurasi 
klasifikasi algoritma C4.5 (Aris 
Kurniawan t.thn.). 

 
3. Kajian Pustaka 
Penelitian yang terkait masalah diatas 
sebagai berikut : 
 1. penelitian dari (Aji Primajaya 
2020) yang berjudul Prediksi Potensi 
Kebakaran Hutan dengan Algoritma 
Klasifikasi C4.5 Studi Kasus Provinsi 
Kalimantan Barat. Pada penelitian ini dia 
menggunakan Metodologi Knowledge 
Discovery in Database (KDD). untuk 
mengetahui penerapan algoritma C4.5 
pada prediksi kebakaran hutan. Tahap 
dari KDD terdiri dari pengumpulan dan 
pemilihan data, pemrosesan data, 
transformasi data, pengolahan data 
dengan algoritma C4.5 dan terakhir 



adalah interpretasi serta evaluasi 
pengetahuan. Percentage split, Cross 
validation, Use Training Set digunakan 
sebagai teknik pembagian data training 
dan testing dengan skenario pesentase 
dan dipilih model terbaik. 
 
 2. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan di Kota Pagar Alam 
melalui Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagar 
Alam saat ini masih memprediksi untuk 
kemungkinan terjadinya bencana tanah 
longsor hanya dari keadaan alam saja 
atau melihat kondisi cuaca yang ada. 
Bencana yang dapat terjadi tiba-tiba dan 
belum bisa diprediksi daerah mana saja 
yang menjadi rawan bencana tanah 
longsor karena belum adanya 
perhitungan yang lebih lagi pada faktor-
faktor penyebab tanah longsor yang 
masih menyulitkan untuk mengetahui 
lokasi-lokasi titik daerah rawan bencana 
tanah longsor dan menyebabkan belum 
maksimalnya cara mengantisipasi dan 
penanganan pada wilayah yang 
terdampak bencana tanah longsor. 
 
 3. Berdasarkan penelitian dalam 
jurnal yang berjudul Implementasi 
Algortima C4.5 Untuk Memprediksi 
Tingkat Kerusakan Akibat Banjir (Studi 
Kasus: Bpbd Prov.Sumut) yaitu 
berdasarkan analisa dan pembahasan 
pada tingkat kerusakan akibat banjir 
dengan algoritma C4.5 maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain, 
dengan menggunakan algoritma C4.5 
maka dapat memprediksi tingkat 
kerusakan akibat banjir. Hasil yang di 
dapatkan dari analisa secara manual 
dengan pengujian dengan aplikasi 
Tanagra dapat disimpulkan bahwah hasil 
hampir mempunyai kemiripan lebih dari 
70 persen. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari data banjir sebelumnya 

dan digali dengan algortima C4.5 di 
dapatkan hasil bahwah jika curah hujan 
lebat dan ketingian air di bawah normal 
maka tingkat keruskannya sedang dan 
juga bila curah hujannya tidak lebat 
maka tingkat keruskannya ringan. 
Hubungan dengan penelitian ini peneliti 
bermaksud untuk mengetahui daerah 
rawan bencana tanah longsor yang lebih 
akurat dan mudah dipahami. 
 
 Dengan dilakukannya penelitian 
menggunakan algoritma C.4. untuk 
menetukan daerah rawan bencana tanah 
longsor 5 ini diharapkan mampu 
menjadikan proses antisipasi dan 
penanganan terjadinya tanah longsor 
lebih mudah dan baik lagi sehingga bisa 
membantu pemerintah Kota Lahat 
khsususnya BPBD kota Lahat dalam 
menanggulangi bencana ini. Selain itu 
analisis daerah rawan daerah bencana 
tanah longsor ini lebih akurat lagi untuk 
pemetaan daerah rawan bencana tanah 
longsor. 
 

4. Metedologi Penelitian 
Peneliatian dilakukan di kota Lahat 
Sumatra Selatan, di kantor BPBD Kota 
Lahat. 
Data Penelitian 
Data penelitian yg digunakan adalah 
1. jumlah longsor di kota lahat 3 tahun 
 sebelumnya. 
2. jumlah kerusan yang diakibatkan oleh 
 longsor  selama 3 tahun terkahir. 
3. jumlah korban akibat longsong 
selama 3  tahun terakhir. 
Metode Pengembangan Sistem 
 Algoritma C4.5 adalah salah satu 
algoritma yang biasa digunakan untuk 
melakukan klasifikasi atau segmentasi, 
pengelompokan berdasarkan sifat 
prediktif. Klasifikasi merupakan salah 
satu proses pada data mining yang 
bertujuan untuk menemukan pola yang 



berharga dari data yang berukuran relatif 
besar hingga sangat besar.  
Algortima C4.5 sendiri merupakan 
pengembangan dari algortima ID3, 
dimana pengembangan dilakukan dalam 
hal, bisa mengatasi missing data, bisa 
mengatasi data kontinu dan pruning. 
Secara umum algoritma C4.5 untuk 
membangun pohon keputusan adalah 
sebagai berikut:  
1. Pilih atribut sebagai akar.  
2. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai.  
3. Bagi kasus dalam cabang. 4. Ulangi 
proses untuk setiap cabang sampai 
semua kasus pada cabang memiliki kelas 
yang sama. Untuk memilih atribut akar, 
didasarkan pada nilai gain tertinggi dari 
atribut-atribut yang ada. Untuk 
menghitung gain digunaka rumus seperti 
yang tertera dalam persamaan 1 berikut : 
1^1 Gain (S.A) = Entropy (S) - Zi; =i 
Entropy (Si)  
Dimana :  
S   :  himpunan kasus  
A   :  atribut  
N   :  jumlah partisi atribut  
A \Si\ : jumlah kasus pada partisi ke-
i |Sr |  :  jumlah kasus dalam S 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Kepuasan konsumen adalah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh 

setiap konsumen yaitu dengan cara membandingkan antara suatu kondisi yang 

sudah ada dengan suatu kondisi yang diharapkan oleh setiap konsumen. Mengapa 

demikian, sebab jika suatu perusahaan mampu memberikan produk yang sesuai 

ekspetasi pelanggan maka pelanggan tersebut akan merasa puas atau suka 

terhadap produk yang diinginkannya. 
Hadirnya dunia internet yang bisa digunakan dengan smartphone semakin 

menambah kemudahan kita untuk menjalankan aktivitas. e-commerce adalah 

aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara 

transaksinya melalui transfer uang secara digital (Kalakota dan Whinston, 1997). 

e-commerce menjadi salah satu hasil adopsi penggunaan internet yang dilakukan 

pebisnis untuk menjalankan bisnisnya. Peningkatan pengguna internet 

memunculkan peluang bagi e-commerce untuk memasarkan produknya (Bhalekar 

et. al, 2014).  

Meningkatkan kualitas layanan e-commerce dianggap sebagai salah satu 

faktor kunci menuju kesuksesan atau kegagalan dalam rantai pasokan e-retailing. 

Menurut (Lai, 2014), kecepatan perkembangan teknologi, komunikasi, dan 

informasi dan e-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan 

jasa secara online. Pada saat yang sama, pertumbuhan yang pesat dari toko online 

telah mendorong persaingan hebat diantara penjualan e-commerce yang semakin 

melihat pengalaman pelanggan sebagai sesuatu penting (Lai, 2014). e-commerce 

menjadi alternatif bisnis di era modern yang sejalan dengan kondisi pasar yang 
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semakin dinamis dan persaingan yang kompetitif, mengakibatkan perubahan pada 

perilaku konsumen. 

Shopee adalah salah satu e-commerce yang banyak digemari saat ini. Shopee 

adalah suatu situs e-commerce atau tempat untuk berbelanja online dengan mudah 

karena setiap konsumen dapat menggunakan situs shopee melalui smartphonenya 

dan mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga yang terjangkau tanpa 

dibatasi oleh jarak dan waktu. Shopee didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009, 

situs shopee ini pertama kali diluncurkan di Singapura tahun 2015 lalu sejak saat 

itu memperluas jaringannya ke berbagai negara. e-commerce Shopee 

menyediakan berbagai layanan dalam produknya, seperti jasa pengiriman, reward 

koin, ShopeePay, acara bulanan, voucher pembelian, voucher gratis ongkir, 

pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas layanan Shopee terhadap loyalitas pengguna. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variable independen kualitas layanan 

yang terdiri dari reward koin, jasa pengiriman, ShopeePay, acara bulanan, dan 

variabel dependennya adalah loyalitas pengguna Shopee. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai layanan-layanan e-

commerce yang dapat memberikan pengaruh pada loyalitas pelanggannya. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian diharapkan dapat membantu pihak Shopee dalam 

mempertahankan maupun mengoptimalkan kualitas pelayanan, dijadikan acuan 

untuk berbisnis bagi pihak lainnya dan untuk rujukan dalam penelitian 

selanjutnya. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk membuat sebuah penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee Terhadap 

Loyalitas Pengguna Shopee”. 

 

1.2 Permasalahan 

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, serta berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Pengaruh Kualitas Layanan E-

Commerce Shopee terhadap Loyalitas Pengguna Shopee”. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee 

terhadap Loyalitas Pengguna Shopee. 

2. Mengetahui layanan-layanan e-commerce yang dapat memberikan pengaruh 

pada loyalitas pelanggannya. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui Pengaruh Kualitas Layanan E-Commerce Shopee terhadap 

Loyalitas Pengguna Shopee yang telah terjadi. 

2. Dapat mengetahui layanan-layanan e-commerce yang dapat memberikan 

pengaruh pada loyalitas pelanggan Shopee. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar pembahasan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran secara jelas 

dan sesuai dengan tujuan, maka penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan teori umum, yang berkaitan dengan 

judul. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini akan menjelaskan tentang instansi tempat penelitian, 

tahapan penelitian, lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari sistem yang akan dibuat 

serta hasil peneltian yang telah dilaksanakan terhadap penulis.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan 

dan dibahasa dalam bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  E-Commerce  

E-commerce adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses jual beli atau 

pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk 

internet (Anupam, 2011). Menurut Haryanti dan Irianto (2011), e-commerce 

merupakan suatu cara bagi pelanggan untuk membeli barang secara online. 

Sebuah produk dijual menggunakan internet dalam e-commerce untuk pelanggan 

maupun bisnis. E-commerce menggunakan media teknologi informasi agar dapat 

meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis, dan menyediakan dasar untuk produk 

dan layanan baru (Isoraite dan Miniotiene, 2018). Baik atau buruknya e-commerce 

dapat dianalisis dari kualitas pelayanannya, hal ini merujuk pada penelitian 

Meidita, dkk (2018).  

 

2.2 E-Service Quality  

E-service quality merupakan proses menciptakan nilai lebih pada suatu 

produk agar mendapatkan nilai tambahan dari konsumen dan mempertahankan 

citra perusahaan itu sendiri (Chong dan Man, 2017). E-service quality 

berhubungan dengan proses transaksi dari awal hingga akhir di suatu e-commerce, 

mulai dari pencarian informasi, kebijakan privasi, navigasi website, proses 

pemesanan, interaksi customer service, pengiriman, kebijakan pengembalian, dan 

kepuasan terhadap produk yang dipesan (Blut, 2016). Menurut penelitian 

Jonathan (2013), e-service quality dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu 

information quality, security, website functionality, customer relationship, 

responsiveness dan fulfillment. Informasi yang ada di dalam website merupakan 

bagian penting dari pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Baik atau buruknya 

kualitas informasi dapat dilihat dari informasi, waktu penyajian, dan bentuk 

penyajian.  

Dimensi security (keamanan) ini berkaitan dengan kepercayaan yang 

didapatkan website dari pelanggannya. Dengan adanya pelayanan kepada 

pelanggan secara baik, maka kepercayaan pelanggan akan terbangun dengan 
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sendirinya. Keamanan juga berkaitan dengan privasi pelanggan, seperti informasi 

pribadi dan transaksi pelanggan terhindar dari penyalahgunaan oknum ketiga.  

Dimensi selanjutnya yaitu dimensi website functionality yang memiliki tiga 

aspek didalamnya, yaitu : 

1.  Aspek pertama, navigasi adalah suatu cara menentukan tempat atau 

kedudukan sehingga dapat mempercepat pekerjaan. Navigasi berkaitan 

dengan seberapa mudah pengguna mencari informasi dalam website 

tersebut.  

2. Aspek kedua, akses website, kemampuan pengguna dalam mengakses 

sumber daya pada website yang berkaitan dengan kemudahan dan 

kecepatan koneksinya.  

3. Aspek ketiga yaitu fungsi transaksional, yang memungkinkan pelanggan 

mudah dalam menyelesaikan sebuah transaksi, seperti pemesanan, 

pembayaran dan pembatalan yang mudah.  

 

Customer relationship ini merupakan komunitas virtual dalam sebuah website 

untuk memberikan ruang kepada pengguna dan pelanggan untuk bertukar 

informasi dan pendapat di antara mereka. Dengan adanya fitur ini pengguna 

mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Pengguna 

dimudahkan dengan komunikasi dua arah ini dalam mencari informasi, membuat 

keputusan pembelian, dan memberikan umpan balik ke website.  

Dimensi responsiveness diukur dari waktu sebuah website merespons 

pelanggan secara online. Misalnya dalam hal menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh pelanggan dengan cepat atau lama, dalam hal menanggapi kebutuhan dan 

keluhan pelanggan melalui email, atau dalam hal menangani kekhawatiran 

pelanggan terkait kelengkapan transaksi.  

Dimensi fulfillment mengarah pada kemampuan website dalam memberikan 

produk atau layanan serta kesalahan yang terjadi.  

2.3 Layanan Shopee  

Layanan adalah kegiatan tak berwujud yang ditawarkan oleh pihak satu 

kepada pihak lainnya dengan tujuan memberikan manfaat kepada pihak lain 
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tersebut (Donald dalam Hardiansyah 2011:10). Begitu juga layanan Shopee 

adalah usaha yang dilakukan Shopee untuk membantu keperluan penggunanya 

untuk melakukan tujuannya. Layanan Shopee ini terdiri dari reward koin 

(Lestanti, 2019) jasa pengiriman (Utomo dkk, 2020), ShopeePay (Wafa, 2020), 

dan acara bulanan (Shafinazh, 2020, voucher pembelian, voucher gratis ongkir, 

pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, dan sebagainya.  

Reward koin merupakan layanan berupa mata uang virtual milik Shopee yang 

diperoleh pengguna dengan melakukan transaksi di Shopee Mall, Star Seller, 

voucher cashback, dan bermain game pada aplikasi mobile Shopee. Koin ini dapat 

digunakan untuk semua pembelian kecuali produk akun resmi Iklanku dan 

kategori voucher (Lestanti, 2019).  

Jasa pengiriman pada Shopee merupakan layanan jasa ekspedisi pengiriman 

barang yang telah terintegrasi dengan sistem Shopee (website Shopee). Terdapat 

berbagai jasa pengiriman yang telah bekerja sama dengan Shopee seperti GO-

SEND (GO-SEND Same day Delivery dan GO SEND Instant Delivery), J&T 

Express, JNE EXPRESS (JNE REG dan JNE OKE), dan Pos Kilat Khusus 

(Utomo dkk, 2020).  

ShopeePay merupakan fitur layanan yang dimiliki Shopee berupa uang 

elektronik sebagai metode pembayaran online dan untuk menampung 

pengembalian dana (Wafa, 2020). Selain itu, melalui ShopeePay dapat melakukan 

transfer saldo ShopeePay antar teman. Saldo top up ShopeePay maksimal sebesar 

Rp 2.000.000,00 pada akun yang belum terverifikasi dan Rp 10.000.000,00 pada 

akun yang sudah terverifikasi (website Shopee).  

Acara bulanan merupakan acara yang diadakan oleh Shopee pada 

tanggal�tanggal istimewa setiap bulannya. Pada tanggal-tanggal istimewa, 

Shopee menawarkan berbagai promo pada produk tertentu untuk penggunanya. 

Acara yang diadakan Shopee pada tanggal-tanggal istimewa, yaitu 7.7 Hujan 

Promo yang diadakan mulai tanggal 10 Juni hingga 7 Juli 2019, 8.8 Men Sale 

yang diadakan mulai tanggal 11 Juli hingga 8 Agustus 2019, 9.9 Super Shopping 

Day yang diadakan mulai tanggal 16 Agustus sampai 9 September 2019, 10.10 
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Brand Festival yang diadakan mulai tanggal 16 September hingga 10 Oktober 

2019, dan sebagainya (Shafinazh, 2020).  

 

2.4 Loyalitas Pengguna  

Loyalitas pelanggan adalah alat yang menciptakan karakter pemasaran suatu 

perusahaan, sebab bauran pemasaran yang kompetitif dan memiliki pelanggan 

yang setia akan membentuk hubungan baik dengan pelanggan (Sudirman dkk, 

2020). Loyalitas juga merupakan perilaku pelanggan yang ditunjukkan dengan 

pembelian terus menerus pada produk perusahaan yang sama dan menyarankan 

produk tersebut kepada orang lain (Lovelock, 2011:338). Konsumen dapat 

dikatakan loyal jika mereka melakukan pembelian berulang pada merek tersebut 

walaupun banyak produk lain yang menawarkan keunggulan lebih (Saputro, 

2013).  

Berdasarkan beberapa teori dari masing-masing variabel di atas, peneliti akan 

membuktikan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut. 

1. H1 = Layanan reward koin pada e-commerce Shopee berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pengguna Shopee.  

2. H2 = Layanan jasa pengiriman pada e-commerce Shopee berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna Shopee.  

3. H3 = Layanan ShopeePay pada e-commerce Shopee berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pengguna Shopee.  

4. H4 = Layanan acara bulanan pada e-commerce Shopee berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna Shopee. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Perusahaan 
3.1.1 Gambaran Umum Organisasi 

Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015 lalu, setelah peluncuran di 

beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya, khususnya di Singapura. Shopee 

memang didirikan pada tahun 2015 lalu di Singapura, setelah itu barulah 

berekspansi ke berbagai negara lainnya. Dengan umur yang masih demikian muda 

dan sudah mencapai kesuksesan seperti sekarang ini di Indonesia, tentu banyak 

hal yang bisa kita pelajari dari organisasi shopee. Awalnya, Shopee memiliki 

konsep bisnis C2C (Customer to Customer). Seiring perkembangan waktu dan 

pengguna, Shopee beralih menjadi Hibrid C2C dan juga B2C (Bisnis to 

Customer). Dengan hadirnya Shopee Mall, maka Shopee sudah tidak murni lagi 

menjadi bisnis C2C. 

 

3.1.2 Visi dan Misi 
3.1.2.1 Visi 

“Menjadi mobile marketplace nomor 1 di indonesia”  

 

3.1.2.2 Misi 

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia” 

 

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah Shopee 

Indonesia yang beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman 

Kav. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 
3.3.1 Tahap Perumusan Masalah 
         Tahapan ini merupakan suatu proses merumuskan masalah dan membatasi   

masalah yang akan diteliti. Perumusan dan  pembatasan masalah diperlukan agar 

dapat lebih mengarahkan peneliti dalam membuat suatu sistem sehingga 
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penelitian yang dikerjakan tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. 

(Nazir, 1998: 51). 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Angket atau Kuesioner  

  Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66) Penelitian ini 

menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara 

berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice 

questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.  

2. Metode Dokumentasi  

  Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang layanan Shopee yang ada di Indonesia. 
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