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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital (electronic digital service) telah 

melahirkan sebuah bentuk birokrasi pemerintahan yang baru, yang di istilahkan 

sebagai electronic government. E-government atau biasa disingkat E-gov adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah ( seperti : wide area network, 

internet dan mobile computing) yang  memungkinkan  pemerintah  untuk  

mentransformasikan  hubungan dengan  masyarakat,  dunia bisnis  dan  pihak  yang  

berkepentingan. Berdasarkan survei yang dilakukan PBB berjudul E-Government 

Survey (2014) yang dilansir pada artikel dalam www.cnnindonesia.com, mencatat 

Indonesia berada di peringkat 106 dari 193 negara di dunia. Selain itu, berdasarkan 

data yang diperoleh situs www.kemendagri.go.id (2013), bahwa dari 530 

pemerintahan di Indonesia, terdapat 485 (92%) situs web pemerintah yang aktif, 45 

(8%) situs web offline atau tidak aktif. LAPOR adalah salah satu e-government yang 

sedang dikembangkan ole pemerintah di Indonesia. LAPOR merupakan cikal-bakal 

sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dilansir dari 

situs web Lapor.go.id (2013), pengguna LAPOR sudah mencapai angka 22.954 lebih 

pengguna dan ada lebih dari 62.527 laporan yang sudah diterima. Pengguna LAPOR 

diantaranya  46,6% merupakan pihak swasta, 16,1% merupakan pihak pemerintahan, 

dan 37,3% sisanya merupakan pelajar serta profesi lainnya.  

Menurut Pratama (2014), tujuan dari diterapkannya E-government di 

pemerintahan Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan 

masyarakat berbasis teknologi informasi, mendukung terjadinya proses pemerintahan 

yang bersih dan transparan, dan membantu perbaikan sistem dalam organisasi 
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pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan E-government atau pemerintahan berbasis 

elektronik  semakin  berperan  penting  bagi  semua  pengambilan  keputusan. 

Sedangkan pemerintah  tradisional yang  identik  dengan administrasi menggunakan 

kertas mulai ditinggalkan. Karena penelitian mengenai E-government masih sangat 

sedikit di Indonesia, maka hal itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk 

mengangkat penelitan mengenai penilaian situs pemerintah Lapor.go.id, selain itu 

banyaknya keluhan serta rumitnya sistem birokrasi dalam melakukan pengaduan serta 

peayanan keluhan di Indonesia juga merupakan alasan peneliti melakukan penelitian 

terhadap Lapor.go.id.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003) 

menyimpulkan bahwa kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan pengguna dan intensitas penggunaan layanan suatu sistem 

informasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap situs 

Lapor.go.id dengan menggunakan metode webqual dan importance performance 

analysis (IPA). Webqual digunakan untuk menilai situs tersebut berdasarkan atribut 

dan nilai skala likert’s sedangkan importance performance analysis digunakan untuk 

mengetahui prioritas setiap atribut.  Penilaian pengguna dalam penelitian ini 

dibedakan ke dalam dua perspektif yaitu penilaian terhadap tingkat kinerja dan tingkat 

kepentingan. Dari penilaian terhadap masing-masing atribut kualitas situs tersebut, 

dapat dilihat indikator kualitas mana saja yang telah sesuai dengan keinginan 

pengguna dan mana saja yang membutuhkan perbaikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

diangkat adalah bagaimana menilai situs E-government menggunakan metode 

webqual dan importance performance analysis (IPA). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengentahui hubungan pengaruh antara dimensi kebergunaan, kualitas 

informasi, dan kualitas interaksi terhadap tingkat kepuasan. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap situs Lapor.go.id. 

3. Menentukan prioritas atribut situs Lapor.co.id yang perlu diperbaiki. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah menilai situs Lapor.go.id dan 

mengetahui tingkat kepuasan yang telah diterima oleh pengguna website tersebut 

berdasarkan dimensi webqual yaitu dimensi kegunaan, kualitas informasi, dan 

kualitas interaksi pelayanan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya menganalisa situs dan tidak dilanjutkan dengan 

membuat rancangan desain usulan situs. 

2. Responden pada penelitian ini tidak dibatasi profil dan kriteria tertentu. 
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