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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Peran sistem informasi didalam sebuah organisasi tidak bisa diragukan lagi. Dukungannya 

bisa membuat perusahaan mempunyai kelebihan yang kompetitif, yang berarti bahwa suatu 

perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi. (A. 

Kadir: 2014)  

Perkembangan pesat dalam dunia teknologi informasi telah membawa manfaat yang besar 

bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kehidupan kita sekarang perlahan-lahan mulai berubah 

dari dulunya era industri berubah menjadi era informasi dan komunikasi dibalik pengaruh era 

globalisasi dan informatika yang menjadikan komputer, internet, dan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi sebagai bagian utama yang harus ada atau tidak boleh kekurangan di dunia 

pendidikan (Asep Nurjaman, 2002). Era globalisasi telah menuntut segala informasi dapat 

diakses secara cepat dan praktis. Dengan perancangan sistem informasi yang baik, maka akan 

didapatkan sebuah informasi yang berkualitas (Devi & Suartana, 2014). Teknologi komunikasi 

dan informasi yang terus berkembang berpengaruh hampir di seluruh bidang kehidupan termasuk 

bidang pendidikan (Nasrum, 2015). 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang melakukan semua informasi 

yang mempengaruhi semua operasi dari sistem-sistem yang mendukung manajemen (Hartono, 

2008). Data diolah menjadi informasi sesuai keperluan pimpinan, agar informasi sesuai dengan 

keperluan manajemen dan pimpinan, maka haruslah dirancang suatu Sistem Informasi 

Manajemen yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. 

Perkembangan sistem informasi yang sangat pesat memberikan dampak pada perubahan 

layanan organisasi ataupun perusahaan. Layanan kepada pengguna saat ini juga dapat dilakukan 

secara online, Seperti contoh perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau jasanya melalui 

website perusahaannya. Sedangkan instansi pemerintahan dapat memberikan layanan seperti 

informasi kepada masyarakat ataupun pengaduan secara online. Hal ini membuat peranan 

website pemerintah sudah menjadi salah satu bagian yang dirasa penting dari suatu organisasi 
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termasuk Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang yang salah satu fungsinya mengelola 

website Sambat Online.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, pelayanan 

publik merupakan serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah didalam berbagai bagian pelayanan, terutama yang 

menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya dirasakan belum maksimal oleh 

masyarakat. Oleh sebab itu itu langkah-langkah strategis harus dilakukan dalam rangka 

pembenahan kualitas pelayanan. (Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (2016).  

Gullikson et.al (2000) menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang akan menggunakan 

layanan website untuk mencari sebuah informasi yang cepat dan mudah diperoleh. Pengguna 

bisa merasa terpuaskan jika layanan website yang dibuka tersebut sesuai dan tepat  dengan 

persepsi tentang mutu layanan informasi yang saat ini dirasakan dan harapan di masa mendatang. 

Manfaat dan fungsi website bisa dilihat dari baik tidaknya fungsi dan efektif tidaknya pengguna 

bisa bernavigasi merupakan salah satu faktor kunci kualitas layanan website (Poon, 2002).  

Kehadiran sistem informasi yang berbasiskan internet di instansi pemerintahan ditandai 

dengan munculnya berbagai website di tiap-tiap instansi pemerintah yang merupakan tahap awal 

dalam mengembangkan e-government (Iman Sanjaya: 2012). The World Bank Group (2006), 

mendefinisikan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan 

pemerintah, seperti : Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing, yang mempunyai 

kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis,dan badan pemerintah 

lainnya. Berdasarkan Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tengtang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-Government, saat ini telah banyak instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah, berinisiatif mengembangkan pelayanan publik dalam bentuk website. 

Website Sambat Online beralamatkan di www.sambat.malangkota.go.id  yang dikelola 

langsung oleh Diskominfo Kota Malang dan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat Kota 

Malang untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, saran atau kritik terhadap seputar Pemerintah 

Kota Malang. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Diskominfo Kota Malang menyatakan bahwa 

perlunya dilakukan pengukuran atau pengujian terhadap kualitas layanan website Sambat Online 

Kota Malang untuk mendapatkan rekomendasi terhadap sistem yang sudah dibuat. Belum lagi 

saat ini sudah banyak sistem informasi tetapi belum diimbangi dengan pengukuran sehingga 

pihak developer terkadang tidak mengetahui kekurangan dan kualitas dari sistem informasi yang 

dibuat.   

Pengukuran kualitas layanan Instansi Pemerintahan merupakan hal yang sangat penting 

bagi manajemen (tim pengelola) dalam melakukan evaluasi terhadap performa Instansi 

Pemerintahan dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Penelitian ini mencoba melakukan 

evaluasi layanan website Sambat Online Kota Malang dari persepsi pengguna yang menitik 

beratkan sejauh mana persepsi tentang mutu layanan website yang dirasakan (aktual) dengan 

tingkat harapan (ideal), sehingga nantinya bisa diketahui atribut atau fitur website apa saja yang 

sudah baik atau yang masih memerlukan perbaikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan umpan balik bagi pihak manajemen (tim pengelola) layanan website Sambat Online 

Kota Malang dalam perbaikan dan pengembangan website agar dapat meningkatkan kualitas 

layanan website Sambat Online Kota Malang sesuai harapan penggunanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah    

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan permasalahan yang 

ditemukan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengetahui keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen 

berdasarkan usulan model penelitian Webqual 4.0? 

b. Bagaimana mengetahui kualitas layanan website Sambat Online berdasarkan kepuasan 

pengguna? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hubugan antar variabel penelitian. 
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b. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan para pengguna 

layanan website Sambat Online dengan menggunakan metode Webqual 4.0. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas 

akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna (User 

Satisfaction) terhadap penerapan layanan website Sambat Online Kota Malang antara lain : 

Usability Quality, Information Quality, Service Interaction Quality. 

b. Responden dalam penelitian ini yaitu para mahasiswa pengguna layanan website Sambat 

Online Kota Malang dengan teknik pengambilan survey (Judgment Sampling). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Harapan dengan dilakukannya penelitian ini ialah agar dapat mengetahui 

kualitas layanan website Sambat Online Kota Malang terhadap kepuasan pelanggannya. Manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

layanan pada website Sambat Online pada persepsi pengguna. 

b. Manfaat Praktis, adapat memberikan gambaran atau masukan bagi pihak Diskominfo Kota 

Malang tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan website Sambat Online 

agar lebih baik dimasa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun skripsi ini, sistem penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan 

cara membagi masalah menjadi beberapa tahapan. Dimana pembahasan setiap babnya sebagai 

berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengenai sebab dan 

pentingnya penelitian ini harus dilakukan, merumuskan pokok permasalahan yang dihadapi, 

tujuan dilakukannya penelitian, batasan permasalahan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian tugas akhir ini dengan judul “Pengukuran Kualitas Layanan website Sambat Online 

Kota Malang Dengan Menggunakan Metode Webqual 4.0”. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode dan langkah yang digunakan dalam  penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis serta pembahasan terkait hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 


