
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau 

Sumatera bagian tengah dengan ibukota Pekanbaru. Secara geografis Riau 

berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. 

Pemerintahan di Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah 

dengan satu orang Wakil Gubernur. Secara administrasi Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang di dalamnya 

terdiri dari 166 Kecamatan dan 1.846 kelurahan yang masing-masing memiliki 

struktur organisasi eksekutif dan legislatif (BPS Riau, 2015). 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang pesat hingga ke pelosok desa, hal ini dapat memberikan informasi 

kepada publik sacara menyeluruh baik secara fakta maupun opini. Teknologi 

tersebut adalah website, teknologi ini pertama kali muncul sebagai media 

penyampaian informasi secara teks. Namun dengan perkembangan zaman website 

mampu mengalami metamorfosa menjadi multimedia, berkembang sesuai dengan 

fungsi masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, komersil maupun 

pemerintahan. Teknologi website pada suatu bidang tertentu memiliki istilah atau 

nama sesuai dengan kebutuhannya. Jika mengarah kepada kaitan antara Provinsi 

Riau dengan Pemerintahan maka istilah yang digunakan pada teknologi ini adalah 

E-government atau Elektronik Pemerintah (Mustakim, 2015). 

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang berkaitan 

dengan pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi 

Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-government dimana kebijakan tersebut merupakan 

payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis dibidang e-government. 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 
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penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 

pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses 

kerja di lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. E-

goverment dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administratif publik 

untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau 

proses kepemerintahan yang demokratis (Tasmil, 2013). 

Munculnya inisiatif pemerintah tentang pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) mendorong pemerintah daerah utuk melakukan 

pembenahan baik internal maupun eksternal khususnya kesiapan dalam 

menerapkan e-government. Untuk bisa mengukur kesiapan pemerintah dalam 

penerapa e-government, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang 

menangani kebijakan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi telah 

melakukan evaluasi untuk menentukan standar baku dalam pemeringkatan 

penerapan e-government yang tertuang dalam Pemeringkatan e-government 

Indonesia. Pemeringkatan e-government telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang 

mencakup pemeringkatan tingkat departemen, provinsi dan kabupaten/kota. Pada 

tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan 

pemeringkatan e-government di Provinsi Riau (PeGi, 2013). 

Penelitian ini difokuskan untuk mengukur tingkat website pemerintahan di 

Provinsi Riau karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustakim 

(2015) bahwa dari hasil pengukuran accesbility memiliki 62%, traffic 25%, dan 

performance 13% yang dianalisis berdasarkan 37 kriteria dengan 25 website e-

government Riau. Untuk hasil pengukuran menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) masing-masing 13 dan 11 website 

perlu perbaikan dan perubahan (Mustakim, 2015). Pada evaluasi peringkat e-

government yang dilakukan oleh Kominfo pada tahun 2014, Provinsi Riau berada 

pada tingkat 12. Peringkat tersebut masih dalam kategori kurang (PeGi, 2014). 

Hal ini yang mendorong untuk melihat sejauh mana pemeringkatan website 

Pemerintahan di Provinsi Riau.  
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Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat lalu 

lintas (traffic) dan prestasi (performance). Beberapa aplikasi yang digunakan 

untuk mengukur performance dan traffic pada website e-government Provinsi 

Riau dengan menggunakan fasilitas dari website Alexa, GTmetrix, 

Checkpagerank, Statshow dan Yslow. 

Oleh sebab itu dilakukanlah penelitian lanjutan terkait website e-government 

suntuk mendorong mewujudkan persiapan Open Government Data (OGD). 

Negara-negara berkembang seperti eropa telah menerapkan OGD sebagai wujud 

bentuk kemandirian negara, semua aspek data dihimpun dalam satu database 

yang dapat digunakan oleh publik, serta pengambil kebijakan atau keputusan. 

Dalam dunia sains dan teknologi pengambilan keputusan diperlukan sebuah 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK adalah suatu sistem informasi spesifik 

yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi struktur (Turban dkk, 2005). Salah 

satu metode yang paling banyak digunakan dalam SPK adalah Multi Attribute 

Decision Making (MADM). MADM biasanya digunakan untuk melakukan 

penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas 

(Kusumadewi dkk, 2006). Untuk mendapatkan nilai terbaik dan hasil akurat dapat 

menerapkan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS).  

Metode TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus 

mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh) 

dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak 

Eucliden (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu 

alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah 

dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi 

ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut 

(Arifin, 2015). Pada tahun 2013 TOPSIS digunakan untuk perangkingan penerima 

beasiswa di Pekanbaru, dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa metode ini 

dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik siswa yang berhak menerima 

beasiswa dan memiliki akurasi sensitifitas terkecil (Mustakim dkk, 2013). Pada 
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tahun 2017 metode TOPSIS dan SAW digunakan untuk membuat SPK pemberian 

reward kepada pelanggan depot air minum. Dengan hasil perbandingan kedua 

metode tersebut, diperoleh hasil bahwa perhitungan yang dilakukan dengan 

metode TOPSIS lebih baik dibandingkan dengan metode SAW (Windarto, 2017). 

Metode TOPSIS juga menghasilkan SPK penerimaan pegawai yang dapat 

memberikan rekomendasi pelamar terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

(Wahyuni dkk, 2017). Selain itu pada tahun 2016 dilakukan penelitian untuk 

mengetahui perbandingan peringkat  website universitas negeri di Pulau Jawa dan 

Sumatera menggunakan metode SAW dan metode TOPSIS. Hasil perangkingan 

kemudian dibandingkan dengan perangkingan Webometrics. Dengan hasil  

metode SAW dan metode TOPSIS dapat digunakan sebagai altenatif 

perangkingan karena memiliki kesamaan dengan  Webometrics (Anita, 2016). 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait traffic 

dan performance pada website Pemerintah Provinsi Riau dengan menggunakan 

tools. Hasil dari analisis tools akan ditransformasikan kedalam metode 

pengambilan keputusan TOPSIS, selanjutnya akan dihasilkan pemeringkatan 

menggunakan Decision Support System (DSS) untuk merekomendasikan 

kebijakan pemerintah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

dalam bentuk pemeringkatan website pemerintah terbaik yang ada di Provinsi 

Riau. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana 

Pemeringkatan website Pemerintah Provinsi Riau menggunakan algoritma 

TOPSIS. 

1.3. Batasan Masalah  

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada data website Pemerintahan Provinsi Riau yang 

terdiri dari 64 website Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dinas dibawah 
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Pemprov, website Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dan website lembaga 

dibawah Kementerian pada Provinsi Riau. 

2. Penelitian ini memfokuskan mencari website terbaik dengan menggunakan 

tools pada website. Selain itu, untuk mengukur tingkat Performance dan 

Traffic menggunakan fasilitas dari website Alexa, GTmetrix, 

Checkpagerank, Statshow serta Yslow. 

3. Pengambilan keputusan TOPSIS berdasarkan dari website Pemerintah 

Provinsi Riau dengan kriteria yang berdasarkan hasil analisis pada web 

sebagai acuan penelitian. Hasil dari perhitungan metode yang diusulkan 

menjadi rekomendasi pada pemerintah dalam meningkatkan kualitas terkait 

Performance dan Traffic. 

4. Pemberian pembobotan dan rating kecocokan didasarkan dari penelitian 

terdahulu yang bersumber dari Diskominfo Provinsi Riau. 

5. Sistem dibangun menggunakan PHP Hypertext Preprocessor (PHP) dengan 

database MySql Analysis Object Oriented pengujian yang diuji 

menggunakan Blackbox. 

6. Scanning data dilakukan dari tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 

Oktober 2017. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi untuk pengambilan keputusan website 

Pemerintahan Provinsi Riau menggunakan algoritma TOPSIS guna 

menghasilkan pemeringkatan dan rekomendasi Pemerintahan Provinsi Riau. 

2. Mendapatkan hasil website terbaik Provinsi Riau yang berdasarkan Traffic 

dan Performance. 

3. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian kepada Diskominfo dalam 

bentuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas informasi 

publik di Provinsi Riau. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan website Pemerintahan di Provinsi Riau lebih efisien dengan 

aturan standar berdasarkan kecepatan, akses dan lalu lintas jaringan sesuai 

dengan harapan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk 

mengakses informasi. 

2. Memudahkan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengambil kebijakan terkait 

perankingan website pemerintah. 

3. Memudahkan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam merekomendasikan 

website terbaik sebagai acuan untuk website pemerintahan pada dinas atau 

instansi lainnya. 

4. Memudahkan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam merekomendasikan 

website kurang baik untuk perbaikan dan kemajuan website Pemerintahan 

Provinsi Riau. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri  

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang didapatkan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori 

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Baik metodologi 

penggunaan metode TOPSIS pada data mining. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung 

dan disajikan secara rinci. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisikan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 

sistem pemeringkatan website Pemerintah Provinsi Riau 

menggunakan algoritma TOPSIS. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


