
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1      Analisis Sistem 

Analisis sistem (system analysis) merupakan penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan hambatan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 2005). 

Suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa 

jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business prosess), 

ketentuan atau aturan (business rule), masalah dan mencari solusi (business 

problem solution), business tolls, dan rencana-rencana perusahaan (business 

plans) dapat diartikan sebagai Analisis sistem (Yakub, 2012). 

Berikut merupakan tujuan-tujuan dari melakukan analisis terhadap sistem 

informasi (Yasin, 2012): 

1. Mengidentifikasikan kebutuhan user. 

2. Mengevaluasi kelayakan sistem. 

3. Melakukan analisis teknis dan ekonomis. 

4. Mengalokasikan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak, perangkat keras, 

basisdata, manusia, dan elemen sistem yang lain. 

5. Membuat Batasan biaya dan jadwal. 

6. Menentukan definisi sistem yang menjadi dasar kerja bagi komponen 

sistem baik perangkat lunak, perangkat keras, basisdata dan manusia.  

Menurut (Jogiyanto, 2005), Langkah-langkah dalam tahap analisis sistem 

hampir sama dengan yang akan dilakukan dalam mengidentifikasikan proyek-

proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan sistem. 

Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Di analisis sistem ini, 

penelitian yang dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedangkan 

di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. 
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Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan, sebagai berikut: 

1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah. 

b. Mengidentifikasi titik keputusan. 

c. Mengidentifikasi personil kunci. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

a. Menentukan jenis penelitian. 

b. Merencanakan jadwal. 

c. Membuat penugasan penelitian. 

d. Membuat agenda wawancara. 

e. Mengumpulkan hasil penelitian. 

3. Analyz, yaitu menganalisis sistem 

a. Menganalisa kelemahan sistem. 

b. Menganalisa kebutuhan informasi pemakai. 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

a. Pelaporan bahwa analisa telah selesai dilakukan. 

b. Meluruskan kesalahan apa yang telah ditemui dan dianalisa. 

2.2 Sistem Presensi Fingerprint 

Sistem pengamanan dengan menggunakan sidik jari sudah mulai 

dipergunakan di Amerika oleh seorang bernama E. Henry pada tahun 1901. Henry 

menggunakan metode sidik jari untuk melakukan identifikasi pekerja dalam 

rangka mengatasi pemberian upah ganda. Sistem Henry menggunakan pola ridge 

(Ridge adalah punggung alur pada kulit, baik pada tangan atau kaki), yang 

terpusat pola jari tangan, jari kaki, khususnya telunjuk (Muslikhun dkk , 2016).  

Sistem presensi fingerprint merupakan sebuah aplikasi yang digunakan 

untuk pendataan presensi atau kehadiran secara otomatis menggunakan sidik jari. 

Fingerprint ini menggunakan metode biometrika yang merupakan suatu teknologi 

pengenalan diri dengan menggunakan bagian tubuh atau perilaku manusia (Sinaga 

dan Tamba, 2013). Dengan model Client & Server, pendataan sidik jari cukup 

dilakukan sekali dan disimpan secara terpusat (Indarti, 2016). Sidik jari 
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merupakan struktur genetika dalam bentuk rangka yang sangat detail dan tanda 

yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihapus atau diubah. Sidik jari 

ibarat barcode diri manusia yang menandakan tidak ada pribadi yang sama. Sidik 

jari bersifat spesifik, permanen serta mudah diklasifikasikan. Mekanisme 

Fingerprint dalam absensi merupakan sebuah sistem yang ada di suatu instansi 

yang digunakan untuk mencatat daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut. 

Sistem absensi mencatat identitas anggota instansi dan waktu keluar–masuk 

anggotanya. Sistem absensi juga mempunyai kemampuan untuk memberikan 

laporan yang akurat (Muslikhun dkk,  2016).  

2.3 Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna adalah respon  pemakai terhadap penggunaan 

keluaran  sistem informasi (Jogiyanto, 2007). Doll dan Torkzadeh  mendefinisikan  

kepuasan pengguna sebagai sikap afektif terhadap perangkat lunak aplikasi 

tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan komputer. 

Artinya bahwa kepuasan timbul karena sistem yang digunakan dapat 

dimanfaatkan secara optimal dengan cara melakukan interaksi langsung antara 

orang yang mengoperasikan sistem tersebut dengan komputer. Berdasarkan 

pendapat diatas,  dapat disimpulkan bahwa kepuasan  pengguna terkait dengan 

respon atau sikap  pengguna terhadap interaksi sistem dan penggunaan keluaran 

sistem sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal ( Heilman dan Brusa, 2006). 

Kepuasan pengguna akhir dalam sistem informasi dapat digunakan sebagai 

tolak ukur keberhasilan suatu sistem informasi (Pikkareinen, 2006). Sistem 

Informasi suatu organisasi dapat diandalkan apabila memiliki kualitas yang baik 

dan mampu memberikan kepuasan kepada penggunanya. Kepuasan pengguna 

menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan dan hasil yang diterima dari 

sebuah sistem informasi, sehingga kebutuhan, keinginan, dan harapan pengguna 

dapat terpenuhi melalui sistem informasi yang digunakan. Tingkat kepuasan ini 

pada akhirnya mengarah pada peningkatan efesiensi dan efektifitas kerja 

penggunaan sistem informasi yang telah diimplementasikan. 

 Pengukuran kepuasan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

indikator dari Doll dan Torkzadeh yang mengungkapkan bahwa ada lima dimensi 
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pengukuran kepuasan pengguna, antara lain: isi (content), keakuratan (accuracy), 

tampilan (format), ketepatan waktu (timelines), dan mudah digunakan (ease of 

use) ( Kumar, 2014). 

2.4 End User Computing Satisfaction (EUCS) 

Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang 

dalam disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end-user computing, 

sejumlah studi telah dilakukan untuk meng-capture keseluruhan evaluasi di mana 

pengguna akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi dan 

juga faktor-faktor yang membentuk kepuasan ini. End user computing satisfaction 

merupakan evaluasi secara keseluruhan atas sistem informasi yang digunakan oleh 

pengguna sistem informasi sehubungan dengan pengalaman penggunaan sistem 

informasi tersebut ( Chin dan Lee, 2000).  

Pengalaman penggunaan sistem informasi diukur untuk mengetahui 

apakah sistem informasi yang digunakan efektif dan sesuai dengan yang 

diinginkan hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang diterima oleh user 

pengguna atas sistem informasi. Definisi End User Computing Satisfaction dalam 

sebuah sistem informasi adalah mengevaluasi secara keseluruhan kepuasan para 

pengguna sistem informasi. Pengukuran kepuasan pengguna sistem ini dilakukan 

dengan cara membandingkan persepsi harapan dan kenyataan sebuah sistem 

informasi (Doll dan Torkzadeh, 1999,  dikutip oleh Arthur et al, 2008) . Meskipun 

EUCS tidak memotret kepuasan sistem secara kesuluruhan dan hanya fokus pada 

satu aplikasi atau bagian tertentu dari sistem (Pikkareinen, 2006). 

Metode End User Computing Satisfaction atau EUCS menekankan 

evaluasi dari pengguna akhir terhadap aspek teknologi.Dimensi yang ada dalam 

EUCS terdiri dari isi (content), keakuratan (accuracy), format (Format), waktu 

(timeliness) serta kemudahan dalam menggunakan sistem (ease of use) ( Arthur et 

al, 2008, dikutip oleh Hutami dan Camilla, 2016). 
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Gambar 2.1 Model Evaluasi EUCS 

Sumber:  (Doll  dkk, 2004) 

 Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap dimensi yang diukur dengan 

metode End User Computing Satisfaction (EUCS) menurut Doll dan Torkzadeh: 

2.4.1 Dimensi Isi (Content) 

Dimensi Content mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari 

suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang dapat 

digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan informatif 

sistem maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi. 

2.4.2 Dimensi Keakuratan (Accuracy) 

Dimensi accuracy mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan 

output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat 

pula seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam proses pengolahan data.  

2.4.3 Dimensi Tampilan (Format) 

Dimensi Format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antarmuka sistem, format dari laporan atau informasi yang dihasilkan 

oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan dari 
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sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak 

langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari pengguna.  

2.4.4 Dimensi Kemudahan pengguna (Ease of Use) 

Dimensi Ease of Use mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

penggunan atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

2.4.5 Dimensi Ketepatan waktu (Timeliness)  

Dimensi Timeliness mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan sebagai 

sistem realtime, berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan oleh 

pengguna akan langsung diproses dan output akan ditampilan secara cepat tanpa 

harus menunggu lama. 

Item-item indikator pertanyaan pada model End User Computing 

Satisfaction (EUCS) menurut Doll dan Torkzadeh adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Item-item End User Computing Satisfaction  

No Variabel Indikator 

1. Isi (Content) 1. Does the system provide the precise 

information you need?  

2. Does the information content meet your 

needs?  

3. Does the system provide reports that seem 

to be just about exactly what you need?  

4. Does the system provide sufficient 

information?  

2. Keakuratan 

(Accuracy) 

1. Is the system accurate? 

2. Are you satisfied with the accuracy of the 

system?  

3. Bentuk (Format) 1. Do you think the output is presented in a 

useful format? 

2. Is the information clear? 
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No Variabel Indikator 

4. Kemudahan 

penggunaan (Easy of 

use) 

1. Is the system user friendly?  

2. Is the system easy to use? 

5. Ketepatan Waktu 

(Timeliness) 

1. Do you get the information you need in 

time?  

2. Does the system provide up-to-date 

information? 

Sumber : (Chin dan Lee, 2000) 

 Chin, et all mengembangkan model EUCS yang telah dibuat oleh Doll dan 

Torkzodeh dengan menambah variabel dan indilator pada setiap variabelnya, bisa 

dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 model EUCS  

No Variabel Indikator 

1. Isi (Content) 1. Does the system provide the precise 

information you need?  

2. Does the information content meet your 

needs?  

3. Does the system provide reports that seem 

to be just about exactly what you need?  

4. Does the system provide sufficient 

information?  

5. Does the output from the system meet your 

needs? 

6. Does the information provided by the 

system fit your needs? 

7. Does the system give you the right amount 

of information for your needs? 

2. Keakuratan 

(Accuracy) 

1. Is the system accurate? 

2. Are you satisfied with the accuracy of the 

system? 
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No Variabel Indikator 

3. Is the system error free? 

4. Does the system provide correct 

information? 

5. Does the system provide accurate 

information? 

6. Does the system provide reliable 

information? 

7. Is the information presented by the system 

dependable? 

3. Bentuk (Format) 1. Do you think the output is presented in a 

useful format? 

2. Is the information clear? 

3. Are you satisfied with the layout of the 

output? 

4. Is the format of the output satisfactory? 

5. Are you satisfied with how the information 

is presented to you? 

6. Are you satisfied with the way in which the 

information is presented? 

4. Kemudahan 

penggunaan (Easy of 

use) 

1. Is the system user friendly?  

2. Is the system easy to use? 

3. Is it easy to get the system to do what you 

want it to do? 

4. Is your interaction with the system clear 

and understandable? 

5. Is the system easy to interact with you? 

6. Is it easy to operate the system? 

5. Ketepatan Waktu 

(Timeliness) 

1. Do you get the information you need in 

time?  
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No Variabel Indikator 

2. Does the system provide up-to-date 

information? 

3. Does the system provide you with the 

information in a timely manner? 

4. Does the system provide information that 

is too old to be useful? 

5. Do you get information from the system 

that is too late for your needs? 

6. Kepuasan pada 

kecepatan sistem 

(Satisfaction with 

system speed) 

1. Are you satisfied with how quickly the 

system operates? 

2. Does the system operate at satisfactory 

pace? 

3. Are you satisfied with how quickly the 

system runs? 

4. Is the speed of the system satisfactory? 

Sumber : (Chin, et all, 2000) 

2.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah objek/subjek meliputi seluruh karakteristik/sifat tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2015). Untuk itu sample yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili). Secara garis besar teknik penarikan 

sampel dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability 

sampling. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan teknik 

penarikan sampel menggunakan probability sampling yaitu simple random 

sampling. Populasi yang dijadikan objek adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Riau dengan total keseluruhan populasi adalah 389 

orang pegawai. Dari populasi tersebut diambil sampel yaitu 80 pegawai yang 

didapatkan menggunakan rumus slovin. 
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2.5.1 Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman 

tentang sifat atau karakteristiknya populasi. Adapun langkah-langkah dalam 

penentuan sampel sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan populasi yang akan dijadikan objek penelitian. 

2. Menentukan prosedur sampling. 

3. Menentukan besarnya sampel. 

Ada dua cara pengambilan sampel, yaitu dengan teknik probabilitas dan 

sampel nonprobabilitas (Sugiyono, 2015): 

1. Sampel Probabilitas (Probability Sampling) 

Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama kepada seiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik 

ini meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana 

(simple). Sampel diambil secara acak, tanpa memerhatikan tingkatan yang 

ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan 

diketahui untuk terpilih sebagai subjek.  

b. Startifed Random Sampling 

Teknik ini membantu menaksir parameter populasi, mungkin terdapat sub 

kelompok elemen yang bisa di identifikasi dalam populasi yang dapat 

diperkirakan memiliki parameter yang berada pada suatu variabel yang 

diteliti.  

c. Proportionate Stratifed Random Sampling 

Teknik ini hamper sama dengan simple random sampling namun 

penentuan sampelnya memerhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam 

populasi.  

d. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Adalah teknik yang hamper mirip dengan proportionate stratified random 

sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun ketidak proposionalan 
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penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi 

berstrata umum namun kurang proposional pembagiannya.  

e. Cluster Sampling 

Cluster Sampling atau sampel kelompok digunakan jika sumber data atau 

populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau 

karyawan perusahaan terbesar diseluruh provinsi. Untuk menentukan mana 

yang dijadikan sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu 

ditetapkan secara random, dan menentukan jumlah sampel yang digunakan 

pada masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan teknik 

proposional stratified random sampling mengingat jumlahnya yang bisa 

saja berbeda.  

2. Sampel Non probabilitas (Nonprobability Sampling) 

Adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak 

memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Digunakan apabila 

representasi/keterwakilan sampel tidak penting. Teknik yang termasuk ke dalam 

non-probability ini antara lain: 

a. Systematic Sampling 

Adalah teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik 

yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun 

nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau 

pertimbangan sistematis lainnya. Langkah-langkah untuk melakukan 

systematic sampling yaitu: 

1. Tentukan kerangka sampling yang memuat semua unit analisis. 

2. Pilih lah secara acak suatu konstanta K yaitu suatu bilangan antara nol 

sampai rasio sampling (N/n). 

3. Ambillah secara acak sistematis elemen ke-K dari kerangka sampling 

sebagai sampel penelitian. 

b. Quota Sampling 

Adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi 

yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.  
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c. Convenience Sampling 

Sampel dengan pertimbangan kemudahan merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel 

karena kebetulan orang tersebut ada di tempat atau kebetulan mengenal 

orang tersebut. Secara kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan bertemu 

dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang 

akan ditentukan akan dijadikan sampel. 

d. Purposive Sampling 

Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya, peneliti ingin meneliti 

permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu. Maka, sampel ditentukan 

adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas 

permasalahan ini. 

e. Boring Sampling 

Adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika 

populasi dianggap kecil atau kurang dari 100, lebih sering disebut total 

sampling.  

f. Snowball Sampling 

Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

dilakukan dalam jumlah kecil (informan kecil) kemudian sampel yang 

terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya jumlah 

sampel akan bertambah banyak seperti bola salju yang bergelinding makin 

lama makin besar. 

2.5.2 Menentukan Ukuran Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) ada beberapa hal yang mempengaruhi berapa 

besar sampel harus diambil, yaitu sebagai berikut: 

1. Heterogenitas dari populasi 

Semakin heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun 

harus semakin besar sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. 

2. Jumlah variabel yang digunakan 
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Semakin banyak variabel yang ada, jumlah sampel yang diambil pun harus 

semakin besar. 

3. Teknik penarikan sampel yang digunakan  

Jika kita menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana, otomatis 

jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik 

penarikan sampel acak terlapis. Semakin banyak lapisan membutuhkan sampel 

yang lebih besar pula. 

Dari berbagai rumus yang ada, ada sebuah rumus yang dapat digunakan 

untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus Slovin 

n = 
 

     
              (2.1) 

Adapun keterangannaya yaitu, n merupakan besaran sampel, N merupakan 

besaran populasi, dan E merupakan nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 

(persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel). 

2.6 Kuisioner 

Dalam proses pengumpulan data, sistem analis menggunakan peralatan dan 

teknik pengumpulan fakta, seperti wawancara, presentasi internal, pemeriksaan 

literatur internal,pengamatan dan pemeriksaan file-file. Sebagai tambahan sistem 

analis juga menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang 

distandarisasikan dan menstrukturkan serta memperluas proses pengumpulan 

fakta. Kuisioner dapat mengarahkan sistem analis melalui wawancara dan dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama, maka kuisioner dapat 

meningkatkan konsistensi pengumpulan fakta. Selain itu sistem analis juga dapat 

menggunakan kuisioner jika tidak dapat bertemu langsung dengan personil-

personil yang dibutuhkan. Dalam keadaan tersebut sistem analis tidak dapat 

melihat keraguan dan menelurusi isu-isu lain yang biasa timbul dalam proses 

wawancara. Jika sistem analis mendesain kuisioner dengan baik, maka sistem 

analis dapat menganalisis hasil kuisioner tersebut secara statistik (Sutabri, 2005)  

Teknik kuisioner untuk pengumpulan data merupakan salah satu cara yang 

baik untuk mendapatkan data yang akurat. Dimana daftar pertanyaan yang dibuat 

adalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang 

memungkinkan sistem analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari 
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responden-responden yang dipilih. Kuisioner atau daftar pertanyaan ini akan 

diberikan kepada responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat 

mereka. Penggunaan daftar pertanyaan ini mendapat banyak kritik karena 

diragukan hasilnya. Akan tetapi untuk mengumpulkan data dengan jumlah sumber 

yang banyak, tidak ada teknik pengumpulan data lainnya yang lebih efisien 

dibandingkan kuisioner (Sutabri, 2005). Petunjuk untuk membuat daftar 

pertanyaan terdiri  dari 5 yaitu : 

1) Rencanakan terlebih dahulu fakta/opini apa saja yang ingin dikumpulkan 

2) Berdasarkan fakta dan opini tersebut, tentukan tipe pertanyaan yang paling 

tepat untuk masing-masing fakta dan opini tersebut 

3) Tulislah pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan.Pertanyaan itu tidak 

boleh mengandung kesalahan dan harus jelas serta sederhana 

4) Lakukan uji coba atas pertanyaan itu ke beberapa responden terlebih 

dahulu, misalnya dua atau tiga orang. Apabila responden mengalami 

kesulitan dalam mengisi daftar pertanyaan, maka pertanyaan-

pertanyaannya harus diperbaiki lagi 

5) Perbanyaklah dan distribusikan daftar pertanyaan yang memang sudah 

diamggap baik dan solid 

2.7 Skala Pengukuran 

Perancangan skala perlu dilakukan peneliti jika penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian kuantitatif. Dalam pemberian skala, peneliti harus 

menggunakan angka sesuai jenis skala (Suryani, 2015). Berikut 2 jenis pembagian 

skala: 

1) Skala Nominal 

Skala Nominal merupakan skala yang digunakan untuk memberi label, 

simbol, lambing, atau suatu kategori. Skala ini memudahkan 

pengelompokkan data menurut kategorinya, sehingga angka yang 

diberikan pada suatu kategori (misalnya 1,2,3, dan seterusnya) tidak 

memiliki makna matematis, seperti lebih besar, sama atau lebih kecil 

daripada kategori lain.Perbedaan angka disini menunjukkan perbedaan 
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kategori (Suryani, 2015). Berikut contoh skala nominal untuk pertanyaan 

dalam kuisioner : 

Jenis kelamin anda (silahkan beri tanda v) 

           Laki-Laki                    Perempuan 

2) Skala Likert 

Skala ini pertama kali dikembangkan oleh Rensist Likert, seorang 

sosiolog dari University of Michgan melalui artikel “A Technique for the 

Measurement of Attitudes” yang dipublikasikan oleh The Archieves of 

Phsychology pada tahun 1932. Bentuk awal skala likert adalah lima 

pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju yang 

merupakan sikap atau persepsi seseorang atas suatu kejadian atau 

pernyataan yang diberikan dalam instrument atau kuisioner. Bentuk awal 

skala likert dapat dilihat pada tablel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Skala likert 5 titik 

Kategori Skala 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : (Suryani, 2015) 

Dalam perkembangannya, skala ini sudah dimodifikasi dengan berbagai 

bentuk, mulai dari skala 4 titik sampai 9 titik. Dalam penelitian ini, skala yang 

digunakan adalah skala likert modifikasi dengan 4 titik pengukuran , yang dapat 

dilihat dalam tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4 Skala likert 4 titik 

Kategori Skala 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 
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Kategori Skala 

Sangat Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : (Suryani, 2015) 

2.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan instrument 

yang belum memiliki standar sebagai alat ukur yang memiliki tingkat kehandalan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Kriteria kehandalan alat ukur yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah berupa pengukuran indeks kehandalan yang 

berupa validitas dan reliabilitas instrument.  

2.8.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau  

kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh  

mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument dikatakan valid  jika 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

(Sugiyono, 2015). 

Pengujian validitas perlu dilakukan sebagai alat untuk menguji apakah 

butir-butir pertanyaan dalam kuesioner betul-betul valid atau tidak. Untuk 

mengetahui apakah kuisioner yang disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji 

korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner 

tersebut. Kriteria dalam pengujian hipotesis validitas dalam penelitian adalah: 

1. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel 

2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila r hitung   r tabel 

validitas. 

2.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan/konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan 

mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat 

pengukur itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Butir 
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pernyataan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Jika skala 

dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan dapat 

dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Nilai Alpha Cronbach 

Alpha Cronbach’s  Tingkat Reliabilitas 

<0.20 Kurang Reliabel 

>0.21-0.40 Agak Reliabel 

>0.40-0.60 Cukup Reliabel 

>0.60-0.80 Reliabel 

>0.80-1.00      Sangat Reliabel 

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu yang akan dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu pernyataan penting kedudukannya 

dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat 

merumuskan hipotesis dengan jelas (Arikunto, 2014). 

Apabila peneliti telah mendalami masalah penelitiannya dengan seksama 

serta menetapkan anggapan dasar, lalu membuat suatu teori sementara, yang 

kebenrannya masih perlu diuji. Inilah hipotesis peneliti haru berpikir bahwa 

hipotesisnya itu dapat diuji. Selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan 

hipotesis tersebut. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk 

membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan menguji 

apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa, atau sebaliknya, 

tumbang sebagai hipotesis, apabila ternyata tidak terbukti (Arikunto, 2014)  

Adapun persyaratan dalam pengajuan hipotesis adalah sebagai berikut 

(Arikunto, 2014) : 

1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas 
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2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antar dua 

atau lebih variabel 

3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para 

ahli atau hasil penelitian yang relevan 

Secara spesifik, fungsi dari hipotesis menurut Sarwono (2012) ada empat, 

yaitu : 

1. Pengajuan hipotesis akan memberikan suatu fokus yang jelas tentang 

aspek-aspek spesifik dari masalah penelitian yang perlu diteliti 

2. Hipotesis menjelaskan data apa yang perlu dikumpulkan untuk menjawab 

masalah penelitian tersebut 

3. Karena hipotesis memberikan fokus yanhg jelas, ini berarti bahwa 

perumusan hipotesis menunjukkan objektivitas dari studi penelitian yang 

dilakukan 

4. Hipotesis diharapkan dapat menjembatani jarak antara  keyakinan peneliti 

dan kenyataan berdasarkan data empiris 

Menurut Sarwono (2012) hipotesis merupakan kebenaran sementara yang 

masih perlu diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk 

menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Pengujian hipotesis 

dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau 

probabilitas ( ) dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Dalam 

melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu H0 (Hipotesis nol) dan Ha 

(Hipotesis Alternatif). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah: 

1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel. 

2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu 

pengujian signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan 

pengujian tidak signifikan secara statistik jika kita menerima H0. 

3. Jika menggunakan nilai T maka nilai T semakin besar atau menjauhi 

0, akan cenderung menolak H0. Sebaliknya, jika nilai T semakin kecil 

dan mendekati 0, akan cenderung menerima H0. 
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Untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum 

dapat dipergunakan, maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama. 

Pengujian dilakukan dengan analisis koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. 

     Langkah analisis dan prosedur pengujiannya sebagai berikut (Santosa dan 

Ashari 2005): 

1. Uji F 

        Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara 

bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan F hitung dan F tabel. 

2. Uji T 

Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikasi pada amsing-masing t hitung, proses uji T identik dengan 

uji F. 

3. Analisis koefisien determinasi 

Analisis Adjusted R Square atau koefisien determinasi sumbangan 

untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh 

variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent 

2.10 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis yang menjelaskan 

tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih 

variable bebas terhadap satu variable terkait (tidak bebas). Analisis regresi 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait serta 

memprediksi nilai variabel terkait dengan menggunakan variabel bebas (Sarwono, 

2012). 

Kegunaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai alat untuk 

meramalkan nilai pengaruh variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua 

atau lebih, dan juga untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional 
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atau kausal antara dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat 

(Y).  

Dalam analisis regresi variabel bebas berfungsi untuk menerangkan 

(explanatory) sedang variabel terikat berfungsi sebagai yang diterangkan (the 

explained). Persamaan estimasi regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +...+ bkXk           (2.2)

 Adapun keterangannya adalah, Y merupakan variabel terikat (Kepuasan 

Pengguna), X1 merupakan variabel bebas (Keakuratan), X2 merupakan variabel 

bebas (Kemudahan Penggunaan), a merupakan Konstanta atau Parameter, dan b1.2 

merupakan nilai koefisien regresi. 

Hal lain yang penting untuk dipahami dalam penggunaan analisis regresi 

linear ganda yaitu perlunya melakukan uji asumsi klasik atau persyaratan analisis 

regrasi ganda sehingga persamaan garis regrasi yang diperoleh benar-benar dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau kriterium. Uji persyaratan 

tersebut harus terpenuhi, apabila tidak maka akan menghasilkan garis regresi yang 

tidak cocok untuk memprediksi. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi 

diataranya: 

1. Uji Normalitas 

Santosa dan Ashari (2005) mendefinisikan uji normalitas adalah pengujian 

tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada 

analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah 

bahwa data tersebut harus terdistribusi normal. Maksud data terdistribusi 

secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal 

adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Uji normalitas 

bisa dilakukan dengan dua cara yaitu “Normal P-P Plot” dan “Tabel 

Kolmogrov Smirnov”. Paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot. 

Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. 
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Menurut Ghozali (2006) dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka mode regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau 

menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indenpenden) 

satu dengan variabel indenpenden akan menimbulkan kualitas dan 

memisahkan pengaruh masing-masing variabel indenpenden terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu kita harus benar-benar dapat 

meyatakan bahwa tidak terjadi adanya hubungan linear antara variabel-

variabel indenpenden tersebut. Dalam hal ini menggunakan koefisien 

signifikansi, dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan 

sebelumnya (misalnya 5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari 

5%, maka dapat dinyatakan terjadi multikolinearitas di antara variabel 

independennya. 

3. Uji Heteroskedastitas 

Uji heteroskedastitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi 

residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastitas, yaitu rank korelasi dari spearman. Apabila koefisien 

signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar dari alpha yang ditetapkan, 

maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastitas diantara dari alpha 

yang ditetapkan dinyatakan terjadi heteroskedastitas diantara data 

pengamatan, yang berarti menolak Ho. 

2.11 SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

Menurut Sarwono (2012) Program aplikasi statistik SPSS merupakan satu 

program aplikasi statistik yang paling banyak dipakai oleh pengguna komputer. 
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SPSS memiliki kemampuan analisis statistic cukup tinggi, memiliki interface 

pada lingkungan grafis dengan cara pengoperasian yang cukup sederhana 

sehingga mudah untuk pemakainya. Fitur-fitur yang terdapat pada SPSS yaitu: 

1. Data Editor, yaitu jendela untuk pengolahan data yang dirancang dengan 

spreadsheet untuk memudahkan dalam mendefinisikan, memasukkan, 

mengedit dan menampilkan data. 

2. Viewer, yaitu fitur yang membuat pengguna mudah untuk melihat hasil 

pemrosesan. 

3. Database Wizard, fitur yang menyebabkan pemakai program bisa 

mendapatkan kembali informasi dari sebuah database menggunakan 

fasilitas tersebut. 

4. Fitur Kemudahan Transformasi Data, fitur yang berfungsi untuk 

membantu pemakai memperoleh data yang akan dianalis. 

2.12 Penelitian Terdahulu 

End User Computing Satisfaction merupakan suatu metode yang 

digunakan dalam menganalisis  kepuasan pengguna akhir terhadap suatu sistem 

atau aplikasi yang lebih menekankan kepuasan (satisfaction) pengguna terhadap 

aspek teknologi. Pembahasan mengenai analisis kepuasan pengguna sistem 

informasi menggunakan End User Computing Satisfaction bukanlah suatu hal 

yang baru untuk dijadikan tema penelitian. Oleh karena itu, penulis menjadikan 

beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi atau tinjauan pustaka. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang membahas tentang analisis kepuasan 

pengguna menggunakan End User Computing Satisfaction, berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang akan di digambarkan pada tabel 2.6 dibawah ini: 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

N

o 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Kari 

Pikkarainen 

dan Tero 

Pikkarainen 

(2006) 

The 

measurement 

of end-user 

computing 

satisfaction of 

online 

banking 

services: 

empirical 

evidence from 

Finland 

untuk menguji 

dan 

memvalidasi 

Kepuasan 

Komputasi 

Pengguna Akhir  

(EUCS) model 

untuk 

menyelidiki 

kepuasan 

pengguna 

perbankan 

online 

Variabel EUCS yang 

memiliki nilai rata-

rata terendah, yaitu 

variabel  

memuat pada faktor 

konten. Konten 

layanan perbankan 

online seharusnya  

ditingkatkan terlebih 

dahulu untuk 

mendapatkan hasil 

yang lebih baik dalam 

kepuasan 

keseluruhan. Seperti 

faktor-faktor lainnya  

skor rata-rata yang 

cukup tinggi, lebih 

sulit untuk 

meningkatkan 

kepuasan di area 

tersebut.  

Berdasarkan diskusi 

dalam penelitian ini, 

dapat dibenarkan 

untuk mengusulkan 

bahwa perbankan 

online  
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N

o 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

layanan dapat 

ditingkatkan dengan 

mengembangkan 

antarmuka pengguna 

dan personalisasi 

2. Azleen Ilias 

dkk (2009) 

End-User 

Computing 

Satisfaction 

(EUCS) 

in 

Computerised 

Accounting 

System (CAS): 

Which the 

Critical 

Factors? A 

Case in 

Malaysia 

untuk 

memeriksa 

faktor-faktor 

kritis; konten, 

akurasi, format, 

kemudahan 

penggunaan, 

ketepatan 

waktu, kepuasan 

dengan sistem  

kecepatan dan 

keandalan 

sistem dalam 

Kepuasan 

Komputasi 

Pengguna Akhir 

(EUCS) yang 

mempengaruhi 

sebagian besar 

kepuasan 

pengguna akhir 

Sistem 

Komputerisasi 

sebagian besar 

pengguna akhir 

hampir puas dengan 

Computerized 

Accounting System 

(CAS). Hasil  

menunjukkan bahwa 

kemudahan 

penggunaan, konten, 

dan akurasi memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pengguna 

akhir. Karena itu, 

secara empiris  

hasil penelitian ini 

dapat memberikan 

dukungan untuk 

model Doll dan 

Torkzadeh (1988), 

yang terkait dengan 

faktor-faktor tersebut  

memberikan 
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N

o 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Akuntansi 

(CAS) 

kontribusi kepuasan 

pengguna akhir 

terhadap sistem 

akuntansi 

3. Nur Arifah 

dkk (2014) 

Evaluasi 

Kepuasan 

Pelayanan 

Pengguna 

Aplikasi 

OPAC 

Perpustakaan 

STMIK 

AMIKOM 

Yogyakarta 

untuk 

mengetahui dan 

mengukur 

tingkat 

kepuasan 

pengguna 

terhadap 

aplikasi Online 

Public Access 

Catalog 

(OPAC) pada 

Perpustakaan 

STMIK 

AMIKOM 

Yogyakarta. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

pengguna OPAC 

Perpustakaan STMIK 

AMIKOM 

Yogyakarta cukup 

puas dengan hasil 

perhitungan IKP 

78,01 %. 

4. Rr. Rieka F. 

Hutami dkk 

(2016) 

Analisis 

Kepuasan Pada 

Pengguna 

Sistem Tcs 

Menggunakan 

Metode End 

User 

Computing 

Satisfaction 

melihat tingkat 

kepuasan 

pengguna di 

salah satu 

sistem informasi 

PT TLK yaitu 

sistem TCS, 

dimana 

pengguna 

bahwa dari kelima 

variabel yaitu variabel 

content, accuracy, 

format, ease of use 

dan timeliness 

menunjukkan bahwa 

responden merasa 

puas dengan kinerja 

dari sistem TCS saat 
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N

o 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(Studi Kasus: 

Pt. Tlk, 

Bandung) 

sistem TCS 

merupakan 

pelanggan 

internal dari PT 

TLK 

ini dan menganggap 

bahwa kinerja sistem 

TCS tersebut sangat 

penting untuk 

ditingkatkan. 

 

5. Chiquita 

Nuraini 

Hidayah dkk 

(2016) 

Analisis 

Kepuasan 

Penerimaan 

pengguna 

akhhir Sistem 

Cachier 

Distribution 

Center (CDC) 

Menggunakan 

End User 

Computing 

Satisfaction 

(EUCS) 

(Studi Kasus: 

11 kantor 

cabang PT 

Indomarco 

Prisamtama) 

mengukur 

tingkat 

kepuasan 

pengguna 

terhadap Sistem 

Cashier 

Distribution 

Center (CDC) 

Pada PT. 

Indomarco 

Prisamtama 

Hasil 

penelitian 

menyimpulkan bahwa 

secara keseluruhan, 

ketujuh variabel 

memuaskan pengguna 

akhir dan 

mempengaruhi 

penerimaan sistem 

CDC di PT. 

Indomarco 

Prismatama. 

Pengembangan 

software aplikasi 

sistem CDC perlu 

memperhatikan 

kelima variabel 

tersebut, agar 

kepuasan pengguna 

sistem semakin 

meningkat. Sangat 

penting dalam 



33 
 

N

o 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

pengembangan sistem 

CDC untuk 

memperhatikan 

indikator – indikator 

yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna 

sistem CDC, sehingga 

dapat memaksimalkan 

kepuasan pengguna. 

 

 

2.13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau  

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Perda 

Nomor 1 Tahun 2004. Pada awal pembentukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri 

atas 3 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta 

Karya. Pada Tahun 2005 terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 

Tahun 2005 dimana Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perhubungan, yang terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Bina Marga, 

Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perhubungan. Setelah itu, 

pada Tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kembali dipecah 

menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. 

Pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Riau kembali melakukan perubahan 

SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008, dimana Dinas Pekerjaan Umum 

dipecah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Provinsi 

Riau merupakan organisasi pelaksana Pemerintah Provinsi Riau yang bergerak 

untuk melayani masyarakat dibidang ke-PU-an baik bidang pengairan, jalan, 

jembatan maupun pelayanan penyediaan alat-alat berat. Sedangkan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan melayani masyarakat dalam bidang 
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pembangunan infrastruktur gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, 

sanitasi, taman kota serta prasarana dan sarana umum lainnya. 

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Riau kembali melakukan perubahan 

SOTK dimana beberapa SKPD yang dipecah kembali disatukan. Berdasarkan 

Perda Nomor 8 Tahun 2010, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan kembali digabungkan menjadi Dinas 

Pekerjaan Umum sampai pada saat ini. Dinas Pekerjaan Umum membawahi 4 

Bidang Teknis dan 2 UPTD yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, 

Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan Kebersihan, serta UPT SPAM dan 

UPTD Alat Berat. Masing-masing UPT dikepalai oleh seorang Kepala UPTD 

setara esselon IV yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.  

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan 

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang pekerjaan umum 

 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas : 

a.       Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Bina Marga; 

b.      Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Cipta Karya; 

c.       Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Teknis Tata Ruang; 

d.      Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pengairan ; dan 

e.       Melaksanakan kegiatan kesekretariatan (ketatausahaan). 

2.13.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Riau 

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, yaitu 

"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu 

dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja 

serta pemantapan aparatur”. 

 Sedangkan Misi dari Dinas ini adalah : 

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur 

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan 

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
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4. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan 

Kehidupan Politik 

5. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa 

6. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan 

7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Pariwisata 

 Misi di bidang Penelitian adalah Memfasilitasi penelitian-penelitian yang 

terkait dengan teknologi informasi dan pada bidang Pengabdian Masyarakat 

Mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.. 

Sedangkan Misi di Bidang Pengabdian Masyarakat adalah Mengembangkan 

aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

2.13.2  Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau 

 

  Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

Sumber : Data Primer (2018) 


