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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Analisis sistem diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem 

yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business process), 

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

problem dan solution) dan rencana-rencana perusahaan. Metode pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel, 

wawancara dan studi kepustakaan (Yakub, 2012). 

 

2.2 Pengertian Website 

Menurut Agung (dalam Zahreza, dkk 2014) Website  merupakan  

kumpulan  halaman  web  yang  saling  terhubung  dan  file-filenya saling  terkait.  

Web  terdiri  dari  page  atau  halaman dan  kumpulan  halaman  yang  dinamakan 

homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait 

berada dibawahnya.  Biasanya setiap halaman dibawah homepage disebut child  

page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. Website adalah situs yang 

dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet. Pengguna internet semakin 

hari semakin bertambah banyak, sehingga hal ini adalah potensi pasar yang 

berkembang terus. 

2.2.1 Fungsi Web  

Menurut Hermawan (dalam Andi Maslan 2014), secara umum web 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi komunikasi  

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs 

web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemograman web (server side) 

maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti 

web mail, form contact, chatting form, dan yang lainnya. 

2. Fungsi informasi  
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Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan 

pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah 

menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang dapat di 

download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen 

bergerak seperti shockwave dan java diyakini sebagai langkah yang tepat, 

diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, 

profile company, library, reference dan lain-lain. 

3. Fungsi entertainment  

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment/hiburan. Bila situs web 

kita berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar dan 

elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap 

harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang 

memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, music online, dan 

sebagainya. 

4. Fungsi transaksi  

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis baik barang, jasa atau 

lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu 

kredit, transfer atau dengan membayar secara langsung. 

2.2.2 Kriteria Web Yang Baik 

Menurut Hermawan (dalam Andi Maslan 2014) dilingkungan internet, 

kualitas system dinilai oleh pengguna diantaranya adalah dari segi : 

1. Ketergunaan (usability) 

Situs web harus memenuhi lima syarat untuk mencapai tingkat usability yang 

ideal, antara lain : mudah dipelajari, efisien dalam penggunaan, mudah untuk 

di ingat, tingkat kesalahan rendah. 

2. System navigasi (struktur) 

Kemudahan bernavigasi dalam situs web melibatkan sistem navigasi situs web 

secara keseluruhan dan desain interface situs web tersebut. Navigasi 

membantu pengunjung untuk menemukan jalan yang mudah ketika 
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menjelajahi situs web, memberitahu dimana mereka berada, kemana mereka 

bisa pergi dengan mudah. Syarat navigasi yang baik adalah : 

1) Mudah dipelajari 

2) Tetap konsisten 

3) Memungkinkan feedback 

4) Muncul dalam konteks 

3. Desain visual (realibility) 

Kepuasan visual seorang user secara subjektif melibatkan bagaimana desainer 

visual situs web tersebut membawa mata user menikmati dan menjelajahi situs 

web dengan menjelajahi situs web dengan melalui layout, warna, bentuk dan 

tipografi. Grafik membuat halaman web menjadi indah tetapi bisa juga 

memperlambat akses dengan semakin besarnya ukuran file. 

4. Lama respon (loading time) 

Jumlah lama waktu yang dihitung dari akhir permintaan tersebut dilayani, ini 

berkaitan dengan kecepatan system website itu sendiri. 

5. Contents 

Sebaiknya apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang berguna 

dan bermanfaat maka akan kurang berarti. Konten yang baik akan menarik, 

relevan dan pantas untuk target audien situs web tersebut. 

6. Accessibility 

Halaman web harus bisa digunakan oleh setiap orang, baik anak-anak, orang 

tua, dan orang muda termasuk cacat. 

7. Interactivity 

Buat situs web yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dangan situs 

web. 

 

2.3 E-Government 

2.3.1 Pengertian E-Government 

Menurut Bank Dunia, “e-government refers to the use by government 

agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, 
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and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, 

business, and other arms of government.” 

Berdasarkan definisi tersebut, e-government merujuk pada teknologi 

informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar 

hubungan dalam tata pemerintahan yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis 

dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif dan responsive. 

Dengan demikian, hasil yang diperoleh melalui e-government, yaitu terciptanya 

pemerintahan yang baik, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih 

besar, peningkatan penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya. (Loura 

Hardjaloka, 2014) 

2.3.2 Peluang E-Government 

Terdapat beberapa peluang dengan diterapkannya e-government. Beberapa 

diantaranya adalah : 

1) Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya. 

Dengan menerapkan e-government dapat meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam pelayanan publik melalui layanan yang tepat waktu, cepat dan 

pelayanan yang merata kepada seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi. 

Hal ini dikarenakan e-government menggunakan aplikasi berbasis internet 

yang dapat melakukan pengumpulan, transmisi, penyediaan data dan 

komunkasi dengan pengguna secara cepat. Dengan adanya pelayanan publik 

yang efektif dan efisien maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah. 

2) Meningkatkan Pelayanan. 

Layanan publik yang fokus pada pengguna layanan merupakan inti dari 

reformasi pelayanan publik saat ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada pengguna layanan maka harus dilakukan integrasi e-government antar 

lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Dengan adanya 

integrasi maka pengguna layanan dapat mengakses satu website untuk seluruh 

jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. 

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 
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Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dengan 

menerapkan e-government maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan 

pemerintah. Selain dari pada itu, partisipasi masyarakat dalam e-government 

juga dapat berkembang e-democracy dimana masyarakat dapat berpartisipasi 

secara langsung melalui media online untuk memilih para pejabat yang duduk 

di pemerintahan. 

4) Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Korupsi. 

Dengan menerapkan e-government maka masyarakat dapat mengakses segala 

informasi tentang pemerintah yang dipublikasikan melalui website seperti 

publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran dan lainnya. Dengan demikian, e-

government turut meningkatkan transparansi dalam pemerintahan sehingga 

dapat memberantas korupsi serta masyarakat dapat turut melakukan control 

atas kegiatan di pemerintahan. (Loura Hardjaloka, 2014) 

2.3.3 Tantangan E-Government. 

Dalam menerapkan e-government terdapat beberapa tantangan yang harus 

dihadapi, antara lain : 

1) Minimnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan e-

government. 

Dalam rangka menerapkan e-government di setiap daerah maka pemerintah 

daerah harus menerbitkan peraturan daerah yang mengatur mengenai 

kewajiban penerapan e-government didaerahnya. Meskipun demikian, masih 

banyak pemerintah daerah yang belum menerbitkan peraturan daerah tersebut. 

2) Belum ada tradisi saling berbagi informasi. 

Dalam penerapan e-government maka pemerintah dituntut untuk 

mempublikasikan seluruh informasi yang dimiliki melalui internet kepada 

masyarakat. Meskipun demikian, mempublikasikan informasi masih belum 

menjadi hal yang lazim dikalangan masyarakat untuk mendapatkan akses 

untuk memperoleh informasi tersebut. 

3) Belum ada tradisi untuk mendokumentasi. 
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Selain belum ada tradisi untuk berbagi informasi, Indonesia juga menghadapi 

tantangan dimana para pejabat publik belum terbiasa untuk mendokumentasi 

segala informasi. Hal ini tentu menghambat penerapan e-government dimana 

semua informasi harus didokumentasikan dan dipublikasikan. 

4) Kurangnya sumber daya manusia yang handal dan kemampuan masyarakat 

dalam menggunakan teknologi. 

Dalam menerapkan e-government maka dibutuhkan sumber daya manusia 

yang handal di bidang teknologi informasi. Meskipun demikian, saat ini masih 

banyak pejabat publik yang tidak memiliki kemampuan yang memadai di 

bidang teknologi informasi yang mengakibatkan terhambatnya penerapan e-

government. Selain itu, tantangan yang dihadap dari sisi masyarakat ialah 

masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai penggunaan 

teknologi. 

5) Infrastruktur yang mahal dan belum memadai. 

Di Indonesia, infrastruktur telekomunikasi masih belum tersebar secara merata 

bahkan masih banyak warga negara yang belum dialiri sarana listrik. Hal 

tersebut tentu membutuhkan banyak investasi dari pemerintah untuk 

membangun infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Meskipun demikian, 

biaya yang tinggi menghambat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur 

listrik dan telekomunikasi. Dengan demikian, infrastruktur yang belum 

memadai dan biaya yang mahal menghambat penerapan e-government 

khususnya di daerah. 

6) Akses yang terbatas. 

Dengan minimnya infrastruktur yang memadai membuat akses terhadap e-

government menjadi terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. (Loura 

Hardjaloka, 2014) 

2.3.4 Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah 

Daerah Di Indonesia. 

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
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Government merupakan era baru dalam peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan, kebijakan serta kegiatan pemerintah baik pemerintah 

pusat mau pun pemerintah daerah. Penerapan e-government diharapkan akan 

membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian suatu negara 

seperti negara Indonesia yang sedang berusaha keluar dari status negara 

berkembang menjadi negara maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian 

negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Sejalan dengan 

misi good governance, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 

diterbitkan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan 

dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 

baik. (R. Indra Sarjono Sipahutar, 2016) 

Tujuan penting dalam implementasi e-government adalah mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini 

dapat dicapai dengan adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai dan 

tenaga yang ahli dalam mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi dan 

komunikasi mengubah cara berinteraksi antara sebuah lembaga dengan lembaga 

lainnya. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada 

pemerintahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara 

pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Implementasi e-

government diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja (Chun et al 2012, 

dalam R. Indra Sarjono Sipahutar, 2016). 

 

2.4 Metode Webqual (Web Quality) 

Webqual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas 

website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan 

pengembangan dari Servqual yang banyak digunakan sebelumnya pada 
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pengukuran kualitas jasa. Webqual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 

dan telah mengalami beberapa interaksi dalam penyusunan dimensi dan butir 

pertanyaan. Webqual 4.0 disusun berdasarkan penelitian pada tiga dimensi, yaitu : 

kegunaan/kemudahan (usability),  kualitas  informasi  (information quality) dan 

kualitas interaksi pelayanan (service interaction quality), sebagaimana 

diilustrasikan dalam gambar 2.1 dibawah ini : 

 

Gambar 2.1 Model  Webqual 4.0 

(Sumber : Sanjaya, 2012) 

2.4.1 Perkembangan Webqual 

Versi pertama dari webqual 1.0 dikembangkan sebagai bagian dari hasil 

lokakarya yang diselenggarakan dengan melibatkan para siswa yang diminta  

untuk mempertimbangkan kualitas website sekolah. Instrument webqual disaring 

melalui proses perbaikan secara interaktif dengan menggunakan kuesioner 

percobaan sebelum disebarkan untuk populasi yang lebih besar. Dua puluh empat 

pertanyaan didalam instrument webqual diuji dengan aplikasi dalam ruang 

lingkup website sekolah bisnis di Inggris.  Analisis dari data yang dikumpulkan 

mendorong penghapusan atas satu  item  pertanyaan.  Berdasarkan  analisis  

reliabilitas, tersisa 23 pertanyaan yang kemudian dikelompokkan menjadi empat 
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dimensi utama, yaitu kemudahan penggunaan, pengalaman, informasi, 

komunikasi dan integrasi. (Barnes dan Vidgen dalam Sanjaya, 2012). 

Kualitas yang diidentifikasi dalam webqual 1.0 membentuk titik awal 

untuk menilai kualitas informasi dari suatu website di webqual 2.0. Namun 

demikian, dalam penerapan webqual, pada website berjenis B2C (Business to 

Customer) terlihat jelas bahwa perspektif kualitas interaksi tidak terwakili dengan 

baik dalam webqual 1.0. Terkait dengan kualitas pelayanan terutama  Servqual  

digunakan untuk meningkatkan aspek kualitas informasi dari webqual dengan 

kualitas interaksi. Kualitas layanan umumnya didefinisikan dengan seberapa baik 

layanan yang disampaikan apakah sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Pengembangan webqual 2.0 memerlukan beberapa perubahan signifikan pada 

instrument  webqual 1.0. Dalam rangka memperluas model untuk kualitas 

interaksi Barnes dan Vidgen melakukan analisis terhadap webqual dan membuat 

perbandingan rinci  antara  servqual  dan  webqual  1.0. Tinjauan  ini  berhasil  

mengidentifikasi pertanyaan  yang  mubazir  dan  kemudian  wilayah  yang  

tumpang  tindih  dihapus, hasilnya  sebagian  besar  pertanyaan-pertanyaan  kunci  

dalam  servqual  tidak  sesuai dengan webqual 2.0. jumlah instrument dengan 24 

pertanyaan tetap dipertahankan. (Barnes dan Vidgen dalam Sanjaya, 2012). 

Webqual 1.0 mungkin kuat dalam hal kualitas informasi, namun kurang 

kuat dalam  hal  interaksi layanan. Demikian juga untuk webqual 2.0 yang  

menekankan kualitas interaksi menghilangkan beberapa kualitas informasi dari 

webqual 1.0. Kedua versi tersebut mengandung berbagai kualitas terkait dengan 

website sebagai artefak perangkat lunak. Dalam tinjauan yang dilakukan oleh 

Barnes dan Vidgen menemukan bahwa semua kualitas dapat dikategorikan 

menjadi tiga wilayah yang berbeda yaitu kualitas website, kualitas informasi dan 

kualitas  interaksi  pelayanan. Versi baru webqual 3.0 telah diuji dalam domain 

lelang online. Analisis dari hasil  webqual 3.0 membawa  pada  identifikasi tiga 

dimensi dari kualitas website yaitu kegunaan, kualitas informasi dan kualitas 

interaksi pelayanan. Pada webqual 4.0 variabel kegunaan telah berkembang, hal 

ini dapat dilihat pada indikator-indikator yang lebih  menekankan pada persepsi 



17 

 

pengguna dari pada perancangan website nya. (Barnes dan Vidgen dalam Sanjaya, 

2012). 

Dengan demikian, webqual telah berkembang menggunakan lokakarya 

kualitas, analisis faktor untuk mengidentifikasi pengelompokan pertanyaan dan 

literatur dari tiga bidang utama penelitian, informasi yang berkualitas dari 

mainstream sistem informasi penelitian, interaksi layanan kualitas dari pemasaran 

serta beberapa sistem informasi dan e-commerce dan kegunaan dari manusia 

dengan interaksi komputer, hasil kualitas pada setiap tahap pengembangan 

webqual adalah untuk  memastikan bahwa kualitas adalah relevan, terutama 

dimana mereka berhubungan dengan pra-internet sastra dan industri baru. (Barnes 

dan Vidgen dalam Sanjaya, 2012). 

2.4.2 Dimensi Webqual 4.0 

Menurut Barnes dan Vidgen (dalam Sanjaya 2012), webqual disusun 

berdasarkan penelitian terdiri atas tiga dimensi area yaitu :  

1) Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan website, sebagai 

contoh penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran yang 

disampaikan kepada pengguna. 

2) Information quality adalah mutu dari isi yang terdapat pada website, pantas 

tidaknya informasi untuk ditujukan kepada pengguna seperti akurasi, format 

dan keterkaitannya. Kualitas informasi meliputi hal-hal seperti informasi yang 

akurat, informasi yang bisa dipercaya, informasi yang up to date, informasi  

yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah dimengerti, 

informasi yang sangat detail dan informasi yang disajikan dalam format desain 

yang sesuai. 

3) Interaction quality  adalah mutu dari interaksi pelayanan  yang dialami oleh 

pengguna ketika mereka menyelidiki ke dalam website lebih dalam, yang 

terwujud dengan  kepercayaan  dan  empati  sebagai  contoh  isu  dari  

keamanan  transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan 

komunikasi dengan pemilik website. 
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2.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sarwono (2006), populasi adalah seperangkat unit analisis yang 

lengkap yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah sub dari seperangkat 

elemen yang dipilih untuk dipelajari. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.  

2.5.1 Teknik Sampling 

Beberapa teknik terdapat dua kelompok teknik sampling yaitu : 

Probability Sampling dan Non-Probability Sampling. Berikut penjelasan dari 

kedua kelompok teknik sampling : 

1. Probability Sampling 

Probability Sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi : 

a. Simple Random Sampling 

Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel random 

sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota 

populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen.  

1) Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota/karakteristik yang 

tidak homogeny dan berstrata secara proportional. Sebagai contoh suatu 

organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan 

yang berbeda yaitu : SLTP, SLTA, S1, dan S2 dengan jumlah setiap kelas 

pendidikan juga berbeda. Jumlah anggota populasi untuk setiap strata 

pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah sampel yang harus diambil 

harus meliputi strata pendidikan yang ada yang diambil secara proporsional. 

2) Disproportionate Random Sampling 
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Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan 

mempunyai personil sebagai berikut : 3 orang S3, 5 orang S2, 100 orang S1, 

800 orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Dalam penarikan sampel maka 

personil yang berijazah S2 dan S3 semuanya diambil sebagai sampel, karena 

kedua kelompok tersebut jumlahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. 

b. Cluster Sampling (sampling daerah) 

Teknik sampling daerah (cluster sampling) digunakan untuk menentukan sampel 

bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk 

suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menetukan penduduk mana yang 

akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah 

dari populasi yang telah ditetapkan. Teknik cluster sampling dilakukan dalam dua 

tahap yaitu : 

1) Menentukan sampel daerah. 

2) Menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling juga. 

2. Non-probability Sampling 

Non-probability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi : 

a. Sampling Sistematis 

Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara penentuan 

sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang. Anggota populasi 

diberi nomor urut dari no 1 sampai nomor 200. Selanjutnya pengambilan sampel 

dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja atau kelipatan dari 

bilangan tertentu, seperti bilangan 5 dan lainnya. 

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling  dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah (quota) yang diinginkan. Sebagai contoh 

akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan II pada suatu instansi dan 
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penelitian terhadap pegawai golongan II pada suatu instansi dan penelitian 

dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan 100 orang sementara 

penelitian sebanyak 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel 

secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 

orang. 

c. Sampling Aksidental 

Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila orang ditemukan pada waktu menentukan sampel cocok dengan 

diperlukan sebagai sumber data. 

d. Purposive Sampling 

Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan 

tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka 

sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. 

e. Sampling Jenuh 

Sampling Jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative 

kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

f. Snowball Sampling 

Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula dilakukan 

dalam jumlah 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. 

g. Sampling Seadanya 

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi berdasarkan seadanya 

data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan apapun mengenai 

derajat kerepresentatipannya. Dalam pembuatan kesimpulan masih sangat kasar 

dan bersifat sementara. 

h. Sampling Purposif (sampling pertimbangan) 
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Sampling Purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan, terjadi apabila 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau 

pertimbangan peneliti. Sampling puposif akan baik hasilnya di tangan seorang ahli 

yang mengenal populasi. Cara penarikan sampel ini sangat cocok digunakan untuk 

studi kasus. 

2.5.2 Menentukan Ukuran Sampel 

Syarat untuk menentukan ukuran sampel (n) : 

1. Ukuran populasi (N) diketahui 

2.  Pilih taraf signifikansi α yang diinginkan 

Ada tiga metode praktis dalam menentukan ukuran sampel yaitu : 

1. Tabel Krecjie 

Tabel Krecjie untuk menentukan ukuran sampel minimum pada taraf 

signifikansi = 0,01 (1 %); 0,05 (5 %); dan 0,10 (10 %) 

2. Nomogram Harry King  

3. Rumus Slovin 

Rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal (n) jika diketahui 

ukuran populasi (N) pada taraf signifikan α adalah: 

  

 (2.1) 

2.6 Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau 

informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan 

informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. 

2.6.1 Jenis-Jenis Kuesioner 

Adapun jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, sebagai berikut : 
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1. Pertanyaan (Kuesioner) Terbuka 

Pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan jawaban sesuai 

dengan cara atau pendapatnya. Contoh : 

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan website Dinas Kesehatan Provinsi 

Riau? 

Jawab :  ......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat 

bervariasi. Pengelompokan jawaban-jawaban serupa akan menjadi suatu 

pekerjaan yang tidak mudah. 

2. Pertanyaan (Kuesioner) Tertutup 

Responden tinggal memilih jawaban diantara pilihan yang sudah 

disediakan. Pertanyaan-pertanyaan tertutup dapat dengan mudah dikodekan dan 

diolah untuk tahap penelitian selanjutnya. Contoh : 

Informasi yang disediakan website Dinas Kesehatan Provinsi Riau jelas: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

Dengan adanya jawaban yang disediakan dan mudah untuk dimengerti, 

maka responden tidak akan kesulitan dalam menjawabnya. Adapun bobot nilai 

dari setiap jawaban yang disediakan, yaitu : 

Range (nilai) pada kuesioner (Suryani dan Hendryadi, 2015): 

a. Sangat Setuju = 4 

b. Setuju = 3 

c. Tidak Setuju = 2 

d. Sangat Tidak Setuju = 1 

Dengan adanya range (nilai) dari tiap jawaban kuesioner maka akan 

mempermudah dalam penghitungan hasil akhirnya. 

3. Pertanyaan (Kuesioner) Tidak Terstruktur Yang Tersamar 
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Pertanyaan (kuesioner) tidak terstruktur yang tersamar berlandaskan pada 

riset motivasi. Para peneliti telah mencoba untuk mengatasi keengganan 

responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan 

teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk 

membuka diri. Teknik tersebut dikenal dengan metode proyektif. Kekuatan utama 

dari metode proyektif adalah untuk menutupi tujuan utama riset dengan 

menggunakan stimulus yang disamarkan. Metode proyektif merupakan cara yang 

digunakan untuk menggambarkan kuesioner yang mengandung stimulus yang 

memaksa para subjek untuk menggunakan emosi, kebutuhan, motivasi, sikap dan 

nilai-nilai yang dimilikinya sendiri dalam memberikan suatu jawaban atau respon. 

Stimulus yang paling sering digunakan adalah asosiasi kata, kelengkapan kalimat, 

dan bercerita atau penuturan cerita.  

4. Pertanyaan (Kuesioner) Terstruktur Yang Tersamarkan 

Kuesioner terstruktuk yang tersamar merupakan teknik yang paling jarang 

digunakan dalam riset pemasaran. Kuesioner ini dikembangkan sebagai cara 

untuk menggabungkan keunggulan dari penyamaran dalam mengungkapkan motif 

dan sikap dibawah sadar dengan keunggulan struktur pengkodean serta tabulasi 

jawaban. Sebagai contoh, salah satu teori menyatakan bahwa pengetahuan, 

persepsi dan ingatan individu akan suatu subjek disesuaikan oleh sikapnya 

terhadap subjek tersebut. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai sikap 

seseorang apabila pertanyaan langsung akan menghasilkan jawaban yang biasa, 

teori ini menyarankan agar kita hanya menanyakan hal-hal yang mereka ketahui, 

bukan apa pendapat mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang 

lebih banyak mungkin mencerminkan kekuatan dan arah dari suatu sikap. 

 

2.7 Teknik Pengukuran 

Dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer adalah : 

1. Likert’s Summated Rating (LSR) 

LSR adalah skala atau pengukuran sikap responden. Jawaban pertanyaan 

dinyatakan dalam pilihan yang mengakomodasi jawaban antara Sangat Setuju 

dengan Sangat Tidak Setuju. Banyak pilihan biasanya 3, 4, 5, 7, 9 dan 11. 
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Terlalu sedikit pilihan jawaban menyebabkan pengukuran menjadi sangat 

kasar dan terlalu banyak pilihan jawaban menyebabkan responden sulit 

membedakan pilihan. Banyak pilihan ganjil juga menimbulkan masalah, 

responden yang malas/enggan akan menjawab pilihan yang di tengah (= 

jawaban netral). Disini peneliti menggunakan skala likert Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) (Suryani dan 

Hendryadi, 2015) 

2. Semantic Differential (SD) 

 Responden menyatakan pilihan di antara dua kutub kata sifat atau frasa. Dapat 

dibentuk dalam suatu garis nilai yang kontinyu dan dapat diukur dalam satuan 

jarak atau dalam bentuk pilihan seperti LSR. 

Misal: Tampilan website (responden memilih kotak 10 sampai dengan 0, 

misalnya 7) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Prinsip sifat positif diberikan nilai paling besar dan sifat negatif diberi paling 

kecil tetap dipertahankan, demikian juga prinsip menggabungkan positif-

negatif dan negatif-positif secara bergantian. 

 

2.8 SPSS 

Menurut Duwi Priyatno (2008) SPSS adalah program atau software yang 

digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olahan data statistik 

lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para 

peneliti. Dahulu SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial 

sehingga saat itu kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social 

Science, tapi seiring berjalannya waktu SPSS mengalami perkembangan dan 

penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, 

pertanian, teknologi dan industri, sehingga kepanjangan SPSS adalah Statistical 

Product and Service Solution. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh 

mahasiswa Standford University, saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. 

Pada tahun 1984 SPSS muncul dengan versi PC (bernama SPSS/PC+) dan pada 
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tahun 1992 tercipta untuk versi windows. Setelah itu SPSS terus mengalami 

perkembangan dan mengalami perbaikan dan penyempurnaan. 

 

2.9 Uji Validitas 

Duwi Priyatno (2008) Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu 

instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrument 

pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas 

item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih besar dari 

faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas 

faktor ini dengan cara mengorelasikan antara skor faktor (penjumlahan faktor) 

dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran 

validitas item dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item. 

Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item 

total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor 

item dengan skor total item. Bila menggunakan lebih dari satu faktor berarti 

pengujian validitas item dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor 

faktor, kemudian dilanjutkan mengorelasikan antara skor item dengan skor total 

faktor (penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan 

didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas 

suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 

artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total, 

atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa 

digunakan batas nilai minimal 0,30. Semua item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan. 

Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti 

untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate pearson (produk 

momen pearson) dan corrected item-total correlation. 

1. Bivariate pearson (korelasi produk momen pearson) 
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Menurut Duwi Priyatno (2008) analisis ini dengan cara mengorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor 

total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin diungkap. 

Koefisien korelasi item-total dengan bivariate pearson dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 = (2.2) 

Keterangan: 

rix  = koefisien korelasi item-total (bivariate pearson) 

i = skor item 

x = skor total 

n = banyaknya subjek 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) 

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid) 

2. Corrected Item-Total Correlation 

Menurut Duwi Priyatno (2008) analisis ini dilakukan dengan cara 

mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan 

koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Analisis ini 

menghitung korelasi tiap item dengan skor total (teknik bivariate pearson), tetapi 

skor total disini tidak termasuk skor item yang akan dihitung. 

Agar memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara 

item dengan tes diperlukan suatu rumus koreksi terhadap efek spurious overlap. 

Formula koreksi terhadap efek spurious overlap adalah sebagai berikut: 

r i(x-1)  (2.3) 

keterangan:  
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ri(x-1) = koefisien korelasi item-total setelah dikoreksi dari efek spurious overlap 

rix = koefisien korelasi item-total sebelum dikoreksi 

si = standar deviasi skor item yang bersangkutan 

si = standar deviasi skor total 

atau dapat menggunakan standar alternative perhitungan korelasi dengan langsung 

menerapkan pada rumus korelasi sebagai berikut: 

ri(x-i) =  (2.4) 

keterangan: 

i  = skor item 

(x-i)   = skor total dikurangi skor item 

n  = banyaknya subjek 

Jika menggunakan perhitungan ini kita membuat variabel (x-i) atau skor 

total item dikurangi skor item sebanyak item yang telah kita buat. Kemudian 

mulai menghitung antara skor item dengan skor total item setelah dikurangi skor 

item yang bersangkutan (x-1). 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi  signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid). 

 

2.10 Uji Reliabilitas 

Menurut Duwi Priyatno (2008) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian 

reliabilitas diantaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearmen-

Brown, Formula Rulon, Formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula 

KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Dalam program SPSS yang sering 

digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode Alpha 
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Cronbach’s. Metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala 

(misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50). 

Rumus reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha adalah: 

R11= (2.5) 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑∂b
2 = jumlah varian butir 

∂1
2 = varian total 

Uji signifikan dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument 

dapat dikatakan reliabel bila nilai Alpha lebih besar dari r kritis  Product Moment. 

Atau menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8  adalah baik. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu 

diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diselesaikan oleh 

peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun 

beberapa penelitian yang berkaitan sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Maslan yang membahas tentang 

Pengukuran Kualitas Layanan Website Pemerintah Kota Batam Menggunakan 

Webqual 4.0. Dari hasil penelitiannya diperoleh berdasarkan persepsi pengguna 

bahwa website Pemerintah Kota Batam memiliki tampilan yang menarik dengan 

persentase 70.2 %, penggunaan terhadap kualitas website sudah baik dengan 

persentase 70.29 % dan website Pemerintah Kota Batam memberikan kemudahan 

untuk berkomunikasi dengan organisasi sebesar 69.10 %. 

Candra Irwan 2012 dengan judul “Evaluasi Kualitas Website Pemerintah 

Daerah Dengan Menggunakan Webqual. Hasil dari penelitiannya adalah dari 

persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel independen yang dianalisis 

berupa item-item pertanyaan pada ketiga dimensi webqual (usability, kualitas 
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informasi dan kualitas interaksi) berkontribusi positif terhadap kualitas website 

dalam penelitian ini. Kualitas website dikatakan sangat bagus apabila bernilai 

sebesar 117,275. Hal tersebut dimungkinkan apabila setiap item dikeseluruhan 

dimensi bernilai 5 dan kualitas website dikatakan sangat tidak bagus apabila 

bernilai sebesar 23,453. Hal tersebut dimungkinkan apabila setiap item 

dikeseluruhan dimensi bernilai 1. Dalam penelitian ini kualitas website Pemda 

Ogan Ilir mempunyai nilai di antara 52 dan 90 dengan rata-rata 73,3375. Nilai 

tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban responden untuk item pertanyaan 

nomor 23. Oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas website 

Pemda Ogan Ilir dikatakan cukup bagus. 

Iman Sanjaya 2012 dengan judul “ Analisis Pengukuran Kualitas Layanan 

Website Kementrian Kominfo Menggunakan Metode Webqual 4.0. Hasil dari 

analisis kualitas layanan website Kementerian Kominfo dari 3 dimensi penilaian 

yang ada dalam metode webqual 4.0 yaitu usability, information quality dan 

service quality terdapat salah satu dimensi yang dianggap tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna yaitu information quality karena nilai dari dimensi 

tersebut kurang dari signifikan 5%. 

 

2.12 Tentang Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

2.12.1 Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di 

bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta 

perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki 

tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup 

tugasnya. Dinas Kesehatan Provinsi Riau beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien III, 

Pekanbaru. Email : dinkesriau.pengelolasik@gmail.com. Telp. (0761)-23810, 

26032.  

Pada tahun 1985 Dinas Kesehatan Provinsi Riau dipimpin oleh Drs. H. 

Said Hasan beliau menjabat selama 9 tahun dari tahun 1985-1993, setelah habis 



30 

 

masa jabatan bapak Drs. H. Said Hasan, pada tahun 1994 beliau diganti oleh 

bapak Drs. H. A. Akmal. JS, MA dengan lama jabatan yang di pegang selama 8 

tahun. Beliau menjabat dari tahun 1993-2001. Dan dibawah pimpinan Bapak Drs. 

H. Musfar Ahmad, M.Pd, beliau memegang jabatan selama 2 tahun, sejak 2001-

2003, setelah Bapak Drs. H. Musfar Ahmad, M.Pd turun dari jabatannya, beliau 

digantikan oleh Bapak Drs. Darius, M.Pd yang menjabat sejak tahun 2005-2007. 

Dan saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau di pimpin oleh bapak H. Andra 

Sjafril, SKM, M.Kes. 

2.12.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

1. Visi 

Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri untuk hidup sehat pada tahun 

2020. 

2. Misi 

a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, 

berkeadilan dan berbasis bukti ilmiah dengan pengutamakan pada upaya 

promotif-preventif. 

b) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan terutama untuk 

mewujudkan jaminan kesehatan sosial masyarakat. 

c) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. 

d) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta 

menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan makanan. 

e) Meningkatkan manajemen kesehatan mendukung desentralisasi yang 

akuntabe, transparan, berdaya guna dan berhasil. 

f) Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan
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2.12.3   Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau 
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KESEHATAN DAN KESEHATAN KELUARGA

 

Sub. Bagian Tata Usaha

 

SeksI, Diklat dan Penelitian

 

Seksi Kes. Olahraga Masyarakat

 

Sub. Bagian Tata Usaha

 

Seksi Pelayanan Klinis

 

Seksi Pelayanan LIngkungan

 

Sub. Bagian Tata Usaha

 

Seksi Instalasi Farmasi

 

Seksi Logistik Kesehatan
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2.12.4 Tampilan Website Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

Tampilan website Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat dilihat dari menu-

menu dibawah ini. Pada tampilan Home website terlihat menu profil, agenda, 

berita, download dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Home Website Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

(Sumber:http://www.dinkesriau.net) 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Fitur Pada Menu Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

(Sumber:http://www.dinkesriau.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Fitur Pada Menu Berita Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

(Sumber:http://www.dinkesriau.net) 
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Gambar 2.6 Berita Yang Disajikan Website Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

(Sumber:http://www.dinkesriau.net) 


