
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang paling pesat saat ini adalah

internet. Keberadaan internet tidak lagi asing bagi hampir semua kalangan

masyarakat. Internet telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan

sehari-hari, terutama dalam pertukaran informasi. Setiap orang kini dapat

mengetahui informasi apa saja dengan adanya internet.

Pemanfaatan internet tidak terlepas dari keberadaan sebuah web, tempat

dimana informasi yang dibutuhkan oleh user berada. Untuk menarik perhatian

pengunjung, sebuah web seharusnya memiliki tampilan yang menarik,

komunikatif, dan user friendly. Inilah yang membuat pembangunan sebuah web

menjadi suatu hal yang tidak mudah. Banyak web yang dibangun tanpa

mempertimbangkan dampak bagi pemakainya.

Pembuatan website saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis

saja, tapi juga pemerintahan. Dalam kebijakan  dan strategi nasional

pengembangan e-government (INPRES No. 3 Tahun 2003), pembuatan website

merupakan strategi ke enam. Strategi ini merupakan tingkat pertama dari empat

tingkatan dalam tahapan pengembangan e-government di Indonesia dengan tujuan

agar masyarakat mudah memperoleh akses informasi dan ikut berpartisipasi dalam

pengembangan demokrasi menggunakan media internet. Website pemerintah

Provinsi Riau ini menyajikan berbagai macam informasi kegiatan-kegiatan

pemerintahan, informasi daerah, informasi perekonomian, dan informasi lainnya

yang berhubungan dengan provinsi Riau. Selain harus menyajikan informasi

lengkap tentang data-data kependudukan, website pemerintahan juga seharusnya

memiliki tampilan yang menarik agar masyarakat tertarik untuk menjadikannya

sebagai tempat pencarian informasi daerah, serta memiliki tampilan dengan

konten-konten yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pengguna. Dari segi

tampilan, website pemerintah provinsi Riau masih kurang menarik. Selain itu,

beberapa konten juga belum dikelola secara baik. Salah satu nya adalah konten
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yang seharusnya menjadi tempat komunikasi pengelola website dengan

penggunanya. Selain itu, menu-menu yang ada pada website juga masih dapat

dibuat lebih lengkap lagi. Untuk meneliti masalah ini lebih lanjut, perlu diadakan

sebuah analisa.

Salah satu metode yang biasa digunakan dalam menganalisa website

adalah User Centred Design (UCD), yang menempatkan pengguna website

sebagai pertimbangan utama dalam membangun sebuah website. Dalam UCD,

pengguna selaku pihak yang paling banyak melakukan interaksi dengan sistem

akan menjadi faktor utama dalam penilaian website ini. Hal ini akan memperjelas

apa saja yang menjadi keinginan atau ketidakpuasan pengguna terhadap website,

sehingga penilaian diharapkan akan menjadi lebih efektif. Inilah yang menjadi

pertimbangan utama penulis dalam menggunakan UCD sebagai metode dalam

menganalisa website pemerintah provinsi Riau (www.riau.go.id). Oleh karena itu,

penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Website

Pemerintah Provinsi Riau Dengan Metode User Centered Design (UCD)”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana

menganalisa tampilan website pemerintah Provinsi Riau.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan dari masalah yang dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa, yang menjadi

responden merupakan mahasiswa yang mengenal dan menggunakan

internet dengan ketentuan waktu minimal satu sampai dua jam sehari.

2. Konstruk pada kuesioner dibuat berdasarkan berdasarkan 9 aturan

UCD, yaitu : perspektif, pemenuhan, instruksi, control, umpan balik,

keterkaitan, batasan, assistance, usability.

3. Teknik Sampling yang digunakan adalah Proportionale stratifiled

random sampling (populasi tidak homogen), dengan menggunakan

rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal.
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4. Metode statistik yang digunakan adalah metode statistik deskriptif,

dengan melakukan uji reliabilitas dan uji validitas yang pengolahan

datanya menggunakan aplikasi SPSS 16.0.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tampilan dan konten-konten yang ada di website

pemerintah Provinsi Riau dengan menggunakan metode User Centered

Design (UCD).

2. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi tampilan website

baru.

Sedangkan manfaat dari penulisan Laporan ini adalah:

1. Hasil pengukuran tampilan website dapat digunakan sebagai acuan

penilaian terhadap kualitas website, dan dapat dimanfaatkan sebagai

bahan pertimbangan untuk pengembangan website tersebut dimasa

yang akan datang.

2. Pihak pemerintah Riau dapat mengetahui bagaimana penilaian

pengguna terhadap website yang telah dibangun.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan

Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir

ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
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Bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian, mulai dari tahap

persiapan hingga pengoalahan data.

BAB IV ANALISA

Berisikan tentang proses analisa website provinsi Riau dengan

menggunakan metode User Centered Design (UCD) dengan

memanfaatkan beberapa tools analis metode statistika dalam pengolahan

data.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas Akhir.


