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ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI DAN SIKAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP WEBSITE SEBAGAI

REPRESENTASI GOOD GOVERNANCE

Oleh

Meilin Malita Ridhatika

Kemudahan dan kebermanfaatan teknologi dapat menjadi faktor pendukung
digunakannya website sebagai media dalam memberikan informasi dan layanan
publik dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui persepsi dan sikap aparatur pemerintah daerah Kabupaten
Lampung Timur terhadap website sebagai representasi good governance. Teori
yang digunakan adalah Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (1989).
Teknik analisis penelitian adalah statistik deskriptif. Sampel berjumlah 57
responden dari total populasi 133 orang pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Timur. Persepsi diukur dengan 3 dimensi yaitu persepsi kegunaan,
kemudahan penggunaan dan minat menggunakan website. Sikap diukur dengan
dimensi kognitif, afektif dan konatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi
aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur menganggap bahwa
secara fungsional website memberikan kemudahan dan kebermanfaatan yang
mampu meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan informasi dan layanan
publik. Namun, dari segi sikap aparatur pemerintah daerah belum sampai pada
tahap menggunakan website sebagai media pemberian informasi dan layanan
publik.

Kata kunci : persepsi, sikap, Technology Acceptance Model, aparatur pemerintah
Kabupaten Lampung Timur



ABSTRACT

ANALYSIS OF PERCEPTION AND ATTITUDE OF LOCAL
GOVERNMENT OF EAST LAMPUNG REGENCY TO WEBSITE AS A

REPRESENTATION OF GOOD GOVERNACE

By

Meilin Malita Ridhatika

The ease and usefulness of technology can be a factor supporting the use of the
website as a medium in providing information and public services in order to
realize good governance. The purpose of this research is to know perception and
attitude of local government apparatus of East Lampung Regency to website as
representation of good governance. The theory used Technology Acceptance
Model (TAM) by Davis (1989). Technique of research analysis is descriptive
statistic. Sample amounted to 57 respondents from population amounted to 133
employees in the Regional Secretariat of East Lampung Regency. Perception was
measured by dimensions of perceived of usefullness, ease of use and interest in
using website. Attitude was measured by dimensions of cognitive, affectice and
conative. The result showed that perception of government appratus of East
Lampung Regency consider that website functionally gives ease and benefit to
increase performance in giving information and public service. Nevertheless, in
attitude side, government apparatus do not yet reach stage of website in giving
information and public service.

Keywords : perception, attitude, Tecnology Acceptance Model, government
employee of East Lampung Regency
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Samuel Huntington mengatakan saat ini dunia mengalami perubahan yang

luar biasa yang ditandai dengan adanya gelombang demokrasiyang

memengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik hingga

budaya. Huntington dalam Budiman (2016) yang dikutip dari

www.wartaonline.commengatakan semua perubahan tersebut berhubungan

erat dengan teknologi yang mengubah cara masyarakat mengakses

informasi. Mesin informasi masyarakat dalam gelombang pertama (1800-

1926) adalah surat kabar. Radio menjadi mesin informasi masyarakat pada

gelombang kedua (1926-1960). Selanjutnya, televisi memicu gelombang

demokrasi ketiga (1960-1992).

Saat ini berada pada gelombang demokrasi digital. Internet menjadi mesin

informasi yang dominan. Gelombang baru tersebut memaksa institusi

demokrasi konvensional untuk berubah mengikuti zaman, apabila institusi

demokrasi konvensional gagal dalam berevolusi, maka mereka akan

berakhir menjadi lembaran sejarah. Revolusi teknologi yang ada saat ini

memungkinkan terjadinya transparansi dan keterbukaan.
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Dalam konteks tersebut e-government sebagai sistem layanan transparan

merupakan suatu kemungkinan bagi sebuah demokrasi yang serba digital.

E-government dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan

yang bersih dan transparan (good governance). Governance diartikan

sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga

mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam

konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang

menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun

penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan

pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di

komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti

adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar

pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu

sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.Mewujudkan konsep

good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik

dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam

pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.
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Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas

dan keadilan.

Salah satu langkah dalam mewujudkan good governance yakni

pelaksanaan e-government (electronic government). E-government

menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi (dalam Hardiansyah,

2003) adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan

perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan

penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis,

pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

Contoh nyata pelaksanaan e-government di Indonesa salah satunya adalah

pembuatan website pemerintah daerah. Website adalah keseluruhan

halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang

mengandung informasi. Situs website pemerintah daerah merupakan

tingkat pertama dalam pengembagan e-government di Indonesia yang

memiliki tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh

informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpatisipasi dalam

pengembangan demokrasi dengan menggunakan media internet.

Menurut World Economic Forum (WEF) yang berpusat di Genewa,

peringkat daya saing global Indonesia (global competitiveness ranking)

yang didasarkan pada seberapa produktif sebuah negara menggunakan

sumber daya yang tersedia pada tahun 2011-2012 menurun dari peringkat
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44 ke peringkat 46. Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan

negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia (21), Brunei

(28), Thailand (38) dan Singapura yang termasuk pada negara top

ten(peringkat 2). Hasil pemeringkatan tersebut memberikan catatan

lemahnya infrastruktur dan layanan publik Indonesia.

Salah satu penilaian dari WEF tersebut adalah penggunaan Teknologi

Komunikasi dan Informasi (TIK) yang diyakini memberikan sumbangan

yang berarti pada kesejahteraan masyarakat. Menurut analisa ekonometrik

yang dilakukan oleh World Bank (2006) sumbangan TIK  sangat

signifikan. Penetrasi TIK sebesar 10% untuk broadband akan memberikan

peningkatan ekonomi sebesar 1,38% pada negara berkembang dan 1,2%

pada negara maju, internet dengan penetrasi sama berdampak sebesar

1,12% di negara berkembang dan 0,77% di negara maju, demikian juga

untuk telepon genggam dan telepon fiks.

Dalam rangka meningkatkan layanan publik, transparasi, demokrasi dan

partisipasi pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Usaha-usaha implementasie-government telah diupayakan oleh berbagai

pemangku kepentingan seperti Pemeringkatane-government Indonesia

(PeGi) dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Indikator

TIK 2008 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),

Telkom Smart Campus Award (TeSCA) dari PT Telkom Tbk dan Asosasi
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Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), Indonesia ICT

Blueprint, Indonesia ICT Award dan Asia Pasific ICT Award, Media

Award dari Swa, Warta e-Gov, dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

dan terakhir ICT Pura dari Kominfo yang mulai dilaksanakan tahun 2011

yang lalu.

Usaha-usaha yang telah dilakukan hampir 10 tahun tersebut menampakkan

hasil terbukti survey United Nations E-government Survey 2012: E-

government for the People yang diprakarsai oleh United Nations of

Economics and Sosial Affairs (UNDESA), e-government Indonesia pada

tahun 2012  menduduki peringkat 97 naik dari peringkat 109 tahun 2010.

Namun jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN  posisi Indonesia

masih tertinggal jauh (Singapura  menduduki peringkat 10, Malaysia 40,

Brunnei 54, Vietnam 83,  Filipina 88, Indonesia hanya unggul dari

Thailand dengan peringkat 160). Artinya usaha-usaha yang telah dilakukan

sangat lambat menyetarakan Indonesia dengan negara lain,  meskipun

untuk lingkup ASEAN.

Laporan Pembangunan Millenium Indonesia (Laporan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium, MDGs 2007) menyebutkan bahwa Provinsi

Lampung menduduki posisi jauh di bawah rata-rata nasional dalam hal

penetrasi TIK, baik itu untuk penyediaan telepon fiks, genggam maupun

internet. Selain itu, Provinsi Lampung tidak pernah tercatat mendapatkan

penghargaan  dalam hal yang berkaitan dengan implementasi TIK baik
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dalam berbagai bidang seperti disebutkan di atas. Berikut adalah hasil

pemeringkatan yang dilakukan oleh PeGI tahun 2015:

Tabel 1. PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015

(Sumber:
http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_PROVINSI.PN
G diakses pada Rabu, 12 Oktober 2016, 15.25 WIB)

Peringkat Pemerintah Provinsi Lampung di atas dapat menunjukkan:  1) e-

government sebagai inovasi sebuah sistem pemerintahan yang

penyelenggaraannya menggunakan TIK, jadi dimensinya adalah teknologi

sebagai tool, atau 2) sebagai inovasi tata cara pelayanan publik yang good

governance, jadi dimensinya sistem sosial (Nurhaida, dkk. 2015 dalam

Djauharie, 2016). E-government di Provinsi Lampung sebagai inovasi

suatu sistem layanan tata-tata pemerintahan yang baik (good governance)

yang memberikan cara baru memfasilitasi layanan administrasi publik

yang terbuka/transaparan, demokratis, efisien dan efektif belum diyakini

sepenuhnya.

6
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Pemerintah selaku pihak yang memiliki inisiatif untuk

mengimplementasikan e-government harus tetap dapat meyakinkan pihak-

pihak yang tidak bisa atau tidak berminat untuk mempergunakan berbagai

fasilitas teknologi informasi bahwa pengembangan e-government tetap

akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak tersebut, artinya bahwa dalam

pandangan pihak-pihak yang tidak mau mengubah tata cara atau perilaku

konvensional dalam melakukan hubungan dengan pemerintah dapat

merasakan adanya perbaikan pelayanan dari hari ke hari (Indrajit, 2006:

20).Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas diketahui bahwa

penerapan TIK yang baik di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung

belum dijalankan dengan maksimal.

Penelitian Djauhari (30 Maret - 4 April 2016) tentang evaluasi website

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Lampung menunjukkan

hasil website yang dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu baik,

cukup, buruk serta tidak dapat diakses. Jumlah website yang diteliti adalah

57 website, 28 website dapat diakses dan 29 website lainnya tidak dapat

diakses.

Tabel 2. Data Website Berdasarkan Kategori Baik, Cukup dan Buruk

No.
Kategori Baik (Nilai

74-93)
Kategori Cukup (Nilai

64-73)
Kategori Buruk (Nilai

44-63)

1
http://www.lampungt
imurkab.go.id/

http://www.bkpd.lampun
gprov.go.id/

http://disnakertrans.lam
pungprov.go.id/

2
http://tulangbawangk
ab.go.id/

http://www.bpmpd.lamp
ungprov.go.id/

http://www.dkp.lampu
ngprov.go.id/

3
http://www.investasi.l
ampungprov.go.id/

http://lampung.litbang.pe
rtanian.go.id/ind/

http://www.lpse.lampu
ngprov.go.id/eproc/
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Tabel 2. Lanjutan

No.
Kategori Baik (Nilai

74-93)
Kategori Cukup (Nilai

64-73)
Kategori Buruk (Nilai

44-63)

4
http://www.bappeda.l
ampungprov.go.id/

http://dishub.lampungpro
v.go.id/

http://www.regsikd.lam
pungprov.go.id/

5
http://www.dinkes.la
mpungprov.go.id/

http://www.diklat.lampu
ngprov.go.id/

6
http://www.diskominfo.l
ampungprov.go.id/

7
http://disnakkeswan.lamp
ungprov.go.id/

8
http://www.dprd-
lampungprov.go.id/dprd/

9
http://www.kpud-
lampungprov.go.id/

10
http://lampungbaratkab.g
o.id

11
http://www.lampungselat
ankab.go.id/

12
http://www.lampungteng
ahkab.go.id/

13
http://www.lampungutar
akab.go.id/web1/

14
http://www.lampungprov
.go.id/

15 www.mesujikab.go.id/

16 http://metrokota.go.id/

17
http://pesawarankab.go.i
d/

18 http://tanggamus.go.id/

19
http://www.waykananka
b.go.id/

(Sumber : Penelitian Djauharie 2016)

Tabel 3. Website yang Tidak Dapat Diakses

No. Nama Instansi Alamat Website Keterangan Tanggal
Akses

1 Badan
Perpustakan &
Arsip Daerah

http://www.arsip.lampung
prov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

2 Sekretariat
Bakorluh

http://bakorluh.lampungpr
ov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

3 Kota Bandar
Lampung

http://bandarlampungkota.
go.id/

Tidak dapat
diakses

2 April
2016

4 Dinas Bina Marga http://binamargalampung.c
om/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016
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Tabel 3. Lanjutan

No. Nama Instansi Alamat Website Keterangan Tanggal
Akses

5 BIP2B http://www.bip2b.lampung
prov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

6 Biro Keuangan http://www.birokeuangan.l
ampungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

7 Badan
Kepegawaian
Daerah

http://www.bkd.lampungpr
ov.go.id/

Tidak dapat
diakses

2 April
2016

8 Badan
Penanggulangan
Bencana

http://www.bpbd.lampung
prov.go.id

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

9 BPPA http://www.bppa.lampung
prov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

10 BPS http://www.lampung.bps.g
o.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

11 Dinas
Kebudayaan &
Pariwisata

http://www.budpar.lampun
gprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

12 Dinas Perkebunan http://www.disbun.lampun
gprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

13 Dinas Pendidikan http://www.disdik.lampun
gprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

14 Dinas Koperindag http://www.diskoperindag.
lampungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

15 Dinas Pendapatan
Daerah

http://www.dispenda.lamp
ungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

16 Dinas Pemuda &
Olahraga

http://www.dispora.lampu
ngprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 maret
2016

17 Dinas
Pertambangan &
Energi

http://www.distamben.lam
pungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

18 Forum Data http://forumdata.lampungp
rov.go.id/

Tidak dapat
diakses

31 Maret
2016

19 Biro Hukum http://www.jdih.lampungp
rov.go.id/

Tidak dapat
diakses

4 April
2016

20 Kantor Sandi
Daerah Prov.
Lampung

http://www.kantorsandi.la
mpungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

21 Badan
Kesbangpol

http://www.kesbangpol.la
mpungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

22 Komisi Informasi
Daerah

http://www.ki.lampungpro
v.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

23 KPID http://www.kpid.lampungp
rov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

24 Litbang http://www.lampung.litban
g.deptan.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

25 Monev APBD http://www.monev-
apbd.lampungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

31 Maret
2016
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Tabel 3. Lanjutan (2)

No. Nama Instansi Alamat Website Keterangan Tanggal
Akses

26 Kantor
Perwakilan

http://www.perwakilan.la
mpungprov.go.id/

Tidak dapat
diakses

2 April
2016

27 Dinas Pengairan
& Pemukiman

http://www.pu-
pengairan.lampungprov.go
.id/

Tidak dapat
diakses

30 maret
2016

28 Tim Penggerak
PKK

http://www.tppkk.lampung
prov.go.id/

Tidak dapat
diakses

30 Maret
2016

29 Kabupaten Tulang
Bawang Barat

http://www.tulangbawangb
aratkab.go.id/

Tidak dapat
diakses

3 April
2016

(Sumber: Penelitian Djauharie 2016)

Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan yang baik

menjadi hal yang serius sebagaimana ditunjukkan dengan dibuatnya

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-government. Berdasarkan tabel hasil penelitian

di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih belum maksimal

sejak 14 tahun dibuatnya peraturan terkait. Kenyataan tersebut

menunjukkan bahwa masih terdapat pemerintah daerah di Provinsi

Lampung belum sepenuhnya serius melaksanakan e-government,

sedangkan e-government merupakan hal yang dipandang penting oleh

pemerintah Indonesia untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan rakyat melalui aplikasi teknologi berbasis internet.

Hasil penelitian menunjukkan adanya website yang dinilai baik, buruk dan

cukup bahkan terdapat 28 website yang tidak dapat diakses menunjukkan

adanya pandangan yang berbeda oleh aparatur pemerintah daerah di

Provinsi Lampung akan penggunaan website sebagai representasi good

governance. Perbedaan cara pandang atau persepsi di antara aparatur
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pemerintah daerah di Provinsi Lampung mengenai website sebagai

representasi good governancetercermin dari belum merata serta masih

belum maksimalnya pemanfaatan website sebagai salah satu cara untuk

mewujudkan good governance dalam hal pemberian informasi dan layanan

publik. Agar good governance tercapai, maka pemerintah harus melakukan

upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan e-government yang

maksimal dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan teknologi informasi

dan komunikasi khususnya website guna membentuk jaringan kerja sistem

manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi

pemerintah di daerah dan pusat dapat bekerja secara terpadu untuk

membuat akses informasi dan layanan publik yang sederhana bisa tersedia.

Persepsi diukur menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM)

dengan dimensi persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan dan minat

menggunakan website. Kemudian, sikap diukur dengan komponen

pengetahuan, perasaan dan kecenderungan perilaku. Aspek pengetahuan

yang memadai, perasaan menerima kemajuan teknologi yang dapat

dimanfaatkan serta kemauan yang kuat  untuk mulai menggunakan media

elektronik (website) menjadi bekal yang dibutuhkan dalam menjalankan

proses menuju pencapaian good governance dengan sebaik mungkin.

Selain itu, aspek kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan website

dapat menjadi dasar bagi penggunaan website sebagai representasi good

governance. Jika suatu teknologi mudah digunakan, mampu membuat

pekerjaan lebih cepat selesai dan menambah kinerja pemakai, maka
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teknologi tersebut akan digunakan. Fenomena tersebut menjadi dasar

penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah

persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap website sebagai representasi

good governance bersifat negatif atau positif.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan bahwa meskipun data-data yang

ada sebelumnya menunjukkan penerapan TIK yang belum baik hingga

belum pernah menerima penghargaan apapun dalam bidang TIK di

Provinsi Lampung, namun masih terdapat beberapa website yang

memenuhi kriteria website yang baik yang merujuk pada Panduan

Pembangunan Situs Web Pemda Peserta USDRP Edisi April 2010.

Website daerah atau kabupaten dalam hal ini merupakan suatu perangkat

teknologi informasi dan komunikasi yang pengoperasiannya

mengandalkan manusia atau aparatur pemerintah daerah sebagai pihak

yang mengelola informasi-informasi yang akan ditampilkan dalam website

tersebut.Pemilihan kabupaten dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik simple random sampling dalam kategori website

yang baik, di mana setiap kabupaten dalam kategori tersebut mempunyai

peluang yang sama untuk dijadikan lokasi penelitian.Penentuan dengan

teknik simple random sampling berdasarkan tabel yang telah disajikan

didapatkan website daerah kabupaten yang mewakili kategori website

yang baik yaitu website Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan website

kabupaten berdasarkan kategori yang baik dimaksudkan untuk mengetahui

persepsi dan sikap aparatur pemerintah daerah yang sudah mampu
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mengelola website dengan lebih baik dibandingkan dengan website

pemerintah di Provinsi Lampung lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah persepsi dan sikap aparatur pemerintah daerah

terhadap websitesebagai representasi good governancepositif atau negatif?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan

sikap aparatur pemerintah daerah terhadap website sebagai representasi

good governance ada di arah positif atau negatif.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan keilmuan, terutama di bidang ilmu komunikasi

mengenai analisis persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap

website sebagai representasi good governance.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

akademisi, praktisi, dan mahasiswa ilmu komunikasi serta pembaca

pada umumnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh

lapisan masyarakat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Website Sebagai Implementasi E-government

Penerapan e-government tidak hanya dipersiapkan dari segi sumber daya

manusia saja, namun dari segi sarana atau teknologi yang digunakan turut

dipertimbangkan. Pada era globalisasi seperti saat ini pertukaran data,

informasi dan pengetahuan berjalan dalam hitungan detik. Saat ini akses

informasi secara real time menjadi kebutuhan. Peralatan yang digunakan

untuk mengakses informasi tidak hanya menggunakan komputer personal

(PC), tetapi telah berkembang melalui gadget yang dapat terkoneksi ke

jaringan internet, seperti laptop, smartphone, atau telepon seluler.

Pembuatan website daerah merupakan salah satu cara yang dapat

dilakukan pemerintah dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan

informasi secara cepat dan luas. Website (dalam Yuhefizar, 2013) adalah

keseluruhan halaman-halaman yang terdapat dari sebuah domain yang

mengandung informasi. Informasi minimal yang ada dalam setiap situs

website pemerintah daerah menurut Panduan Pembangunan Situs Web

Pemda Peserta USDRP Edisi April 2010 adalah Selayang Pandang (berisi

tentang profil singkat pemerintah daerah yang bersangkutan),

Pemerintahan Daerah (berisi tentang struktur organisasi pemerintahan
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daerah, kontak, juga dapat dilengkapi dengan data diri pimpinan daerah),

Geografi (mencakup tentang keadaan geografis daerah dalam bentuk

angka), Peta Wilayah dan Sumber Daya (memuat tentang peta wilayah dan

sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan), Peraturan atau

Kebijakan Daerah (berisi tentang peraturan atau kebijakan pemerintah

daerah yang bersangkutan) serta Berita (menyajikan berita-berita terkait

daerah yang bersangkutan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh pemda

setempat).

Keberadaan website memungkinkan sistem administrasi menjadi hitungan

hari bahkan jam dibandingkan yang semula memakan waktu dalam

hitungan minggu. Hal tersebut berarti pelayanan pemerintah kepada

masyarakat menjadi cepat. Selain itu, informasi yang terdapat dalam

halaman-halaman di website tersedia selama 24 jam. Kemudahan lain

dengan penggunaan website sebagai layanan e-government adalah

informasi dapat diakses di mana pun, kapan pun, melalui perangkat apa

pun yang terhubung dengan jaringan internet dengan tidak mengurangi

kualitas dan kuantitas informasi yang akan diterima.

Pada perkembangannya, website daerah tidak hanya menjadi sumber

informasi satu arah (pasif), namun bersifat dua arah (dinamis) yang di

dalamnya terjadi interaksi timbal balik sehingga akan diperoleh aliran

informasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya,

masyarakat akan menjadikan website daerah sebagai wadah untuk
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menuangkan aspirasinya dan kemanfaatan website daerah tersebut akan

semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

pemerintahan yang baik.

1. E-government sebagai Perwujudan Good Governance

Pada era perkembangan teknologi di mana komputerisasi sudah

mulai diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti saat ini

membuat e-government merupakan suatu keharusan untuk

diterapkan pemerintah agar dapat memposisikan masyarakat dan

pemerintahannya di dalam sebuah pergaulan global, meskipun

dengan segala keterbatasan yang ada. Implementasi e-government

diyakini dapat membuat kinerja pemerintahan di Indonesia menjadi

lebih baik.

Kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti

pungutan liar (pungli) dalam mengurus administrasi di

pemerintahan, korupsi dari tingkat rendah hingga tinggi serta kasus

lainnya mencerminkan kurangnya transparansi dalam bidang

pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, e-government sebagai

suatu manajemen pemerintah yang menonjolkan unsur transparansi

menjadi solusi yang dapat diterapkan guna mengurangi bahkan

menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang umum

terjadi di pemerintahan Indonesia (dalam Hardiyansyah, 2011:

117).
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Konsep e-government di mana sistem kepengurusan

kepemerintahan dilakukan secara elektronik, yakni dapat diakses

siapa saja dalam waktu yang bersamaan dan kualitas serta kuantitas

informasi yang sama, memungkinkan terjadinya pengurangan

peluang penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efisiensi

biaya operasional pemerintah. Penerapan e-government secara

maksimal yang tercipta dari kerja sama yang baik antara

pemerintah, swasta dan masyarakat dengan didukung sarana dan

prasarana yang memadai, pada akhirnya berujung kepada

terwujudnya nilai-nilai dalam konsep good governance.

Nilai-nilai good governance (dalam Hardiyansyah, 2011: 114)

antara lain:

a) Wawasan ke depan (visionary) yang tercermin dari strategi

penerapan visi misi pemerinrtah yang jelas dan tepat pada

sasaran.

b) Transparansi dan keterbukaan (transparency and openness)

yang tercermin dari kemudahan masyarakat dalam

mengakses informasi yang berkaitan dengan program dan

kebijakan serta kegiatan aparatur daerah di tingkat daerah

hingga pusat.
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c) Partisipasi masyarakat (participation) yang tercermin dari

perumusan dan pengambilan keputusan yang melibatkan

partisipasi masyarakat.

d) Akuntabilitas (accountability) yang dapat dilihat dari

pelaksanaan kewenangan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

e) Supremasi hukum (rule of law) yang diwujudkan dengan

patuh dengan aturan-aturan hukum yang berlaku serta

mampu menindak tegas pelanggaran-pelanggaran hukum

yang terjadi.

f) Demokrasi (democracy) yang diterapkan melalui

perumusan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan atas

dasar konsensus bersama sehingga dapat menyentuh

seluruh lapisan masyarakat.

g) Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and

competency) yang diwujudkan dengan adanya upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang optimal.

h) Daya tanggap (responsiveness) yang tercermin dari aksi

cepat tanggap aparat pemerintah akan perubahan yang

terjadi yang mungkin menimbulkan berbagai masalah.

i) Efisiensi dan efektifitas (efficiency and effectivity) yang

diwujudkan dengan mengevaluasi kinerja pemerintah dan

melakukan restrukturisasi jika diperlukan agar pelaksanaan
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pemerintahan mendapatkan hasil yang optimal dengan

penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

j) Desentralisasi (desentralization) guna mempercepat

pengambilan keputusan oleh daerah serta memberikan

kewenangan dalam pebangunan di wilayahnya.

k) Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (private and civil

society partnership) dapat ditempuh dengan memperkecil

hambatan yang ada dengan menyelenggarakan sistem

pelayanan terpadu.

l) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitmen to

discrepancy reduction) di berbagai bidang kehidupan.

m) Komitmen pada pasar yang adil (commitmen to fair market)

dengan campur tangan pemerintah dan komitmen pada

lingkungan hidup (commitment to environmental

protection) dengan cara menerapkan aturan-aturan untuk

keberlangsungan lingkungan hidup yang layak serta

tindakan tegas pada hal-hal yang melanggar aturan-aturan

yang berlaku.

2. E-government di Indonesia

Berdasarkan hasil survey EGRI (E-Government Readiness Index)

yang dilakukan oleh UNPAN (United Nation Online Network in

Public Administration and Finance) yang mengacu pada publikasi

International Telecommunication Union (ITU), Indonesia

menempati posisi ke-50 dari total 125 negara pada tahun 2006.
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Berikut perbandingan indikator Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Indonesia dalam rata-rata dunia dan Asia

berdasarkan International Communication Union 2006.

Tabel 4. Perbandingan Indikator TIK Indonesia Dalam Rata-rata
Dunia dan Asia

Indikator Indonesia Rata-
rata Asia

Rata-
rata

Dunia
Total telepon per 100
penduduk

38,47 44,92 60,04

Cellular mobile per
100 penduduk

28,3 29,28 40,91

Main telephone per
100 penduduk

6,57 15,81 19,39

Internet users per 100
penduduk

7,18 11,57 17,39

Broadband subscriber
per 100 penduduk

0,05 2,71 4,3

Total 80,57 104,29 142,03

(Sumber: International Communication Union 2006)

Kesimpulan berdasarkan tabel di atas adalah Indonesia masih

tertinggal dalam bidang TIK. Perhitungan EGRI mencakup Web

Measure Index, Telecommunication Infrastructure Index dan

Human Capital Index. Komponen pertama berdasarkan hasil

penilaian terhadap sejumlah website resmi pemerintah, presiden,

menteri-menteri dan lain-lain. Komponen kedua menggunakan

enam indikator yaitu PCs/1000 persons; internet users/1000

persons, telephone lines/1000 persons, on-line population, mobile

phones/1000 persons dan TVs/1000 persons.
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Kemudian, posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN dalam EGRR (E-Governance Readiness Ranking)

dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. EGRR ASEAN

No. Negara
E-Governance Readiness

Ranking
2004 2005

1 Singapura 8 7
2 Filipina 47 41
3 Malaysia 42 43
4 Thailand 50 46
5 Indonesia 85 96
6 Brunei 63 73
7 Vietnam 112 105
8 Kamboja 129 128
9 Myanmar 123 129
10 Timor Leste 174 144
11 Laos 144 147

Total 977 959
(Sumber:
www.nustaffsite.gunadarma.ac.id/blogbhermana/2008/02/12/e-
government-indonesia-lagi-lagi-masih-tertinggal/diakses pada
Jumat, 18/11/16 pukul 23:37 WIB)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa indeks Indonesia

cenderung menurun jika dibandingkan dengan Singapura, Filipina,

Malaysia dan Thailand yang menunjukkan perkembangan e-

government yang lebih baik. Kemudian, data yang diperoleh dari

website UN E-Government Knowledge Database menunjukkan

EGDI (E-Government Development Index) di Indonesia, sebagai

berikut.
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Gambar 1. Indonesia EGDI Rank 2016

Gambar 2. Indonesia EPART Rank 2016
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Peringkat EGDI Indonesia cenderung menurun dari sebelumnya

berada pada posisi 106 pada 2014 menjadi posisi 116 pada 2016.

Penurunan juga terjadi pada peringkat EPART Indonesia pada 2014

dan 2016 dari sebelumnya posisi 110 menjadi 114.

B. Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam

badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/aparatur pemerintah daerah

didefinisikan sebagai perangkat, alat atau pegawai pada suatu lingkungan

pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda

pemerintahan sehari-hari.

C. Konsep Dasar dan Pengukuran

1. Konsep Dasar Persepsi

Proses terjadinya persepsi diawali dengan terjadinya penginderaan.

Penginderaan ialah suatu proses penerimaan stimulus melalui  alat

indera. Stimulus kemudian diteruskan oleh syaraf ke pusat susunan

syaraf (otak) sehingga selanjutnya terjadi persepsi. Proses

penginderaan dapat terjadi setiap saat. Alat indera merupakan

penghubung antara individu dengan dunia luarnya sebagaimana

disebutkan Branca(1964) dan Woodworth & Marquis(1957) dalam

Walgito (2003: 54).



24

Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dari individu terhadap

stimulus yang diterimanya menurut Moskowitz dan Orgel (1969)

dalam Walgito(2003: 54). Berdasarkan beberapa definisi persepsi

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah

proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan suatu stimulus

yang diterima individu. Pengalaman, perasaan, kerangka acuan,

kemampuan berpikir dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri

individu turut memengaruhi proses persepsi. Adanya perbedaan

aspek-aspek tersebut akan menimbulkan persepsi yang berbeda

antara individu yang satu dengan yang lainnya walaupun stimulus

yang diterima sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi

bersifat individual menurut Davidoff(1981) dalam

Walgito(2003:54).

Faktor yang memengaruhi persepsi dapat juga berasal dari luar diri

individu (eksternal). Syarat utama terjadinya persepsi ialah adanya

stimulus yang melebihi ambang batas stimulus, yaitu kekuatan

stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran

individu. Terdapat perbedaan ketepatan persepsi antara stimulus

berwujud manusia dan bukan manusia. Apabila stimulus berwujud

bukan manusia, ketepatan persepsi bergantung pada kemampuan

individu sebab benda bukan manusia tidak mempunyai

kemampuan untuk memengaruhi persepsi. Selain itu, kondisi

jasmani dan psikologis individu turut memengaruhi hasil persepsi.
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Apabila terjadi gangguan pada kondisi jasmani dan psikologis,

maka akan memengaruhi hasil persepsi.

Persepsi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera manusia

(indera pendengar, pengecap, pencium, peraba, perasa).

Pesan yang dikirimkan ke otak harus dipelajari terlebih

dahulu agar dapat diketahui maknanya. Setiap alat indera

mempunyai peranan tersendiri terhadap kelangsungan

komunikasi manusia.

b) Perhatian (atensi) ialah pemrosesan secara sadar sebagian

informasi kecil dari banyaknya informasi yang diterima.

Informasi diperoleh dari ingatan, penginderaan dan proses

kognitif lainnya. Persepsi diawali dengan penerimaan

stimulus oleh alat indera dari banyak sumber.

c) Interpretasi ialah proses komunikasi yang terjadi antar dua

orang atau lebih secara lisan maupun dengan simbol-simbol

yang bermakna sama secara berurutan(dikenal dengan

interpretasi berurutan) atau simultan (dikenal dengan

interpretasi simultan).



26

Menurut Devito (1997: 75-76) dalam Gesandika (2012), proses

terjadinya persepsi adalah sebagai berikut.

a) Stimulasi alat indera (sensory stimulation)

Proses dimulai dari stimulasi alat-alat indera. Setiap saat

alat indera menerima stimulus, akan tetapi manusia tidak

selalu menggunakan kemampuan untuk merasakan stimulus

yang ada. Stimulus yang ditangkap hanya stimulus yang

dianggap berguna bagi dirinya.

b) Stimulasi alat indera diatur

Stimulus yang mengenai alat indera diatur pada tahap ini

sesuai dengan berbagai prinsip. Prinsip proksimitas

(proximity) atau kemiripan merupakan salah satu prinsip

yang sering digunakan. Pesan yang secara fisik mempunyai

kemiripan dipersepsikan sebagai satu kesatuan (unit).

Prinsip proksimitas juga berlaku apabila terdapat pesan

setelah pesan sebelumnya datang. Kedua pesan tersebut

dianggap saling berkaitan. Prinsip kelengkapan (closure)

merupakan prinsip lain yang sering digunakan pula.

Individu seringkali mempersepsikan suatu pesan sebagai

satu kesatuan utuh yang dalam kenyataannya pesan tersebut

merupakan pesan yang tidak atau belum utuh.

c) Stimulasi alat indera ditafsirkan-dievaluasi

Proses ini merupakan proses subjektif yang melibatkan

evaluasi di pihak penerima. Penafsiran dan pengevaluasian
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stimulus yang berasal dari dalam maupun luar diri individu,

seperti kebutuhan, keinginan, sistem nilai, pengalaman

masa lalu, emosi pada saat itu, keyakinan tentang yang

seharusnya serta keadaan fisik individu.

Persepsi dapat dibedakan menjadi lima jenis berdasarkan alat

indera yang digunakan dalam menerima stimulus:

a) Persepsi visual (penglihatan), pada bayi dan balita, persepsi

ini yang mula-mula berkembang serta yang paling awal

memengaruhi individu dalam membentuk pemahaman

tentang dunianya. Persepsi visual merupakan jenis persepsi

yang paling umum dibahas dalam konteks sehari-hari.

b) Persepsi auditori (pendengaran), merupakan persepsi yang

berasal dari indera pendengaran (telinga).

c) Persepsi perabaan, merupakan persepsi yang berasal dari

indera peraba (kulit).

d) Persepsi penciuman (olfaktori), merupakan persepsi yang

timbul akibat stimulus yang mengenai indera penciuman

(hidung).

e) Persepsi pengecapan (rasa), merupakan persepsi yang

diperoleh dari indera pengecap (lidah).
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Menurut Sarwono (1993:43) dalam Simarmata (2011) terdapat

beberapa hal yang menyebabkan perbedaan persepsi, sebagai

berikut:

a) Perhatian. Pada dasarnya manusia tidak dapat menangkap

semua stimulus yang berada di sekelilingnya, tetapi akan

berfokus pada beberapa objek saja.

b) Set. merupakan harapan mengenai stimulus yang muncul.

c) Kebutuhan. Pada penjelasan sebelumnya telah diuraikan

bahwa kebutuhan merupakan salah satu faktor yang

mengaruhi persepsi. Adanya perbedaan kebutuhan akan

menyebabkan perbedaan persepsi antar individu.

d) Sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat menentukan

persepsi masyarakat tersebut.

e) Ciri kepribadian

f) Gangguan kejiwaan dapat memengaruhi persepsi yang

disebut halusinasi.

2. Konsep Sikap

Sikap seseorang terhadap suatu objek menurut Berkowitz (1972)

dalam Azwar (2013: 5) adalah perasaan mendukung atau memihak

(favorabel) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak

memihak (unfavorabel) pada objek tersebut. Sikap individu dapat

diketahui dari beberapa proses motivasi, emosi, persepsi dan proses

kognitif yang terjadi pada diri individu secara konsisten dalam

berhubungan dengan objek sikap.
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Berdasarkan fungsinya, sikap dibedakan menjadi empat dalam

Wawan dan Dewi(2011: 23-25) yaitu:

a) Fungsi Manfaat/ Instrumental/ Penyesuaian

Pada fungsi ini, sikap merupakan sebuah sarana untuk

mencapai tujuan. Sejauh mana objek sikap dapat digunakan

dalam mencapai tujuan. Apabila objek sikap membantu

individu mencapai tujuannya, maka individu akan bersikap

positif terhadap objek. Sebaliknya, apabila objek sikap

menghambat individu mencapai tujuan, maka individu

bersikap negatif terhadap objek sikap.

b) Fungsi Pertahanan Ego

Pada fungsi ini, sikap diambil untuk mempertahankan ego

individu. Hal tersebut dilakukan jika individu merasa

terdesak.

c) Fungsi Ekspresi Nilai

Sikap yang ada pada pada diri seseorang merupakan jalan

baginya untuk mengekspresikan nilai-nilai dalam dirinya.

Pengekspresian nilai-nilai tersebut akan menghasilkan

kepuasan. Sikap yang diambil individu menggambarkan

nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya.

d) Fungsi Pengetahuan

Individu mempunyai dorongan untuk memperoleh

pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman. Sikap

tertentu yang ditunjukkan oleh individu terhadap suatu
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objek akan menggambarkan pengetahuan yang dimiliki

tentang sesuatu tersebut.

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling mendukung

dalamWawan dan Dewi (2011: 31-33) yaitu:

a) Komponen kognitif (komponen perseptual) merupakan

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan,

keyakinan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan

bagaimana individu mempersepsi terhadap sikap.

b) Komponen afektif (komponen emosional) merupakan

komponen yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak

senang terhadap objek sikap.Rasa senang merupakan hal

positif, sebaliknya rasa tidak senang merupakan hal negatif.

Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu positif dan

negatif.

c) Komponen konatif (komponen perilaku) merupakan

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan

individu bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini

menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya

kecenderungan bertindak seseorang kepada objek sikap.
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Sikap terdiri dari empat tingkatan dalam Wawan dan Dewi (2011:

33-34), yakni:

a) Menerima (receiving) diartikan bahwa individu sebagai

subjek mau dan memerhatikan stimulus yang diberikan

(objek sikap).

b) Merespon (responding) dapat dilihat dari menjawab ketika

ditanya, melakukan dan menyelesaikan ketika diminta

melakukan sesuatu.

c) Menghargai (valuing) dapat diwujudkan dengan salah

satunya mengajak orang lain untuk berinteraksi. Hal itu

membuktikan bahwa individu menghargai keberadaan atau

kemampuan orang lain untuk melakukan sesuatu.

d) Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang

telah dipilih dengan segala resiko ialah tingkatan sikap yang

paling tinggi.

Dilihat dari sifatnya, sikap dapat dibagi menjadi dua dalam Wawan

dan Dewi (2011: 34), yakni:

a) Sikap positif adalah adanya kecenderungan untuk

mendekati, menyenangi dan mengharapkan objek tertentu.

b) Sikap negatif adalah adanya kecenderungan untuk bertindak

menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai

objek tertentu.
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Kimball Young menyatakan bahwa sikap mempunyai kecenderungan

stabil, sekalipun itu dapat mengalami perubahan. Sikap dapat

dibentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek-objek

tertentu. Hal tersebut menunjukkan pentingnya faktor pengalaman

dalam rangka pembentukan sikap. Sikap mempunyai beberapa

karakteristik dalam Wawan dan Dewi(2011: 34-35), yaitu:

a) Sikap bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir.

Sikap dapat dibentuk atau dipelajari selama berhubungan

dengan objek tertentu.

b) Sikap dapat berubah sehingga sikap dapat dipelajari.

Perubahan sikap dipengaruhi keadaan dan syarat tertentu

yang mempermudah sikap pada individu.

c) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan

objek-objek tertentu.

d) Objek sikap merupakan suatu hal tertentu tetapi juga dapat

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

e) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi

perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan

kecakapan-kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki

individu.

Terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi sikap terhadap

objek tertentu, faktor –faktor tersebut antara lain dalam Wawan dan

Dewi(2011: 35-37) :
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a) Pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan untuk dapat

menjadi dasar pembentukan sikap. Sikap akan lebih mudah

diambil pengalaman pribadi terjadi dengan melibatkan

faktor emosional di dalamnya.

b) Pengaruh orang lain yang dianggap penting sebab

umumnya individu cenderung mempunyai sikap searah

dengan orang yang dianggap penting.

c) Pengaruh kebudayaan yang tanpa disadari telah

menanamkan garis pengarah sikap individu terhadap

berbagai hal. Kebudayaan memberikan pengalaman kepada

individu yang hidup dalam budaya tersebut.

d) Media massa seperti surat kabar dan televisi terkadang

menyampaikan informasi yang dipengaruhi oleh

penulisnya. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada

sikap konsumennya.

e) Lembaga pendidikan dan lembaga agama membentuk

konsep moral dan ajaran yang berpengaruh terhadap sistem

kepercayaan dan sikap orang-orang di dalamnya.

f) Faktor emosional. Pada suatu waktu sikap merupakan

pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai

penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme

pertahanan ego.
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3. Pengukuran Persepsi dan Sikap

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian dan penafsiran

terhadap stimulus-stimulus yang mengenai alat-alat indera untuk

kemudian dimaknai. Kemudian, persepsi dapat ditunjukkan dengan

sikap. Menurut pendapat Krech dan Cruchfield (1948) dalam

Wawan dan Dewi(2011: 29) sikap adalah pengorganisasian yang

berlangsung relatif lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif

yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan

aspek kehidupannya. Sikap individu dapat diketahui dari beberapa

proses tersebut yang berhubungan dengan objeksikap secara

konsisten. Oleh karena persepsi merupakan proses kognitif dari

sikap, maka keduanya dapat diukur dengan cara yang sama.

Pengukuran persepsi dan sikap dapat dilakukan secara langsung

maupun tidak langsung sesuai dengan jumlah responden atau

informan. Pengukuran persepsi dan sikap secara langsung dapat

ditanyakan pendapat responden tentang sutu objek, sedangkan

pengukuran tidak langsung umumnya menggunakan kuesioner.

Menurut Hadi(1971)dalam Wawan dan Dewi (2011: 37) terdapat

beberapa hal yang dapat dapat berpengaruh terhadap hasil

pengukuran persepsi dan sikap, antara lain keadaan objek yang

diukur, situasi pengukuran, alat ukur yang digunakan,

penyelenggaraan pengukuran serta penilaian hasil pengukuran.
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Dalam mengukur persepsi atau sikap, ada dua cara ukur yang dapat

digunakan yaitu Skala Thurstone dan Skala Likert. Namun, pada

penelitian ini akan digunakan pengukuran Skala Likert. Skala

Likert dipilih dengan alasan cara pengukuranini mempunyai

rentang poin yang lebih sederhana dibandingkan dengan Skala

Thurstone. Skala Likert mempunyai rentang poin 1 sampai 4 (1 =

sangat tidak setuju; 4 = sangat setuju; atau sebaliknya), sedangkan

Skala Thurstone mempunyai rentang poin 1 sampai 11 (mulai dari

sangat tidak setuju hingga sampai sangat setuju). Skala Likert

diberi nilai dengan skala interval yang sama (equal interval scale).

Setiap butir pertanyaan dalam instrumen penelitian akan disediakan

skala jawaban yang terdiri dari 4 poin, yakni “Sangat Setuju”,

“Setuju”, “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”. Kemudian,

pernyataan-pernyataan tersebut akan diubah ke dalam angka.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahuludigunakan sebagai acuan dan referensi peneliti serta

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti telah

menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasandidalam

penelitian ini yang mencakup tentang analisis persepsi, e-government dan

atau good governance.
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Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No. Keterangan

1

Penulis
Baihaki/ 2016/ Skripsi/ Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung

Judul
Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola
Universitas Lampung (Good University
Governance)

Metode
Analisis

Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data kuesioner, observasi,
wawancara dan dokumentasi

Hasil

Pelaksanaan prinsip-prinsip good university
governance di lingkungan Universitas Lampung
secara keseluruhan dinilai mahasiswa sudah baik
atau positif

Kontribusi
terhadap
penelitian

Dalam penelitian tersebut terdapat tinjauan tentang
persepsi dan good governance

Perbedaan
penelitian

Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian.
Objek penelitian terdahulu adalah mahasiswa
Universitas Lampung, sedangkan objek penelitian
saat ini adalah aparatur pemerintah daerah

2

Penulis
Anindita Lintang Pakuningjati/ 2015/ Skripsi/ Ilmu
Komunikasi Universitas Gadjah Mada

Judul

Pengelolaan Media Sosial Dalam Mewujudkan
Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media
Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan
Pengaduan Rakyat Secara Online Oleh Deputi I
Kantor Staf Presiden

Metode
analisis

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

Hasil
Pengelolaan media sosial LAPOR! Sudah sampai
pada tahap akhir

Kontribusi
terhadap
penelitian

Memberikan pemahaman tentang media sosial
sebagai perwujudan good governance

Perbedaan
penelitian

Objek penelitian terdahulu adalah pengelolaan
media sosial LAPOR! sebagai penerapan good
governance, objekpenelitian saat ini adalah website
daerah sebagai representasi good governance
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Tabel 6. Lanjutan

No. Keterangan

3

Penulis
Muhammad Gesandika/ 2012/ Skripsi/ Ilmu
Komunikasi Universitas Lampung

Judul

Analisis Persepsi Guru terhadap Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Adopsinya
(Studi Pada Guru SMK Negeri di 3 Skolah yang
Senjang Secara Digital di Kota Bandar Lampung)

Metode
analisis

Kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
data survey

Hasil

Secara umum persepsi guru terhadap kemudahan
menggunakan internet berada pada tingkatan sulit.
Guru yang senjang secara digital memiliki
perbedaan persepsi terhadap TIK (perceived ease of
use dan perceived usefullness) dan adopsi TIK

Kontribusi
terhadap

penelitian

Terdapat tinjauan tentang persepsi dan teori TAM
yang menambah pemahaman peneliti

Perbedaan
penelitian

Objek penelitian terdahulu adalah penerimaan dan
adopsi TIK, objek penelitian saat ini website
daerah. Responden penelitian terdahulu adalah
guru, responden penelitian saat ini adalah aparatur
pemerintah daerah

Penelitian 1 mempunyai kaitan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai

topik good governance, akan tetapi konsep good governance pada

penelitian nomor satu diterapkan pada lingkup yang lebih sempit yakni

tingkat universitas (good university governance), sedangkan konteks

penelitian saat ini adalah good governance dalam bidang pemerintahan.

Penelitian 1 berkontribusi pada penelitian saat ini dalam hal tinjauan

tentang good governance.
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Penelitian 2 mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu

membahas internet sebagai media informasi dan komunikasi. Penelitian 2

berkontribusi pada penelitian saat ini dalam hal tinjauan media internet

sebagai salah satu perwujudan good governance.

Penelitian 3 mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu tentang

analisis persepsi dengan tipe penelitian kuantitatif dan metode penelitian

survey. Penelitian 3 berkontribusi pada penelitian saat ini dalam hal

tentang bagaimana analisis persepsi dengan tipe penelitian kuantitatif,

tinjauan tentang teori Technology Acceptance Model (TAM) yang juga

digunakan dalam penelitian saat ini.

E. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Dalam penggunaaan sistem informasi, para pengguna mempertimbangkan

manfaat dan kegunaan sistem tersebut. Dalam menggunakan teknologi

dilakukan dengan menggunakan Technology Acceptence Model (TAM).

Teori ini dikemukakan oleh Davis (1989) dan dikembangkan lagi oleh

beberapa peneliti seperti Adam et. al. (1992), Szajna (1994), Igbaria et. al.

(1995), Venkatesh & Morris (2000), Venkatesh & Davis (2000), dan

Sanjaya (2005). Teori ini digunakan untuk melihat pemahaman individual

yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam

aktivitasnya. Tingginya frekuensi penggunaan suatu sistem informasi

menandakan bahwa sistem informasi tersebut bermanfaat dan mudah

digunakan. Seseorang akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan
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bahwa sistem inforamasi tersebut akan menghasilkan manfaat bagi

dirinya.

Konsep Technology Acceptance Model(TAM) dikembangkan oleh

Davis(1989), menawarkan sebuah teori sebagai landasan untuk

mempelajari dan memahami perilaku pemakai dalam menerima dan

menggunakan sistem informasi.Tujuan dari TAM adalah untuk dapat

menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna teknologi informasi

tehadap penerimaan pengguna teknologi informasi itu sendiri. Model ini

menggambarkan bahwa pengguna sistem infornasi akan dipengaruhi oleh

variabel manfaat (usefullness) dan variabel kemudahan pemakaian (ease of

use), dimana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas

yang telah teruji secara empiris. TAM meyakini bahwa penggunaan sistem

informasi akan meningkatkan kinerja individu atau organisasi, disamping

itu penggunaan sistem informasi tergolong lebih mudah dan tidak

memerlukan usaha keras untuk memakainya.

Perluasan konsep TAM diharapkan akan membantu memprediksi sikap

dan penerimaan seseorang terhadap teknologi dan dapat memberikan

informasi mendasar yang diperlukan mengenai faktor-faktor yang menjadi

pendorong sikap individu tersebut.Model TAM yang dikembangkan dari

teori psikologis, menjelaskan perilaku pengguna komputer yaitu

berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap (attitude), keinginan
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(intention), dan hubungan perilaku pengguna (user behaviour

relationship).

Teori ini mengemukakan bahwa niat seseorang untuk menggunakan sistem

atau teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan

(perceived usefullness) yang merupakan tingkat kepercayaan individu

bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi

kemudahan penggunaan (perceived  ease of use), adalah tingkat

kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi membuatnya lebih

mudah menyelesaikan pekerjaan.Teori ini berpendapat bahwa penggunaan

sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi,

serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan

(Gesandika: 2012).

Aspek perilaku dalam pengadopsian teknologi informasi adalah sebuah hal

penting untuk diperhatikan karena interaksi antara pengguna dengan

perangkat komputer merupakan hasil pengaruh dari persepsi, sikap, afeksi

sebagai aspek keperilakuan yang ada pada diri individu sebagai pengguna.

Penelitian oleh Wijayanti, dkk. (2009) menunjukkan semakin tinggi

tingkat personalization, computer self efficacy dan trust, maka pengguna

akan merasa penggunaan sistem informasi semakin bermanfaat dan

memberikan kemudahan baginya (Devi dan Surtana, 2014).
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Dikemukakan pula oleh Davis (1989) dalam Jogiyanto (2008) menjelaskan

bahwa pengembangan item-item konstruk ini difokuskan pada dua

konstruk teoritis yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan

kemudahan penggunaan persepsian (perceivedease of use) yang secara

teori merupakan penentu-penentu dasar dari penggunaan (use) dari sistem.

Meskipun begitu, sebenarnya teori TAM mempunyai lima konstruk

(Ardhiani, 2015: 15) yaitu persepsi kegunaan (perceived usefullness),

kemudahan penggunaan (perceived ease of use), sikap (attitude), minat

perilaku (behavioral to intention) dan perilaku (behavior).

1. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefullness)

Persepsi kegunaan (perceived usefullness) didefinisikan sebagai

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu

teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dengan

demikian, jika seseorang percaya bahwa sistem informasi berguna,

maka dirinya akan menggunakan teknologi tersebut. Davis

menggunakan enam item untuk membentuk komponen ini, yaitu

work more quickly, job performance, increase productivity,

effectiveness, makes job easier dan useful.

2. Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)

Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas

dari usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi

mudah digunakan, maka dirinya akan menggunakan sistem

tersebut. Davis menggunakan enam buah item untuk membentuk
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komponen ini, yaitu easy of learn, controllable, clear &

understandable, flexible, easy to become skillfull dan ease to use.

3. Sikap (Attitude Towards Behavior)

Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) didefinisikan

oleh Davis et al. (1989: 319-339) dalam Ardhiani (2015: 15)

sebagai perasaan-perasaan positif atau negatif dari seseorang jika

harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Menurut Ajzen

(dalam Ardhiani, 2015: 15), banyak sekali perilaku yang dilakukan

oleh manusia di luar kemauan kontrolnya. Perilaku tersebut

dinamakan perilaku kewajiban (mandatory behavior). Perilaku

yang diwajibkan adalah perilaku yang bukan atas kemauannya

sendiri tetapi karena memang tuntutan atau kewajiban dari kerja.

Attitude TowardsBehaviordalam TAM  juga dikonsepkan sebagai

sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan

ataupenolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu

teknologi dalam pekerjaannya. Dikatakan pula bahwa faktor sikap

(attitude) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku

individual. Sikap seseorang terdiri atas unsur kognitif/cara pandang

(cognitive), afektif (affective), dan komponen‐komponen yang

berkaitan dengan perilaku (behavioral components).

4. Minat Perilaku (Behavioral Intention to Use)

Minat perilaku (behavioral intention to use) adalah suatu keinginan

(niat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu.
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Seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika

mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya. Niat

perilaku merupakan prediksi yang baik dari penggunaan teknologi

dalam hal ini website oleh pemakai sistem.

5. Perilaku (Behavior)

Perilaku (behavior) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku

adalah penggunaan sesungguhnya (actual use) dari teknologi.

Davis pada tahun 1989 (dalam Ardhiani, 2015) menggunakan

pengukuran pemakaian sesungguhnya (actual usage) dan Igbaria et

al. pada tahun 1995 menggunakan pengukuran persepsi pemakaian

yang diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk

berinteraksi dengan suatu teknologi dan frekuensi penggunaannya.

Dalam penelitian ini, komponen-komponen dalam Theory Acceptance

Model (TAM) yang akan digunakan adalah persepsi kegunaan (perceived

usefullness), kemudahan penggunaan (perceived ease of use), dan minat

perilaku (behavioral intention to use).

Bagan 1. Hubungan Antar Komponen TAM

External
Variable

Perceived
usefullnes

s

Perceived
ease of use

Attitude Behavioral
intention to use

Actual use
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F. KERANGKA PIKIR

Saat ini dunia mengalami gelombang demokrasi yang memengaruhi

seluruh aspek kehidupanmanusia dan berhubungan erat dengan teknologi

yang mengubah cara masyarakat mengakses informasi di mana internet

menjadi mesin informasi yang dominan. Revolusi teknologi yang ada saat

ini memungkinkan terjadinya transparansi dan keterbukaan termasuk

dalam bidang pemerintahan (e-government).Dalam konteks tersebut, e-

government sebagai sistem layanan transparan merupakan suatu

kemungkinan bagi sebuah demokrasi yang serba digital. Contoh nyata

pelaksanaan e-government di Indonesia adalah pembuatan website daerah

yang merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government

dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh

informasi dan layanan pemerintah daerah serta ikut berpartisipasi dalam

pengembangan demokrasi dengan menggunakan media internet.

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki inisiatif untuk

mengimplementasikane-government sehingga pemerintah beserta

aparaturnya harus terlebih dahulu siap bekerja secara digital saat ini,

seperti mengelola website daerah dengan baik. Pada kenyataannya,

berdasarkan data PeGI Tingkat Provinsi tahun 2015 dapat dilihat bahwa e-

government di Provinsi Lampung belum dijalankan sepenuhnya. Hal

tersebut menunjukkanbahwa pemerintah di Provinsi Lampung belum

memandang website sebagai representasi good governance.
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Perbedaan cara pandang atau persepsi di antara aparatur pemerintah daerah

di Provinsi Lampung mengenai website sebagai representasi good

governancetercermin dari belum merata serta masih belum maksimalnya

pemanfaatan website sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good

governance dalam hal pemberian informasi dan layanan publik. Agar good

governance tercapai, maka pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang

mengarah kepada penerapan e-government yang maksimal dengan

memanfaatkan kelebihan-kelebihan teknologi informasi dan komunikasi

khususnya website guna membentuk jaringan kerja sistem manajemen dan

proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah di daerah

dan pusat dapat bekerja secara terpadu untuk membuat akses informasi dan

layanan publik yang sederhana bisa tersedia.

Aspek pengetahuan yang memadai, perasaan menerima kemajuan

teknologi yang dapat dimanfaatkan serta kemauan yang kuat  untuk mulai

menggunakan media elektronik (website) menjadi bekal yang dibutuhkan

dalam menjalankan proses menuju pencapaian good governance dengan

sebaik mungkin. Selain itu, aspek kemudahan penggunaan dan

kebermanfaatan website dapat menjadi dasar bagi penggunaan website

sebagai representasi good governance. Jika suatu teknologi mudah

digunakan, mampu membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan menambah

kinerja pemakai, maka teknologi tersebut akan digunakan. Fenomena

tersebut menjadi dasar penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian
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guna mengetahui apakah persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap

website sebagai representasi good governance bersifat negatif atau positif.

Pengukuran persepsi menggunakan teori Technology Acceptance Model

(TAM) dengan 3 dimensi yaitu persepsi kegunaan (perceived usefullness),

kemudahan penggunaan (percieved ease of use) dan minat menggunakan

website (behavioral intention to use). Ada 6 indikator dalam persepsi

kegunaan dengan item work more quickly, job performance, increase

productivity, effectiveness, makes job easier and useful. Dalam kemudahan

penggunaan ada 6 indikator yaitu easy of learn, controllable, clear and

understandable, flexible, easy to become skilfull dan ease to use. Indikator

dalam minat perilaku yaitu minat menggunakan di masa depan, motivasi

untuk menggunakan di masa depan dan memotivasi sesama rekan kerja.

Kemudian, pengukuransikap menggunakan tiga dimensi yaitu kognitif

(pengetahuan), afektif (perasaan) dan kecenderungan perilaku (konatif).

Melalui hasil pengukuran sikap dan persepsi aparatur pemerintah daerah

menggunakan dimensi-dimensi tersebut akan diketahui sifat sikap dan

persepsi positif atau negatif.

Dari uraian kerangka pikir diatas peneliti merumuskan bagan kerangka

pikir sebagai berikut:
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Bagan 2. Kerangka Pikir

Teori TAM
1. Persepsi Kegunaan

Website
2. Kemudahan

Penggunaan Website
3. Minat Menggunakan Website

a. Work more
quickly

b. Job performance
c. Increase

productivity
d. Effectiveness
e. Makes job easier
f. Useful

a. Easy of learn
b. Controllable
c. Clear &

understandable
d. Flexible
e. Easy to become

skilfull
f. Easy to use

a. Minat untuk melakukan
atau menggunakan

b. Motivasi untuk melakukan
atau menggunakan

c. Motivasi mengajak rekan
kerja untuk melakukan atau
menggunakan

Perkembangan
Teknologi

E-government
(Website Daerah)

Kabupaten
Lampung Timur

Sikap:
1. Pengetahuan (Kognitif)
2. Perasaan (Afektif)
3. Kecenderungan Sikap (Konatif)

Persepsi dan Sikap Aparatur
Pemerintah Daerah Terhadap
Website Positif atau Negatif
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G. HIPOTESIS

Hipotesis menurut Arikunto (2013: 110) dapat diartikan sebagai suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian sampai terbukti

melalui data yang terkumpul.Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Jika Thitung< T mean maka persepsi dan sikap negatif

Ha : Jika Thitung> T mean maka persepsi dan sikap positif
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan objek

penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan (dalam Siregar, 2013: 8) dengan

pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang dari proses pengumpulan data,

penafsiran data hingga hasilnya lebih banyak menampilkan angka yang

dapat disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain

(dalam Arikunto, 2013: 27). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang persepsi dan sikap aparatur daerah tentang website

dalam implementasie-government sebagai representasi good governance.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Metode

survey adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai

instrumen pengumpulan datanya, dengan tujuan untuk memperoleh

informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili sejumlah

populasi tertentu.
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C. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Website Daerah sebagai Representasi Good Governance

Website (dalam Yuhefizar, 2013) adalah keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung

informasi. Sifat website yang dapat diakses siapa pun, kapan pun,

di mana pun dan melalui perangkat apa pun yang dapat terkoneksi

dengan internet memungkinkan sistem administrasi menjadi

hitungan hari bahkan jam dibandingkan yang semula memakan

waktu dalam hitungan minggu. Segala kelebihan internet

menimbulkan transparansi dan kesamaan akses informasi oleh

siapa pun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam good

governance, antara lain transparansi, keterbukaan, efisiensi serta

efektifitas.

2. Persepsi dan Sikap Aparatur Pemerintah Daerah

Persepsi adalah sebuah proses mengorganisasikan dan

menginterpretasikan suatu stimulus yang ditangkap individu.

Persepsi dapat juga disebut dengan tanggapan atau cara pandang.

Persepsi akan tercermin dari sikap yakni perasaan suka atau tidak

suka terhadap objek tertentu. Sedangkan aparatur pemerintah

daerah adalah para pegawai yang bekerja di lingkungan

pemerintah. Oleh karena itu, persepsi aparatur pemerintah daerah

adalah cara pandang atau tanggapan serta perasaan suka atau tidak
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suka para pegawai yang bekerja pada lingkungan pemerintah

tentang suatu hal yang akan diteliti.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012: 38) adalah suatu atribut atau

sifat nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari variasi tertentu untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulananya. Variabel dalam penelitian

iniyaitu website daerah sebagai representasi good governance dan

persepsi aparatur pemerintah daerah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan

kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk

mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2008). Indikator dari definisi

operasional dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang e-government

berupa:
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Tabel 7. Definisi Operasional

No. Variabel Dimensi Indikator Skala

1

Persepsi
aparatur
pemerintah
daerah

Pengetahuan
tentang e-
government,
good
governance dan
website sebagai
perwujudannya

 Mengetahui konsep e-
government.

 Mengetahui konsep good
governance.

 Mengetahui bahwa
website sebagai salah satu
media penerapan e-
governance.

 Mengetahui peraturan
tentang penerapan e-
government.

Skala
Likert
dengan
Data

Interval

Pendapat
tentang e-
government,
good,
governance, dan
website sebagai
perwujudannya

 Pendapat tentang e-
government

 Pendapat tentang good
governance.

 Pendapat tentang website
sebagai perwujudan good
governance.

Kecenderungan
untuk
menggunakan
website dalam
mewujudkan
good
governance

 Anjuran penggunaan
website daerah dalam
memberikan informasi
dan pelayanan publik.

 Kesiapan penggunaan
website dalam
mewujudkan good
governance.

Website
sebagai
perwujudan
good
governance

Persepsi
kegunaan
website sebagai
perwujudan
good
governance

 Website sebagai media
komunikasi mampu
membuat penyampaian
informasi dan pelayanan
publik menjadi lebih
cepat.

 Website sebagai media
komunikasi mampu
membuat kinerja
meningkat dalam hal
memberikan informasi
dan pelayanan publik.

 Website sebagai media
komunikasi mampu
meningkatkan
komunikasi mampu
meningkatkan
produktivitas kerja dalam
hal memberikan
informasi dan pelayanan
publik.

Skala
Likert
dengan
Data

Interval
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Tabel 7. Lanjutan

No. Variabel Dimensi Indikator Skala

2

Website
sebagai
perwujudan
good
governance

Persepsi
kegunaan
website sebagai
perwujudan
good
governance

 Website sebagai media
komunikasi mampu
membuat pemberian
informasi dan pelayanan
publik menjadi lebih
efektif.

 Website sebagai media
komunikasi mampu
membuat pemberian
informasi dan pelayanan
publik menjadi lebih
mudah.

 Website sebagai media
komunikasi bermanfaat
dalam hal pemberian
informasi dan pelayanan
publik.

Skala
Likert
dengan
Data

Interval

Kemudahan
penggunaan
website dalam
mewujudkan
good
governance

 Website sebagai media
komunikasi untuk
memberikan informasi
dan pelayanan publik
mudah untuk dipelajari
cara penggunaannya.

 Pengendalian informasi
dan pelayanan publik
yang diberikan melalui
website mudah
dilakukan.

 Penggunaan website
sebagai media
komunikasi dalam
meberikan informasi dan
pelayanan publik mudah
dipahami.

 Pemberian informasi dan
pelayanan publik melalui
website bisa dilakukan
kapan pun dan di mana
pun.

 Pemberian informasi dan
pelayanan publik melalui
website bisa dilakukan
dengan perangkat digital
apapun yang terkoneksi
dengan internet.
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Tabel 7. Lanjutan (2)

No. Variabel Dimensi Indikator Skala

2

Website
sebagai
perwujudan
good
governance

Kemudahan
penggunaan

website dalam
mewujudkan

good
governance

 Website sebagai suatu
media komunikasi dalam
memberikan informasi
dan layanan publik
mudah digunakan dan
dikuasai

Skala
Likert
dengan
Data

Interval

Minat Perilaku
(Behavioral to

Intention)
website sebagai

perwujudan
good

governance

 Keinginan untuk
menggunakan website
sebagai media
komunikasi dalam
memberikan informasi
dan pelayanan publik di
masa mendatang.

 Motivasi untuk
menggunakan website
sebagai media
komunikasi untuk
memberikan informasi
dan pelayanan publik di
masa mendatang.

 Keinginan untuk
menggunakan media
komunikasi website
untuk memberikan
informasi dan pelayanan
publik di masa
mendatang secara lebih
intensif.

 Keinginan untuk
mengajak sesama
aparatur pemerintah
daerah untuk ikut
menggunakan media
komunikasi website
dalam memberikan
informasi dan pelayanan
publik.



55

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah sekumpulan objek yang menjadi sasaran penelitian

(dalam Siregar, 2013: 30). Populasi dalam penelitian ini adalah

aparatur pemerintah daerah di bagian Sekretariat DaerahKabupaten

Lampung Timur yang mempunyai kategori website baik.

Pemilihan aparatur pada bagian sekretariat daerah dipilih dengan

dasar bahwa bagian tersebut merupakan bagian yang berada

langsungdi bawah Bupati sehingga seluruh informasi terkait

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tata

laksana dan layanan administrasi ada di bagian ini. Bagian

Sekretariat Daerah mempunyai beberapa tugas, antara lain:

a. Mengkaji, menelaah dan merumuskan peraturan

perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk bidang pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta

teknik administrasi.

b. Merumuskan sasaran pelaksanaan operasional program dan

kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta

administrasi dengan memadukan program kerja pemerintah

dan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta tepat mutu

dan sasaran.
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c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang

diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis,

permintaan data laporan, pemantauan lapangan sehingga

dapat diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan

lebih lanjut.

Jumlah populasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Aparatur DaerahKabupaten Lampung Timur 2015

No.
Dinas/ Instansi
Pemerintahan

Jenis Kelamin
Laki-
laki Perempuan Jumlah

1 Sekretariat Daerah 87 46 133

2
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)

39 16 55

3
Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah

24 13 37

4

Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat

16 13 29

5
Badan Ketahanan
Pangan

19 7 26

6
Badan Lingkungan
Hidup

20 10 30

7

Badan Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan

- 39 39

8
Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan
Penanaman Modal

20 19 39

9
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

28 18 46
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Tabel 8. Lanjutan

No.
Dinas/ Instansi
Pemerintahan

Jenis Kelamin
Laki-
laki

Perempuan Jumlah

10
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana

34 59 93

11
Badan Penaggulangan
Bencana Daerah

9 - 9

Total 296 240 536
(Sumber: Sensus BPS Provinsi Lampung 2016)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah populasi

penelitian ini adalah 133 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari sekumpulan objek penelitian yang

dipilih untuk dipelajari (Sarwono, 2006: 111). Sampel dalam

penelitian ini adalah aparatur pemerintah Kabupaten Lampung

Timur Bagian Sekretariat Daerah. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random sampling

atau pengambilan acak pada kategori website baik di mana semua

anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk

dijadikan sampel tanpa memperhatikan strata (Sugiyono, 2012: 82)

dan hasilnya adalah Kabupaten Lampung Timur. Teknik Dalam

menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin (dalam

Siregar, 2013: 34), sebagai berikut:

= = .( %) =57, 081 = 57
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Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan

Dengan menggunakan tingkat kesalahan pengambilan sampel

sebesar 10%, maka didapatkan jumlah sampel 57 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis yang diberikan

kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2012: 142).

2. Studi pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca

dan memaknai buku-buku litelatur untuk mengetahui teori dan

konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul

yakni mengolah data yang ada. Teknik pengolahan data dalam penelitian

ini adalah:

1. Editing

Editing merupakan proses klarifikasi, keterbacaan, konsistensi

serta kelengkapan data yang telah dikumpulkan karena terdapat

kemungkinan data yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat atau

tidak dibutuhkan.
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2. Koding

Koding merupakan proses pemberian kode pada data yang telah

dikumpulkan. Kode-kode yang digunakan biasanya berupa angka

untuk kemudian dihitung dan didapatkan hasilnya.

3. Tabulasi

Tabulasi proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis.

I. Teknik Pemberian Skor

Teknik pengukuran persepsi dan sikap dalam penelitian ini menggunakan

skala Likert. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner akan diberi empat

alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju(S), Tidak Setuju (TS)

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor dari setiap butir jawaban

adalah sebagai berikut:

1. Skor 4 merupakan nilai yang sangat diharapkan yang menunjukan

kontinum yang sangat tinggi

2. Skor 3 merupakannilai yang diharapkan yang menunjukan

kontinum yang tinggi.

3. Skor 2 merupakan merupakan nilai yang diharapkan menunjukkan

kontinum yang rendah.

4. Skor 1 merupakan merupakan nilai yang diharapkan menunjukkan

kontinum yang sangat rendah.
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J. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Pengujian

validitas instrument penelitian dilakukan untuk mencari nilai

indeks validitasnya dengan menggunakan rumus korelasi product

moment:

r = N ΣXY − ΣX ΣY(ΣX) − (ΣX) − (ΣY) − (ΣY)
Keterangan:

n = jumlah responden

x = skor variabel (jawaban responden)

Y = skor total dari variabel (jawaban responden)

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengetahui kuesioner

yang digunakan sudah tepat untuk mengukur objek, yaitu jika

koefisien relasi product moment melebihi 0,3 (Azwar, 1992) dalam

(Siregar, 2013). Kemudian, apabila koefisien product moment>

rtabel (α ; n-2) = jumlah sampel dan nilai signifikan ≤ α.

Uji validitas dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung pada 7 Juni 2017 dengan jumlah responden yang mengisi

kuesioner sebanyak 30 orang. Terdapat 46 butir pertanyaan dalam

kuesioner uji validitas. Berikut tabel hasil uji validitas.
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Tabel 9. Hasil Uji Validitas

No. r Hitung Uji Valid (r
Tabel 0,361) No. r

Hitung
Uji Valid (r
Tabel 0,361)

1 0,863 Valid 24 0,638 Valid

2 0,863 Valid 25 0,549 Valid

3 0,686 Valid 26 0,817 Valid

4 0,817 Valid 27 0,595 Valid

5 0,768 Valid 28 0,863 Valid

6 0,642 Valid 29 0,535 Valid

7 0,549 Valid 30 0,624 Valid

8 0,704 Valid 31 0,704 Valid

9 0,751 Valid 32 0,755 Valid

10 0,577 Valid 33 0,812 Valid

11 0,577 Valid 34 0,638 Valid

12 0,624 Valid 35 0,595 Valid

13 0,764 Valid 36 0,863 Valid

14 0,863 Valid 37 0,817 Valid

15 0,722 Valid 38 0,812 Valid

16 0,595 Valid 39 0,768 Valid

17 0,549 Valid 40 0,812 Valid

18 0,800 Valid 41 0,686 Valid

19 0,800 Valid 42 0,918 Valid

20 0,812 Valid 43 0,686 Valid

21 0,863 Valid 44 0,642 Valid

22 0,638 Valid 45 0,686 Valid

23 0,863 Valid 46 0,863 Valid
(Sumber: Hasil Olah Data Peneliti Juni 2017)

Olah data uji validitas menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua instrumen

pertanyaan dinyatakan valid sebab masing-masing r hitung bernilai

di atas r tabel (0,361). Nilai validitas tertinggi berada pada butir

pertanyaan nomor 42, sedangkan butir pertanyaan nomor 29

mempunyai nilai validitas terendah yaitu 0,535.



62

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ketepatan alat ukur untuk menunjukkan

sejauhmana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian

reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.

Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen

dengan teknik tertentu (Sugiyanto, 2014: 130).Mengukur tingkat

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan alfa

cronbach, dengan rumus sebagai berikut:

= − 1 1 − Σ
Keterangan:

= Nilai Reliabilitas instrumen

K = Jumlah item pertanyaanΣ = Jumlahvarianitemataubutirpertanyaan

=Nilai total varian

Pengukuran reliabilitas instrumen dalam penelitian ini

menggunakan uji statistika Koefisien Alpha Cronbach (α). Suatu

instrumen penelitian dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas

( ) > 0,6.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

0,978 46
(Sumber : Hasil Olah data Peneliti Juni 2017)
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Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 20

menunjukkan nilai 0,978. Instrumen dalam kuesioner yang

diujikan dapat dikatakan reliabel sebab koefisien korelasinya

bernilai 0,978 yakni lebih dari 0,6 dan masuk pada kategori sangat

kuat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 11. Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,200 - 0,399 Rendah
0,400 - 0,599 Sedang
0,600 - 0,799 Kuat
0,800 - 0,1000 Sangat Kuat

(Sumber: Sugiono, 2014)

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

statistik deskriptif. Statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:

147). Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden

2. Membuat tabulasi data sesuai variabel dari seluruh responden

3. Menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti

4. Melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah
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Penghitungan dilakukan dengan rumus skor T. Salah satu skor standar

yang umum digunakan skala Likert adalah skor T (Azwar, 2013: 156)

dengan rumus :

= 50 + 10 − x

Keterangan :
x=  skor responden pada skala sikap yang akan diubah menjadi skor T
x =  rata-rata (mean) skor kelompok
s =  deviasi standar skor kelompok

Setelah Thitung per butir pertanyaan dan per dimensi diketahui, maka

mencari nilai T mean untuk mengetahui kategori sikap responden. T mean

digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah persepsi dan sikap

(nilai Thitung) bersifat positif atau negatif. Persepi dan sikap responden

positif, bila Thitung> T mean. Sedangkan, persepsi dan sikap responden

negatif, bila Thitung< T mean. Penghitungan Thitung dalam penelitian ini

menggunakan bantuan program SPSS. Nilai Thitung dapat diperoleh dengan

terlebih dahulu mencari besarnya nilai skor Z, setelah nilai skor Z

didapatkan, maka data dapat diolah agar diketahui nilai Thitung.

L. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel (univariabel) dengan data

berbentuk interval serta menggunakan hipotesis deskriptif sehingga uji

hipotesis dilakukan dengan t-test satu sampel dengan rumus:
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Keterangan :
t = nilai t yang dihitung

x = nilai rata-rata
μ0 = nilai yang dihipotesiskan
s = simpangan baku sampel
n = jumlah anggota sampel

Taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Apabila

thitung> ttabel maka Ho ditolak dan jika thitung< ttabel maka H diterima.

Penghitungan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS

dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis

One Sample Test

Test Value = 50

T df Sig. (2 tailed)
Mean

Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference
Lower Upper

Jumlah Nilai 29,77 56 0,000 26,088 24,33 27,84

(Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner November 2017)

Merujuk pada tabel 12, diketahui bahwa thitungmempunyai nilai 29,77.

Selanjutnya, mencari nilai ttabel pada tabel distribusi dengan df = 56

(mendekati 60) dan taraf signifikansi α = 0,05 atau 0,025 (dua sisi) maka

diketahui ttabel = 2,000. Ternyata thitung> ttabel (29,77 > 2,000), maka

kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di

Provinsi Lampung. Ibu kota Kabupaten Lampung Timur ialah Sukadana.

Kabupaten Lampung Timur mempunyai luas wilayah 5.325,03 km2 yang

dihuni oleh penduduk dengan jumlah 1.008.797 jiwa (berdasarkan Statistik

2015). Kabupaten lampung Timur mempunyai semboyan “Bumei Tuwah

Bepadan”.

Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung

Tengah (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak dan Kecamatan

Seputih Surabaya) di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Laut

Jawa dan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Tanjung Bintang,

Kecamatan Ketibung dan Kecamatan Sidomulyo) serta sebelah barat

berbatasan dengan Kota Metro.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dan diresmikan pada 27 April

1999 dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Terdapat 10
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kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Kemudian,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 kecamatan

pembantu yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik statusnya

ditingkatkan menjadi kecamatan definitif, sehingga wilayah Kabupaten

Lampung Timur menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu

dan 232 desa.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan

Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga kecamatan di

Kabupaten Lampung Timur berjumlah 24 kecamatan definitif dan 232

desa. Selanjutnya, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun

2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Perubahan Status dan Desa

Menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah

menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung,

Sukadana dan Mataram Marga. Lalu, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Desa di wilayah yang telah dimekarkan sebanyak 11 desa. Sebelas desa

tersebut diresmikan sebagai Desa Definitif  dan mengubah 8 Desa

Persiapan menjadi Desa Definitif berdasarkan Keputusan Bupati Lampung

Timur Nomor 445/01/UK/2007. Sesuai hal tersebut, maka Kabupaten

Lampung Timur  memiliki 257 desa dan 24 kecamatan. Kabupaten

lampung Timur memiliki 264 desa definitif sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Nomor 4 Tahun 2011.
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Sejak tahun 1999 hingga 2017, Kabupaten Lampung Timur sudah

mengalami beberapa kali pergantian bupati, yakni:

1. Hi. Muhammad Nurdin , S.H. (1999 – 2000)

2. Ir.Hi. Irfan Nuranda Djafar, CES (Mei 2000 – Desember 2002)

3. Hi. Bahusin MS (Desember 2002 – Mei 2005)

4. Syaiful Anwar, S.H. (Mei 2005 – Agustus 2005)

5. Hi. Satono, S. H, S. P. (September 2005 – September 2010)

6. Erwin Arifin, S. H., M. H. (Mei 2011 – Mei 2012) dan (Mei 2012 –

September 2015)

7. Drs. Tauhidi, M. M. (September 2015 – Februari 2016)

8. Hj. Chusnunia Chalim, M. Si., M. Kn. (Februari 2016 – sekarang)

B. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri,

Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian

Berbasis Agribisnis Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber

Daya Manusia yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat.

2. Misi

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi

dan sosial.

b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan

lokal.
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c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi

sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d. Mewujudkan kententraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat.

e. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and

clean governance).

C. Arti Lambang Kabupaten Lampung Timur

Gambar 3. Lambang Kabupaten Lampung Timur

1. Perisai Bersegi Lima : Keberanian dan ketangguhan/ kokoh

mempertahankan nilai prinsip/ filosofi, citra, identitas, dan

kehormatan.
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2. Warna Putih : Warna putih diantara garis hitam membentuk batas

pinggir perisai mempunyai makna dua sisi kehidupan, dunia dan

akhirat yang sejajar.

3. Tulisan Lampung Timur : Warna putih dengan warna dasar merah,

bermakna bahwa masyarakat Lampung Timur selalu berani membela

kebenaran guna tercapainya kehidupan yang suci; warna hijau terang

bermakna kemakmuran; warna kuning, bermakna keagungan; warna

hitam, bermakna tanah yang subur dan kokoh. Apabila warna-warna

itu disatukan akan menggambarkan bahwa daerah Lampung Timur

memiliki tanah yang subur untuk ditanami berbagai tanaman yang

dapat menciptakan kemakmuran demi tercapainya perekonomian yang

agung.

4. Payung Agung : Payung agung warna putih menancap hingga ke atas

permukaan laut bermakna bahwa seluruh kehidupan selalu dipayungi,

diayomi dan dilindungi dari segala macam bentuk kezaliman dan

kebatilan; berisi 5 sila dari Pancasila sebagai dasar Negara Republik

Indonesia dan lima nilai atau filosofi adat masyarakat Lampung Timur

yakni Piil Pasenggiri, Bejuluk Beadek, Nemui Nyimah, Nengah

Nyapur, dan Sakai Sambayan; 17 merupakan tanggal Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia.

5. Kopiah Emas : Merupakan pakaian kebesaran anak-anak raja di

Lampung Timur.

6. Dua Senjata Punduk : Dua senjata Punduk bersarung warna coklat

yang berada di belakang kopiah emas dengan posisi bersilang dan
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gagang punduk berada di atas merupakan senjata pusaka masyarakat

Lampung Timur yang cinta perdamaian.

7. Pepadum 2 Tatah : Pepadum warna coklat 2 (dua) tatah dengan kaki

berbentuk seni kaki harimau merupakan tempat duduk Raja untuk

musyawarah.

8. Air Berwarna Biru Laut : Air biru laut dengan 5 gelombang; air biru

laut melambangkan wilayah laut yang luas dan kaya sebagai sumber

kesejahteraan bersama. Lima gelombang melambangkan lima aliaran

sungai besar yang mengaliri wilayah Lampung Timur yakni Way

Sekampung, Way Batang Hari, Way Pegaduangan, Way Curup, dan

Way Jepara.

9. Roda Besi 5 Gerigi: Bermakna bahwa masyarakat Lampung Timur

selalu siap membangun daerah dengan ilmu, teknologi dan industri

yang tetap dalam koridor-koridor Pancasila.

10. Aksara Lampung Timur : Berbunyi “BUMEI TUAH BEPADAN”

ditonjolkan sebagai pelambang kekayaan budaya Lampung sekaligus

tekad terus dilestarikan dan dikembangkan.

11. Setangkai Padi : Setangkai padi kuning emas, berjumlah 45 butir,

lambang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

12. Setangkai Lada : Setangkai Lada dengan 9 Tangkai lada merah

matang, masing-masing tangkai dengan 9 butir lada, serta 27 daun

yang terbagi dalam 4 kelompok daun, melambangkan kelahiran

Kabupaten Lampung Timur Tanggal 27 April 1999.
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13. Tali Delapan Ikat : Jumlah 8 merupakan lambang bulan Agustus

sebagai bulan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

14. Pita Putih Teks Huruf Latin : Slogan “BUMEI TUAH BEPADAN”

berarti daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu

memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan

diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Apabila nomor 11,

12, dan 13 digabungkan akan mendapatkan makna bahwa Kabupaten

Lampung Timur merupakan daerah Lumbung Pangan sekaligus

daerah penghasil Lada hitam yang dikenal dengan istilah "Black

Pepper", sedangkan ikatannya menunjukan bahwa kehidupan

masyarakat pribumi maupun pendatang hidup dalam suatu ikatan

untuk mencapai kemakmuran dan perdamaian.

D. Profil Sekretariat Daerah Lampung Timur

Sekretariat daerah kabupaten bertugas untuk membantu bupati dalam

menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, organisasi,

administrasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi

kepada seluruh perangkat daerah kabupaten. Bagian Sekretariat Daerah

Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 12 unit kerja yang dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 13. Unit Kerja Sekretariat Daerah Lampung Timur

No. Unit Kerja
1 Bagian Administrasi Pembangunan
2 Bagian Otonomi Daerah

3 Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

4 Bagian Hukum
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Tabel  13. Lanjutan

No. Unit Kerja
5 Bagian Hubungan Masyarakat
6 Bagian Kesejahteraan Rakyat
7 Bagian Bina Mental
8 Bagian Keuangan
9 Bagian Protokol
10 Bagian Umum dan Rumah Tangga
11 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
12 Bagian Perekonomian

(Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur 2017)
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Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Lampung Timur

Bagan 3. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Lampung Timur
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E. Kondisi TIK Kabupaten Lampung Timur

Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hal yang

serius yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Berdasarkan data-data yang ada

menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menempati posisi jauh di bawah rata-rata

nasional dalam kategori penetrasi TIK. Namun, dampak positif dari penerapan TIK

sudah dirasakan oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur pada

masa pemerintahan Bupati Chusnunia (Dewi, 2017). Bupati Chusnunia

menyampaikan pentingnya teknologi dan pemanfaatannya pada saat pidato upacara

bendera di hari Senin. Selain itu, saat ini sudah terdapat sambungan wifi di setiap unit

kerja yang menjadi salah satu pendukung bagi para pegawai untuk memaksimalkan

TIK yang sudah ada.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis persepsi

dan sikap aparatur pemerintah daerah terhadap website sebagai

representasi good governance, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap website sebagai

representasi good governance adalah positif (favorabel) dengan

nilai Thitung > T mean (57,07 > 50).

2. Persepsi diukur menggunakan teori TAM dengan dimensi persepsi

kegunaan website (perceived usefullness) dengan nilai Thitung > T

mean (59,21 > 50); dimensi kemudahan penggunaan website

(perceived ease of use) dengan nilai Thitung > T mean (61,93 > 50)

dan dimensi minat menggunakan website (behavioral intention to

use) dengan nilai Thitung > T mean (51,32 > 50). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa menurut responden media website secara

fungsional memberikan kemudahan dan manfaat dalam

penggunaannya.
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3. Aspek sikap menunjukkan hasil yang berlawanan dengan persepsi.

Aspek sikap mempunyai nilai Thitung < T mean (42,93 < 50) yang

berarti negatif (unfavorabel). Hanya dimensi pengetahuan/kognitif

yang mempunyai nilai positif dengan Thitung > T mean (50,68 > 50).

Diketahui bahwa pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang

e-government, good governance dan website sebagai representasi

good governance memadai. Namun, belum sampai pada tahap siap

menggunakan website untuk memberi pelayanan publik dan baru

sebatas menyampaikan informasi umum saja.

B. Saran

Setelah melakukan analisa dan pembahasan terhadap hasil penelitian,

maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembiasaan penggunaan website seperti

menampilkan informasi tentang rencana pelaksanaan operasional

kegiatan pemerintah, proses pelaksanan hingga evaluasi

pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

2. Memberikan sarana untuk akses informasi dan layanan publik yang

dilakukan Bagian Sekretariat Daerah sebagai langkah awal

pembiasaan masyarakat dalam menggunakan media website.
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