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ABSTRACT 

 
The existence of information technology in government is expected to provide optimal 
service quality for the society. Based on Presidential Instruction Number 3 of 2003 which 
explains that every government is obliged to use the system and carry out evaluations 
continuously to achieve good management of IT or good e-Government. Based on the 
presidential instruction, the Department of Communication and Information Technology 
of Rokan Hilir Regency took the initiative to develop public services in the form of a 
website to improve work procedures and management systems within the government by 
utilizing information technology. This study aims to analyze the service quality of the 
website with the rohilkab.go.id domain based on the perception or point of view of its 
users using the e-Govqual and IPA methods, determine the factors that affect service 
quality based on the e-Govqual method and determine the attributes that are the priority 
for quality improvement. services based on the results of IPA analysis. From the 106 
respondents who were used as research samples, the results of the e-Govqual analysis on 
the level of conformity have an average value of 83.18% and the value of the gap level 
has a GAP value of 0 which is -0.73, meaning that the performance of website services 
has not been able to meet user expectations. Furthermore, from the results of the quadrant 
analysis, obtained 9 attributes with the main priority, namely the attributes EU4 
(configuring links with search engines), EU6 (personalization of information), FE1 (the 
presence of an online help form), RL3 (timely service), CA1 (complete data and 
information), CA3 (data relevance), CA4 (updated information), CA5 (all links are 
working properly), and CS5 (contact information), for service improvement 
 
Keywords: e-Government, e-Govqual, IPA, Quality. 

 

ABSTRAK 

 

Keberadaan teknologi informasi di dalam pemerintahan diharapkan dapat memberikan 

kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 

Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa setiap pemerintahan berkewajiban menggunakan 

sistem dan melakukan evaluasi secara kontinu untuk mencapai tata kelola IT 

Pemerintahan atau e-Government yang baik. Atas dasar Instruksi presiden tersebut, Dinas 

Kominfotik Kabupaten Rokan Hilir berinisiatif mengembangkan pelayanan publik dalam 

bentuk website untuk memperbaiki tata cara kerja dan sistem manajemen didalam 
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pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kualitas layanan website yang berdomain rohilkab.go.id berdasarkan 

persepsi atau sudut pandang penggunanya menggunakan metode e-Govqual dan IPA, 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan berdasarkan metode e-

Govqual dan menentukan atribut yang menjadi prioritas perbaikan kualitas layanan 

berdasarkan hasil analisis IPA. Dari 106 responden yang dijadikan sampel penelitian, 

hasil analisis e-Govqual pada tingkat kesesuaian memiliki rata-rata nilai sebesar 83,18% 

dan nilai tingkat kesenjangan memiliki nilai GAP ≤ 0 yaitu -0,73, artinya kinerja dari 

layanan website belum dapat memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya dari hasil analisis 

kuadran, didapatkan 9 atribut dengan prioritas utama yaitu atribut EU4 (konfigurasi link 

dengan mesin pencari), EU6 (personalisasi informasi), FE1 (adanya formulir bantuan 

online), RL3 (layanan tepat waktu), CA1 (kelengkapan data dan informasi), CA3 

(relevansi data), CA4 (informasi diperbaharui), CA5 (semua link berfungsi dengan 

benar), dan CS5 (adanya kontak informasi), untuk dilakukan perbaikan layanan. 

 

Kata Kunci: e-Government, e-Govqual, IPA, Kualitas. 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan teknologi informasi di dalam pemerintahan diharapkan dapat 

memberikan kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa setiap pemerintahan berkewajiban 

menggunakan sistem dan melakukan evaluasi secara kontinu untuk mencapai tata kelola 

teknologi informasi Pemerintahan atau e-Government yang baik (Setiyorini, 2018). Atas 

dasar Instruksi Presiden tersebut, saat ini telah banyak instansi pemerintahan baik pusat 

maupun daerah, berinisiatif mengembangkan pelayanan publik dalam bentuk website, 

termasuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan 

Hilir. Namun, mayoritas website tersebut masih berada pada tingkat persiapan dan hanya 

sebagian yang telah mencapai tingkat pematangan. Sedangkan masih ada tingkatan 

pemantapan dan pemanfaatan. Penerapan e-Government dilakukan untuk memperbaiki 

tata cara kerja dan sistem manajemen didalam pemerintahan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah banyak menerapkan sistem dalam 

pemerintahan, salah satunya yaitu pengelolaan situs website. Website Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir dibuat dengan domain rohilkab.go.id yang dioperasionalkan oleh 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Website 

tersebut digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai kegiatan atau 

peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, serta menyediakan layanan 

pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan skala dimensi e-Govqual dalam menganalisa kualitas 

layanan e-Government yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. e-Govqual dipilih 

karena didalamnya sudah terdapat variabel di setiap dimensi penilaiannya yang mencakup 

semua faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kualitas pelayanan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat sebagai pengguna. Untuk mengidentifikasi lebih spesifik indikator yang 



 

 3 

sudah maupun belum memenuhi harapan para penggunanya digunakan teknik analisis 

Importance Performance Analysis (IPA), yang dapat mengetahui faktor-faktor ataupun 

atribut penting yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan 

para penggunanya dilihat berdasarkan persepsi dan harapan pengguna terhadap website.  

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data pada penelitian ini mutlak dilakukan untuk 

mendapatkan data primer, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara 

online di lingkungan dinas kominfo dan di ruang lingkup umum Kabupaten Rokan Hilir. 

Kuesioner yang disebar menggunakan variabel penelitian berdasarkan pada dimensi e-

Govqual yaitu dimensi kemudahan pengguna, kepercayaan, fungsionalitas dari interaksi 

sistem, keandalan, isi dan tampilan informasi, dan dukungan masyarakat.  

b. Peralatan yang Digunakan  

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu hardware dan software. Peralatan hardware dapat dilihat pada Tabel 1 dan software 

pada Tabel 2. 

Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Laptop Pengolahan Data Asus 

2 Printer Mencetak laporan Epson 

Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Microsoft Office Word Membuat laporan Versi 2019 

2 Microsoft Excel Pengolahan data Versi 2019 

3 IBM SPSS Statistic Pengolahan data Versi 26 

c. e-Govqual 

e-Govqual merupakan metode pengukuran kualitas layanan website pemerintahan 

berdasarkan persepsi pengguna akhir (Jamiansyah, 2018). e-Govqual merupakan metode 

yang menjadi produk dari hasil beberapa penelitian terkait e-Government berupa 

kerangka dimensi yang digunakan untuk pengukuran kualitas pelayanan. Dari hasil 

penelitian itu, didapatkan Metode e-Govqual yang terdiri dari 47 atribut dalam penilaian 

kualitas layanan yang terbagi dalam enam kriteria atau dimensi.  

d. Importance Performance Analysis (IPA) 

Importance Performance Analysis adalah salah satu metode yang dapat 

menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Metode analisis ini pertama kali 

diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada 1977 dengan tujuan 

mengukur hubungan antara persepsi pelanggan dan prioritas peningkatan kualitas 
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produk/jasa yang kemudian dikenal pula sebagai quadrant analysis (Sulaiman dkk., 

2018). 

Metode IPA memiliki 3 analisis penilaian yaitu analisis tingkat kesesuaian, 

analisis tingkat kesenjangan dan analisis tingkat kuadran (Martills & James dalam Barus 

dkk., 2018). Analisis tingkat kesesuaian digunakan untuk mengukur seberapa sesuai 

layanan yang diberikan dengan harapan pengguna, analisis tingkat kesenjangan 

digunakan untuk mengukur selisih suatu kinerja layanan dengan harapan pengguna, serta 

analisis kuadran yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang perlu 

dijadikan prioritas perbaikan dan/atau pengembangan untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang diberikan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data primer 

berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner. Penyebaran 

kuesioner ditujukan kepada pengguna layanan website rohilkab.go.id. secara online yang 

ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan googleform, dan penyebaran 

kuesioner dilakukan sebanyak dua kali pada bulan agustus dan september. Penyebaran 

pertama kuesioner didapatkan sebanyak 30 responden dan penyebaran akhir didapatkan 

sebanyak 106 responden. 

b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum data hasil kuesioner yang berisi 47 pernyataan diolah dan dianalisa, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner sebagai instrumen 

penelitian. Instrumen dikatakan valid dan reliabel artinya instrumen tersebut dapat 

mengukur data dengan akurat dan hasil pengukurannya konsisten jika dilakukan 

pengulangan. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 

3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Validitas Kuesioner 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

Dimensi Ease of Use 

1. EU1 0,748 0,361 Valid 

2. EU3 0,811 0,361 Valid 

3. EU4 0,736 0,361 Valid 

4. EU5 0,709 0,361 Valid 

5. EU6 0,372 0,361 Valid 

Dimensi Trust 

6. TR1 0,634 0,361 Valid 

7. TR2 0,861 0,361 Valid 
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No. Item rhitung rtabel Keterangan 

8. TR3 0,876 0,361 Valid 

9. TR4 0,927 0,361 Valid 

10. TR6 0,841 0,361 Valid 

11. TR7 0,946 0,361 Valid 

12. TR8 0,878 0,361 Valid 

13. TR9 0,899 0,361 Valid 

14. TR11 0,829 0,361 Valid 

Dimensi Functionality of the Interaction Environment 

15. FE1 0,820 0,361 Valid 

16. FE2 0,885 0,361 Valid 

17. FE4 0,888 0,361 Valid 

Dimensi Reliability 

18. RL1 0,824 0,361 Valid 

19. RL2 0,940 0,361 Valid 

20. RL3 0,668 0,361 Valid 

21. RL4 0,904 0,361 Valid 

22. RL5 0,918 0,361 Valid 

Dimensi Content and Appearance of Information 

23. CA1 0,505 0,361 Valid 

24. CA2 0,834 0,361 Valid 

25. CA3 0,898 0,361 Valid 

26. CA4 0,562 0,361 Valid 

27. CA5 0,468 0,361 Valid 

28. CA6 0,912 0,361 Valid 

29. CA7 0,873 0,361 Valid 

30. CA8 0,868 0,361 Valid 

31. CA9 0,925 0,361 Valid 

32. CA10 0,931 0,361 Valid 

Dimensi Citizen Support 
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No. Item rhitung rtabel Keterangan 

33. CS2 0,862 0,361 Valid 

34. CS3 0,458 0,361 Valid 

35. CS4 0,528 0,361 Valid 

36. CS5 0,587 0,361 Valid 

37. CS6 0,609 0,361 Valid 

38. CS7 0,758 0,361 Valid 

39. CS8 0,809 0,361 Valid 

40. CS9 0,712 0,361 Valid 

41. CS10 0,741 0,361 Valid 

 Dari hasil pengujian validitas kuesioner awal diperoleh beberapa item yang 

dinyatakan tidak valid yaitu item EU2, EU7, TR5, TR10, FE3, CS1. Keenam item 

tersebut akan dihapus dan tidak digunakan pada penyebaran kuesioner akhir, sehingga 

pada penyebaran kuesioner akhir hanya menggunakan 41 item pernyataan. Selain itu hasil 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s alpha (>0,6) per dimensi dan 

seluruh dimensi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

Dimensi 
Nilai 

Reliabilitas 

Skor 

Minimum 
Keterangan 

Ease of Use 0,779 0,6 Reliabel 

Trust 0,956 0,6 Reliabel 

Functionality of the 

Interaction Environment 
0,856 0,6 Reliabel 

Reliability 0,903 0,6 Reliabel 

Content and Appearance of 

Information 
0,932 0,6 Reliabel 

Citizen Support 0,851 0,6 Reliabel 

 Berdasarkan hasil uji coba instrumen pada Tabel 4 yang diberikan kepada 30 

responden, diperoleh hasil perhitungan reliabilitas > 0,6 yang menunjukkan bahwa 

instrumen-instrumen tersebut mempunyai tingkat kehandalan sebagai alat pengumpulan 

data dalam penelitian, dan dapat digunakan pada penyebaran kuesioner akhir. 

c. Analisis e-Govqual 

 Data yang telah didapatkan dari kuesioner kinerja dan kepentingan yang telah 

disebar kepada 106 reponden yang mengandung atribut-atribut e-Govqual dilakukan 

analisis dengan cara menghitung selisih antara rata-rata nilai kinerja dengan rata-rata nilai 

kepentingan setiap atributnya, untuk menunjukkan kualitas suatu layanan juga 
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menunjukkan titik lemah suatu layanan yang diberikan, yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan penggunanya. Berdasarkan hasil perhitungan skor e-Govqual, diperoleh nilai 

kesenjangan antara kinerja dan kepentingan untuk setiap dimensi ditunjukkan pada Tabel 

5 berikut. 

Tabel 5. Nilai e-Govqual Per Dimensi 

Dimensi E-Govqual  
Rata-rata Dimensi 

Gap 
Persepsi Harapan 

Ease of Use (Kemudahan pengguna) 3.58 4.37 -0.79 

Trust (Kepercayaan) 3.67 4.27 -0.61 

Functionality of the interaction 

Environment (Fungsionalitas dari interaksi 

formulir) 

3.65 4.32 -0.67 

Reliability (Keandalan) 3.82 4.47 -0.65 

Content and Appearance of Information 

(Isi dan tampilan informasi) 
3.58 4.36 -0.77 

Citizen Support (Dukungan pengguna) 3.41 4.25 -0.84 

 Berdasarkan perhitungan e-Govqual pada Tabel 5 menunjukkan enam dimensi e-

Govqual yang diukur. Dimensi yang memiliki nilai gap paling kecil adalah trust dengan 

skor -0,61 hal ini menujukkan bahwa kepercayaan pengguna terhadap layanan website e-

Government di Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi daripada 

atribut lainnya meskipun tingkat kepuasannya paling tinggi, namun masih menunjukkan 

skor < 0 hal ini berarti bahwa dimensi ini masih kurang dari harapan yang diinginkan 

pengguna. Sedangkan dimensi yang memiliki nilai gap paling besar adalah citizen 

support dengan skor -0,84. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ini memiliki tingkat 

kepuasan paling rendah, dengan skor yang masih kurang dari 0, layanan website e-

Government di Kabupaten Rokan Hilir kurang memberikan perhatian terhadap keinginan 

dari penggunanya. 

d. Analisis Importance Performance Analysis 

 Setelah mengetahui skor e-Govqual, selanjutnya dilakukan analisis kepentingan 

kinerja untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan e-Government Kabupaten Rokan 

Hilir berdasarkan perspektif masyarakat. Lebih jauh lagi bagaimana tingkat kesesuaian 

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan publik sesungguhnya terhadap layanan e-

Government. Hasil analisis IPA dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari tiap 

item yang diukur sebanyak 41 item terkait kualitas layanan. Secara umum untuk setiap 

item pengukuran, gap antara kinerja dan harapan mempunyai nilai negatif dengan rentang 

antara -0,51 sampai dengan -1,17 dan nilai kesesuaiannya diperoleh rata-rata 83,18%. Hal 

ini berarti kualitas layanan e-Government yang dirasakan (persepsi) responden dapat 

dikatakan belum memenuhi apa yang diharapkan oleh pengguna. 
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 Setelah dilakukan analisis kesenjangan dan kesesuaian, untuk menganalisa faktor-

faktor layanan e-Government yang perlu dipetakan kedalam perspektif kinerja dan 

harapan dengan Kuadran IPA. Berdasarkan anlisis IPA dapat dijabarkan faktor layanan 

mana saja yang perlu ditingkatkan sebagai berikut: 

1. Kuadran A (Prioritas Utama), Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran A adalah: 

EU4, EU6, FE1, RL3, CA1, CA3, CA4, CA5 dan CS5. 

2. Kuadran B (Pertahankan), Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran B adalah: 

EU1, EU3, TR1, TR11, RL1, RL2, RL4, RL5, CA8, CA9, dan CS2. 

3. Kuadran C (Prioritas rendah), Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran C adalah: 

CA2, CS3, EU5, CS, CS4, TR4, CS7, CS9, CS8, dan CS10. 

4. Kuadran D (Berlebihan), Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran D adalah: 

TR2, TR3, TR6, TR7, TR8, TR9, FE2, FE4, CA6, CA7, dan CA10. 

 Setelah mengetahui skor faktor layanan mana saja yang perlu ditingkatkan, 

selanjutnya diberikan rekomendasi untuk atribut-atribut yang berada pada kuadran A 

sebagai prioritas utama dan pada kuadran C sebagai prioritas rendah.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Kinerja dari layanan website Kabupaten Rokan Hilir dinilai kurang atau belum dapat 

memenuhi harapan pengguna. Hal ini ditunjukkan dari nilai tingkat kesesuaian < 

100% yaitu 83,18% dan nilai kesenjangan (gap) ≤ 0 yaitu -0,73. Untuk hasil analisis 

kuadran dari atribut e-Govqual adalah kuadran A terdapat 9 variabel atribut, kuadran 

B terdapat 11 variabel atribut, kuadran C terdapat 10 variabel atribut, dan kuadran D 

terdapat 11 variabel atribut 

2. Atribut yang perlu mendapat perbaikan dan rekomendasi yaitu atribut yang ada di 

kuadran A sebagai prioritas utama dan kuadran C sebagai prioritas rendah.  
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