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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota 

Tangerang memiliki keuntungan dan sekaligus kerugian. Keuntungannya kota 

tersebut bisa nebeng nama besar ibukota negara. Para warganya bisa 

memanfaatkan fasilitas publik sebuah metropolitan, baik itu berupa jalan-jalan 

yang bagus, tempat-tempat rekreasi dan pusat komersial yang modern, atau 

berbagai kemudahan komunikasi canggih. Namun kerugian berdekatan dengan 

sebuah ibukota, yang secara khusus sangat dirasakan oleh pemda. Banyak warga 

Kota Tangerang yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jakarta, enggan 

mengakui berdomisili di Kota Tangerang.  

Dilihat dari perekonomian di wilayah kota Tangerang beserta pertumbuhan 

dan perkembangannya yang didasarkan pada perekonomian daerah dapat menjadi 

reflektor dan tolak ukur kinerja pemerintah sebagai bagian dari proses 

pembangunan daerah tersebut. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota 

Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 6.02% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten 

(5.86) dan LPE Nasional (5.72%). Jika dilihat dari kecenderungannya, LPE Kota 

Tangerang dari Tahun 2009-2013 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi 

Banten dan LPE Nasional. Pertumbuhan sektor terbesar dan terkecil adalah sektor 

Jasa-jasa (18.92%) dan Sektor Bangunan (-5.85%), sedangkan kontribusi terbesar 

dan terkecil adalah sektor Perdagangan, Jasa, dan Restoran (30.70%) dan Sektor 
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Pertanian (0.15%). Inflasi Kota Tangerang pada Tahun 2013 sebesar 10.02% yang 

merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun namun masih di bawah 

perkiraan RPJMD (10.12%). 

Jumlah dan Kepadatan penduduk yang tinggi di daerah Tangerang Raya 

tidak terlepas dari letak geografis wilayah tersebut yang berbatasan langsung 

dengan Ibukota DKI Jakarta. Kedekatan dengan ibukota dan sebagai pintu 

gerbang DKI Jakarta, maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan 

fenomena yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu 

penduduk. Kondisi ini otomatis akan memicu timbulnya mobilitas penduduk dari 

daerah lain dalam provinsi Banten ataupun dari provinsi lain, termasuk mobilitas  

informasi.  

 Salah satu mobilitas informasi adalah aspek pelayanan masyarakat. Saat 

ini, dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang tinggi, kota Tangerang 

membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dalam meningkatkan 

pelayanan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi Internet. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk 

pemakaian lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan E-Government. 

Kemajuan teknologi informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang 

semakin luas hubungan antara politik, birokrasi dan masyarakat.  

E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah 

atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. 
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Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik dengan seluruh kantor 

pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. E-

Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk 

administrasi pemerintahan yang diharapkan memberikan pelayanan yang efisien 

dan efektif serta memberikan transparasi dan memuaskan kepada masyarakat. 

Selain itu membuka kesempatan yang semakin luas kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam mendiskusikan, mengkritisi, dan menganalisis keputusan 

pemerintah dan tindakan administrasi publik.  

Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan E-

Government ini. E-Government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. 

Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. 

Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui 

e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi 

dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di 

seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi.  

Namun semua E-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar 

sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan 

dan kesiapan dari masyarakat. Keberadaan E-Government dalam pemerintahan di 

Indonesia sangat diperlukan karena tuntutan akan membentuk kepemerintahan 

yang bersih, transparan, dan mampu perubahan secara lebih efektif. Seiring 
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dengan perkembangan Teknologi Informasi itu sendiri dan semakin banyaknya 

pemerintahan menggunakan teknologi internet sebagai dasar dari strategi untuk 

memenuhi keinginan publik menjadikan Teknologi Informasi sebagai keunggulan 

kompetitif.  

Saat ini pemerintah Kota Tangerang sudah mempunyai website E-

Government (http://www.tangerangkota.go.id/) yang ditujukan kepada masyarakat 

untuk menginformasikan potensi-potensi daerah, event pemerintah kota, layanan 

publik, pengaduan masyarakat, forum dan sebagainya.  

Komunikasi yang terjadi dua arah, artinya terdapat komunikasi antara 

pemerintah dengan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam 

website ini terdapat fitur saran dan keluhan di mana masyarakat dapat 

memberikan saran dan keluhannya kepada pemerintah atau dapat juga 

menyampaikan aspirasinya. Belum semua lapisan masyarakat memanfaatkan E-

Government karena tidak semua masyarakat mengerti media Internet, oleh sebab 

itu hal ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Tangerang agar 

sistem E-Government berjalan secara maksimal. 

Berikut ini adalah data pengunjung website E-Government kota Tangerang 

dari tahun 2011-2014: 
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Sumber : Arsip Infokom kota Tangerang 

Gambar 1.1 
Grafik Data Pengunjung Website E-Government 

Kota Tangerang Tahun 2011 – 2014 

Berdasarkan data grafik pengunjung E-Government di atas, pengunjung 

fasilitas E-Government terlihat sangat meningkat pada setiap bulan Juli karena 

pada bulan tersebut adalah kegiatan penerimaan siswa baru di SMP dan SMA di 

mana masyarakat kota Tangerang bisa menikmati informasi secara langsung di 

website PSB.  

Pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah di mana 

domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah “go.id”. 

Pengembangan berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan perangkat 

lunak aplikasi yang mendukung layanan E-Government, baik secara langsung 

(front office) maupun tidak langsung (back office). Pengembangan dan 
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pemanfaatan aplikasi tersebut didasarkan atas fungsi kepemerintahan yang 

dikelompokkan dalam blok fungsi dasar umum dan fungsi kedinasan dan 

kelembagaan.  

Sejalan dengan pemetaan dan fokus pengembangan E-Government 

tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengembangkan suatu sistem pengadaan 

barang dan jasa publik yang dikelola secara elektronik berbasis web. 

Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah kurang efisiennya sistem 

pengadaan barang dan jasa secara manual seperti yang selama ini terjadi di 

banyak daerah. Namun kebanyakan masyarakat lebih suka metode pelayanan 

tradisional yang berupa tatap muka langsung, kontak melalui surat. Sistem 

elektronik untuk publik tersebut dibuka dengan keinginan yang kuat untuk 

menciptakan sistem yang efisien, transparan, akurat, tepat waktu, dan menghemat 

anggaran publik. Seiring dengan perkembangan minat warga yang meningkat 

dalam penggunaan fasilitas internet, situs ini ternyata mendapat tanggapan yang 

sangat positif dari warga masyarakat, terutama masyarakat yang merasa akses ke 

jalur-jalur birokrasi Pemerintah Kota Tangerang yang terkadang rumit dan tidak 

transparan.  

Tampak bahwa peluang bagi reformasi birokrasi publik di antara 

organisasi pemerintah kota Tangerang terbuka lebar. Yang diperlukan sekarang 

ini adalah pembaruan komitmen di tingkat pusat maupun daerah untuk terus 

mendorong reformasi birokrasi melalui E-Government. Secara umum dapat dilihat 

bahwa kebanyakan situs web pemerintah daerah masih sekadar memindahkan 
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database umum yang dimiliki oleh Pemda Kota Tangerang mengarah ke tahap 

integrasi. 

Jika perkembangan lebih diperbaharui juga perkembangan E-Government 

tentunya akan lebih bersifat dinamis dan akan sangat menguntungkan dari segi 

efisiensi pelayanan publik. Apabila E-Government yang dilaksanakan secara 

serius dan konsisten akan sangat menunjang transparansi pelayanan publik di 

masa mendatang, tentunya akan lebih baik dalam peningkatan pelayanan dan 

penanggulangan keluhan-keluhan tidak sekadar diperhatikan sebagai masukan dan 

ditanggapi tetapi ditindaklanjuti dengan perbaikan yang nyata sesuai harapan 

masyarakat.  

Apabila sistem ini dilaksanakan secara konsisten dan dipahami oleh para 

elemen dari pemerintah, pemanfaatan E-Government memerlukan pengembangan 

sumberdaya manusia yang baik dan profesional. Teknologi informasi memang 

membuat banyak hal semakin mudah dan semakin efisien. Tetapi upaya untuk 

memanfaatkan sistem itu masih tetap tergantung kepada komitmen dari semua 

pihak.  

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui implementasi E-Government 

dalam lembaga pemerintahan, khususnya di kota Tangerang dengan teknologi 

informasi menjanjikan suatu kerja yang reformasi, karena bersifat demokratis, 

tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur mempunyai standar yang jelas. Penerapan 

E-Government juga merupakan bentuk upaya pemerintah kota Tangerang untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.  
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1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah 

1.2.1  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka 

peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut, “Bagaimana implementasi E-

Government dalam peningkatan pelayanan publik di kota Tangerang.” 

 
1.2.2  Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana implementasi pemerintahan katalis dalam E-Government 

di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

2. Bagaimana implementasi pemerintahan sebagai milik masyarakat 

dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan 

pelayanan? 

3. Bagaimana implementasi pemerintahan yang kompetitif dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

4. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada misi dalam 

E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

5. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada hasil dalam 

E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

6. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada pelanggan 

dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan 

pelayanan? 

7. Bagaimana implementasi pemerintahan wirausaha dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 
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8. Bagaimana implementasi pemerintahan antisipatif dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

9. Bagaimana implementasi pemerintahan desentralisasi dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan? 

10. Bagaimana implementasi pemerintahan berorientasi pada mekanisme 

pasar dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam 

meningkatkan pelayanan? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan katalis dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan. 

2. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan milik masyarakat 

dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan 

pelayanan. 

3. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan yang kompetitif dalam 

E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan. 

4. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada misi 

dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan 

pelayanan. 

5. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada hasil 

dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan 

pelayanan. 
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6. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada 

pelanggan dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam 

meningkatkan pelayanan. 

7. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan wirausaha dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan. 

8. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan antisipatif dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan. 

9. Untuk mengetahu implementasi pemerintahan desentralisasi dalam E-

Government di Pemkot Tangerang dalam meningkatkan pelayanan. 

10. Untuk mengetahui implementasi pemerintahan berorientasi pada 

mekanisme pasar dalam E-Government di Pemkot Tangerang dalam 

meningkatkan pelayanan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu 

komunikasi, khususnya dalam E-Government dalam peningkatan pelayanan 

publik sehingga dapat mengetahui bagaimana komunikasi yang baik dan tepat 

bagi lembaga tersebut. 

 
1.4.2 Kegunaan Praktis 

Perusahaan sebagai tempat objek penelitian, dengan harapan dapat 

memberikan informasi dari keterangan-keterangan yang penulis tuangkan 
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sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai bagaimana efektivitas E-

Government pada dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. 

. 

1.5 Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian sehingga terarah pada 

tujuan dan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka perlu kiranya 

peneliti membuat pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya 

adalah mengenai implementasi E-Government di Pemda Kota Tangerang dalam 

meningkatkan pelayanan publik. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merumuskan kerangka 

pemikiran. Kerangka pemikiran dibutuhkan dalam suatu penelitian karena 

kerangka pemikiran adalah suatu fondasi dasar untuk melakukan suatu penelitian. 

Berikut adalah teori-teori yang peneliti gunakan sebagai fondasi dasar penelitian. 

Dalam aspek komunikasi dilihat bahwa komunikasi adalah sebuah hal yang 

penting yang harus dilakukan oleh komunikator, selain pada hakikatnya manusia 

sebagai mahluk sosial dengan melakukan hubungan dengan sesana nabusia akan 

semakin memahami satu sama lain. 

Komunikasi organisasi adalah prilaku pengorganisasiaan yang terjadi atau 

bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi 

makna atas apa yang sedang terjadi (Wayne Pace dan Don F. Faules 2001:31). 
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Lebih jelasnya, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas 

interaksi yang menciptakan, memelihara dan mengubah suatu organisasi. 

Bisa ditarik kesimpulan dari teori di atas, komunikasi organisasi adalah 

hasil yang diperoleh seseorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa serta kecermatan dan juga 

gaya pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan.  

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan 

bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi 

makna atas apa yang sedang terjadi. Konsep makna relevan dan penting untuk 

membedakan antara perspektif fungsionalis (objektif) dan perspektif interpretif 

(subjektif) mengenai komunikasi organisasi. Makna muncul dan berkembang 

dalam interaksi yang berlangsung.  

Komunikasi organisasi ialah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide 

di antara para anggota organisasi secara timbal-balik dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Wursanto 2005:158). Ketika organisasi dianggap 

sebagai orang-orang yang berinteraksi dan memberi makna kepada interaksi 

tersebut, komunikasi menjadi suatu fungsi pembentuk organisasi. 

Pelayanan publik di masyarakat kota Tangerang diharapkan semakin 

berkembang dengan adanya teknologi yang memberikan kemudahan informasi 

yang diutuhkan. Adanya internet untuk menunjang E-Government harus didukung 

oleh semua elemen-elemen mulai dari pemerintah kota sampai pada masyarakat 

kota Tangerang. Peneliti juga menggunakan Teori David Osborne (1999 : 29) 
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mengenai Reinventing Government menguraikan 10 prinsip sederhana yang 

terstruktur sebagai berikut:  

1. Pemerintahan katalis  
2. Pemerintahan milik masyarakat  
3. Pemerintahan yang kompetitif  
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi 
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil  
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan  
7. Pemerintahan wirausaha 
8. Pemerintahan antisipatif 
9. Pemerintahan desentralisasi 
10.  Pemerintahan berorientasi pasar 

 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada pemerintahan dan menawarkan kepuasan melalui 

tata cara yang telah ditetapkan. David Osborne menjelaskan yang merupakan inti 

dari pada prinsip Reinventing Government itu sendiri antara lain; 

1. Steering, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi atau menjembati 
keinginan dari pada masyarakat. Jadi tugas pemerintah disini 
mengarahkan bukan intervensi terhadap keingginan dari pada 
masyarakat itu sendiri. 

2. Empowering, pemerintah merupakan milik dari pada masyarakat dan 
memberikan wewenang ketimbang melayani masyarakat. Di sini titik 
beratnya adalah memberdayakan anggota masyarakat sehingga 
masyarakat merasa memiliki program-program pemerintah 

3. Meeting the needs of the costumer, not the bureaucracy, pemerintah 
berorientasi pada pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Sehingga kualitas harus ditentukan oleh pelanggan bukan oleh 
birokrasi. 

4. Earning, dalam pemerintahan yang wirausaha mengutamakan 
menghasilkan dari pada membelanjakan. 

5. Prevention, pemerintah antisipatif di mana lebih baik mencegah dari 
pada mengobati (Osborne, 1999:113) 

 
Menurut Menurut Andianto (2007:47) terdapat tiga tingkatan E-

Government yang dicerminkan oleh tampilan situs (website) pemerintah yaitu  
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1. Publish (booklet) 

2. Interact 

3. Transact 

Untuk itu peneliti menggambarkan bagaimana alur komunikasi yang 

dilakukan di E-Government kota Tangerang. Berikut adalah tahap komunikasi 

yang dilakukan oleh sesuai dari apa yang saya akan teliti seperti bagan di bawah 

ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1.2 
Kerangka Pemikiran 

 

Humas Pemkot 

Pemerintah Kota Tangerang 

PENINGKATAN 
PELAYANAN 

REINVENTING GOVERNMENT 
 
1. Pemerintahan katalis 
2. Pemerintahan milik masyarakat 
3. Pemerintahan yang kompetitif 
4. Pemerintahan berorientasi pada misi 
5. Pemerintahan berorientasi pada hasil 
6. Pemerintahan berorientasi pada 

pelanggan 
7. Pemerintahan wirausaha 
8. Pemerintahan antisipatif 
9. Pemerintahan desentralisasi 
10. Pemerintahan berorientasi pada 

mekanisme pasar 

E-Government 
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1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, metode ini 

hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah 

fenomena yang diteliti. Sedangkan penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang 

sarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. 

Dalam analisis data, metode penelitian kuantitatif memerlukan bantuan 

perhitungan ilmu statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial. 

Menurut Elvinaro (2011: 47) dalam buku Metodelogi Penelitian untuk 

Public Relations menebutkan bahwa: 

“Di dalam penelitian deskriptif, variabel yang di teliti bisa satu, dua, tiga, 
atau lebih. Setiap variabel yang diteliti tidak dilakukan pengujian untuk 
mengetahyu adanya hubungan dari variabel-variabel yang diteliti atau 
dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statistik. 
Analisis yang digunakan dalam metode deskriptif kuantitatif hanya 
menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk tabel tunggal dan tabel 
silang, dengan data frekuensi (f) dan presentase (%)”. 

  
 Metode deskriptif memaparkan berbagai pandangan, sikap, dan proses 

pembentukan fenomena serta permasalahannya berdasarkan pada perilaku para 

pelakunya yang kemudian digambarkan peneliti secara faktual. Metode deskriptif 

digunakan karena memberikan perangkat yang tepat bagi peneliti untuk dapat 

menyampaikan fenomena penelitian secara utuh. Bentuk fakta yang digambarkan 

pada metode desktiptif ini dapat dilakukan melalui angket ataupun wawancara, di 

mana peneliti secara langsung menggali ke dalam informasi penelitian langsung 

dari para pelaku fenomena penelitian di dalamnya. 
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1.7.2 Populasi dan Sampel 

1.7.2.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, Menurut Jalaluddin 

Rakhmat (2009:78) menyebutkan bahwa “populasi adalah kumpulan objek 

penelitian yang dapat berupa orang, organisasi, kelompok, lembaga, buku-buku, 

kata-kata, surat kabar dan lain-lain”. Yang menjadi populasi yang akan diteliti 

yaitu masyarakat di kota Tangerang yang pernah membuka website E-

Government. 

 
1.7.2.2 Sampel 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2009: 78) “sampel adalah bagian populasi 

yang dipelajari dan diamati untuk diteliti”. Peneliti menggunakan tehnik cluster 

sampling dengan menentukan 99 orang yang berumur di atas 17 tahun dan pernah 

membuka website E-Government yang tinggal di kota Tangerang. 

 
1.7.3 Tehnik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 
memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, 
dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 
terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. 
Dengan menggunakan Angket/kuesioner analisis berupaya mengukur 
apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga menentukan 
seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang di ekspresikan dalam 
suatu wawancara. (Elvinaro 2011: 162) 

 
2 Wawancara 

Menurut Prabowo (1996) “wawancara adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, 
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caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka”. Pada 

penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara.  

Menurut Patton (Poerwandari : 1998), 

Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum 
wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat 
umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa 
menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk 
pertanyaan eksplisit. 

   
3 Observasi  

“Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu obyek yang menggunakan alat indera” (Arikunto, 

2002:133). Dengan demikian observasi merupakan pengamatan 

langsung terhadap fenomena yang dikaji. Observasi dapat dilakukan 

dengan rekaman gambar maupun rekaman suara. Observasi secara 

langsung mempunyai maksud untuk mengamati dan melihat langsung 

kegiatan-kegiatan pemimpin memberikan arahan atau berinteraksi 

dengan bawahannya.  

4 Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:148). 

Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh 

melalui sumber-sumber tersebut di atas. 

 

repository.unisba.ac.id



18 
 

 
 

1.7.4 Operasional Variabel 

Tabel 1.1 
Operasional Variabel 

NO VARIABEL INDIKATOR ALAT UKUR 
1 
 

 
E-GOVERNMENT 

1. Kinerja 
pemerintahan katalis 

1. e-gov memberikan informasi 
secara cepat 

2. Memfasilitasi partisipasi 
masyarakat membuat kebijakan 
melalui e-gov 

2. Kinerja 
pemerintahan milik 
masyarakat 

1. Memberi peluang e-gov dipantau 
masyarakat 

2. e-gov Menghasilkan 
pemerintahan yang transparan 

3. Kinerja 
pemerintahan yang 
kompetitif 

1. Kecepatan pelayanan e-gov 
2. E-gov mempermudah birokrasi  

4. Kinerja 
pemerintahan yang 
digerakan oleh misi 

1. Kemudahan mengakses e-gov  
2. e-gov memberikan informasi 

lengkap  
5. Kinerja 

pemerintahan yang 
berorientasi hasil 

1. Manfaat e-gov dirasakan 
langsung oleh masyarakat  

2. Meningkatkan Pelayanan 
melalui e-gov 

6. Kinerja 
pemerintahan 
berorientasi 
pelanggan 

1. Efektivitas buku tamu pada 
halaman website 

2. Kritik dan saran pengunjung 
website menjadi pertimbangan 

7. Kinerja 
pemerintahan 
wirausaha 

1. Hasil pelayanan Administrasi e-
gov bagi masyarakat 

2. e-gov memberikan kontribusi 
besar bagi pemerintah 

8. Kinerja 
pemerintahan 
antisipatif 

1. Informasi e-gov bisa dipercaya 
2. Inovasi e-gov 

9. Kinerja 
pemerintahan 
desentralisasi 

1. Feedback pemerintah melalui e-
gov lebih efisien 

2. Feedback pemerintah melalui e-
gov lebih efektif 

10. Kinerja 
pemerintahan 
berorientasi pada 
mekanisme pasar 

1. Tampilan e-gov lebih menarik 
bagi masyarakat 
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