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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II adalah unit 

organisasi yang berkedudukan langsung di bawah BKN dan bertanggung jawab 

kepada kepala BKN. BKN KanReg II mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pokok BKN di wilayah Jawa Timur. Untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pokok tersebut BKN KanReg II memiliki Divisi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, yang dapat membantu untuk memberikan infomasi di seluruh daerah di 

Jawa Timur yang masuk melalui Pusat Pelayanan BKN KanReg II yang 

diinformasikan di dalam website BKN KanReg II.  

Dengan adanya website tersebut diharapkan dapat membantu Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta selaku konsumen dari BKN KanReg II 

untuk mencari informasi pendaftaran CPNS ataupun informasi kelembagaan 

dengan mudah dan cepat. Selain itu, dengan adanya website tersebut juga 

diharapkan dapat membantu kinerja petugas BKN KanReg II dalam 

penyelenggaraan kewenangan di wilayah Jawa Timur. BKN KanReg II merasa 

website yang dibangun belum bisa menarik minat pengguna internet untuk 

mengunjungi www.kanreg2bkn.id. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumlah 

kunjungan website saat ini belum sesuai dengan jumlah kunjungan yang 

diharapkan oleh pengelolah website. Menurut informasi dari Kepala Seksi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi BKN KanReg II rata-rata pengunjung tiap 

minggu sebanyak 150 dan target kunjungan tiap minggu sebanyak 350 kunjungan. 
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Pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang mendorong penulis untuk 

melakukan sebuah penelitian terhadap website BKN KanReg II untuk 

mengevaluasi sejauh mana kualitas website, karena sejak website ini 

diimplementasikan belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kualitas website 

BKN KanReg II. Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai evaluasi website, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan dan perbaikan website. Berdasarkan 

fakta tersebut BKN KanReg II membutuhkan sebuah evaluasi terhadap kualitas 

website yang dimiliki untuk mengetahui penyebab dari kurangnya minat 

pengguna internet terhadap website www.kanreg2bkn.id. Dari hal tersebut, maka 

perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap website www.kanreg2bkn.id untuk 

mengetahui penyebab dari kurangnya minat pengguna internet terhadap website 

www.kanreg2bkn.id. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas website 

www.kanreg2bkn.id terhadap kepuasan pengguna, penulis menggunakan metode 

WebQual 4.0 untuk mengujinya. 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu bagaimana melakukan pengukuran kualitas website Badan 

Kepegawaian Negara Kantor Regional II dengan menggunakan metode WebQual 

4.0. 

 

1.3       Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini responden adalah pegawai negeri 

didalam BKN KanReg II dan pegawai negeri diluar BKN KanReg II. 
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1.4       Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan 

penelitian ini menghasilkan rekomendasi kepada BKN KanReg II untuk dapat 

meningkatkan kualitas dari website yang dimiliki. 

1.5       Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh Usability Quality, 

Information Quality, dan Interaction Quality terhadap Website Quality. 

b. Sebagai bahan untuk pengembangan website ke arah yang lebih baik sehingga 

kualitas website BKN KanReg II lebih meningkat dan dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

1.6       Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan yang terjadi pada jumlah pengunjung website 

www.kanreg2bkn.id, perumusan masalah serta batasan masalah yang 

dibuat, tujuan dari pembuatan Tugas Akhir dan sistematika penulisan 

buku ini. 

 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori tentang konsep metode webqual, 

kualitas, website, kualitas website, uji validitas, uji asumsi, regresi, uji 

F, Uji T, analisis korelasi ganda, analisis determinasi (R2), uji statistika 
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regresi linier berganda yang digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keterkaitan antara tiga dimensi kualitas website, skala pengukuran yang 

digunakan. 

Bab III   Metode Penelitian 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi penjelasan 

tentang tahap – tahap yang dikerjakan dalam penyelesaian analisis 

terdiri dari identifikasi masalah, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, desain kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, pengumpulan 

data, teknik sampling, desain uji statistika regresi linier berganda, 

implementasi dan evaluasi sampai didapatkan suatu kesimpulan dan 

saran.  

Bab IV   Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tahapan hasil dan pembahasan yang di dapat 

dari penelitian yang dilakukan. 

Bab V    Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah 

saran terhadap kekurangan dari sistem yang ada kepada pihak lain yang 

ingin melakukan penelitian. Tujuannya adalah agar pihak lain dapat 

menyempurnakan sehingga bisa menjadi lebih baik dan berguna. 


