
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada era digital saat ini, kebutuhan akan informasi menjadi salah satu 

kebutuhan yang tidak mungkin dikesampingkan dan diabaikan. Kemudahan dalam 

mengakses informasi mendongkrak berbagai efektivitas dan efisiensi di setiap 

aspek peradaban manusia. Pertumbuhan aksesibilitas teknologi informasi 

menghasilkan alat bantu yang diperlukan bagi kolaborasi, penciptaan nilai dan 

kompetisi bagi semua orang (Tapscott dan Williams 2004). Oleh karena itu 

teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan seiring dengan 

tuntutan kebutuhan. Jaringan internet dan segala bentuk infrastrukturnya harus 

dapat menjembatani hal ini, lalu lintas pertukaran arus informasi dapat bergerak 

cepat dan lancar jika difasilitasi secara optimal melalui media tersebut. 

Perkembangan dan kemajuan jaman menuntut pemerintah menghadapi tantangan 

transformasi untuk mnghasilkan sistem layanan pemerintahan yang efisien, efektif, 

dan informatif melalui teknologi informasi dan komunikasi (Orgeron 2008). 

Menyikapi hal ini pemerintah Indonesia melalui kebijakannya berupaya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang e-government 

yang terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pusat di setiap 

lini.  

E-Government dirancang untuk menjadi tempat berlangsungnya interaksi 

antara pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat menjadi bagian 

penting di dalam berfungsinya e-government. Muflihah dan Susanto (2017) 

mengungkapkan salah satu hasil penerapan e-Government adalah peningkatan 

kualitas dan aksesibilitas layanan publik melalui penyelenggaraan layanan publik 

secara online. Salah satu wujud nyata dari pengaplikasian e-government yang 

umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya di Indonesia adalah pembuatan 

situs web dan salah satu bidang pemerintahan yang mengaplikasikan teknologi 

informasi dan komunikasi ini ialah Balai Besar (BB) Pascapanen Bogor di bawah 

Kementrian Pertanian RI dalam bentuk website. 

Website BB-Pascapanen (http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id) 

merupakan official website dari BB-Pascapanen Bogor sebagai bentuk dari 

implementasi peraturan pemerintah yang memiliki misi mampu mengintegrasikan 

informasi sebagai lembaga penelitian penghasil teknologi dan inovasi pascapanen 

pertanian yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan 

petani. Website ini juga memberikan mekanisme untuk kemudahan dalam 

mengomunikasikan informasi mengenai teknologi pascapanen pertanian yang 

produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap diadopsi/dimanfaatkan 

oleh stakeholder (pengguna), rencana strategis (Renstra) BB-Pascapanen, rencana 

kinerja tahunan (RKT), laporan kinerja, diskusi seputar pascapanan, narasumber 

pelatihan, analisis laboratorium, dan lain-lain. Namun tingkat kualitas website 

tersebut belum pernah diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

kebijakan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan website dapat 
diterima oleh pengguna, maka diperlukan suatu penilaian untuk mengukur 

kualitas serta keefektifan dari suatu website agar dapat diterima dengan baik oleh 

pengguna. Selain itu, penilaian tersebut dapat meningkatkan mutu layanan 
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terhadap penggunaan website BB-Pascapanen. Menurut Wang (2010) perlunya 

memastikan kualitas pelayanan melalui evaluasi website berasal dari kebutuhan 

untuk membenarkan investasi pemerintah yang membuat pelayanan berbasis web 

menjadi terwujud. 

Pengukuran kualitas website BB-Pascapanen merupakan ide dasar dalam 

penulisan ini. Ide tersebut didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 

yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tata kelola IT Pemerintahan atau E-

Government yang baik perlu adanya evaluasi yang kontinu, selain itu menurut 

Mich et al. (2003a) ditengah kompetisi ketat yang ada saat ini, hanya sekadar on-

line saja tidak bisa menjamin perusahaan/instansi dapat mencapai obyektifnya 

melalui situs web yang dimilikinya. Oleh sebab itu penting dilakukan evaluasi 

secara terus menerus. 

Suatu organisasi dengan situs web yang sulit digunakan dapat membangun 

citra buruk di internet dan melemahkan posisi organisasi (Barnes dan Vidgen 

2002). Oleh karena itu, penting bahwa organisasi dapat melakukan penilaian 

terhadap kualitas website yang digunakan apakah website yang dimilikinya telah 

memenuhi apa yang dipersepsikan oleh penggunanya. Tujuan utama pengukuran 

kinerja di organisasi publik adalah untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang lebih baik oleh manajemen, yang mengarah ke hasil yang lebih baik untuk 

pengguna (Isaac 2007). 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan penilaian adalah 

menentukan kriteria evaluasi, parameter evaluasi serta metode yang dipilih dalam 

membangun kerangka kerja evaluasi (Aelani 2008). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Mich et al. (2003b) yaitu Model 2QCV3Q untuk evaluasi kualitas 

website dari sudut pandang pemilik, pengembang, dan pengguna yang memilik 

tujuh dimensi kualitas. Model 2QCV3Q memungkinkan pendekatan multipihak 

karena mempertimbangkan owner, user, designer dan semua yang terlibat dalam 

implementasinya. 

Model analisis kualitas website yang disajikan harus memiliki persyaratan 

kualitas web yang baru dan lengkap sehingga pada penelitian ini menerapkan 

Model 2QCV3Q mengenai evaluasi kualitas dan keefektifan website Pada website 

BB-Pascapanen Bogor. Model 2QCV3Q ini diperoleh berdasarkan dari inisial 

lokus yang digunakan dalam retorika Cicero (dalam bahasa Latin V dilafalkan U) 

yang menggunakan prinsip-prinsip retorika klasik (Mich et al. 2003a). Selain itu, 

dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah website BB-Pascapanen 

Bogor sudah sesuai dengan harapan dan efektif bagi users. Penulis juga berharap 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambilan 

keputusan peningkatan kualitas website BB-Pascapanen Bogor sesuai dengan 

tujuan dan sasarannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan wawancara awal dengan kepala seksi pendayagunaan hasil 

pertanian BB-Pascapanen Bogor, website BB-Pascapanen Bogor sebagai bentuk 

pelayanan informasi belum pernah dievaluasi kinerja secara menyeluruh (baik 

internal dan eksternal). Oleh sebab itu merujuk kepada Inpres nomor 3 tahun 2003 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap e-government. Model 2QCV3Q 
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merupakan model yang dikembangkan Mich et al. (2003b) dengan pendekatan 

multipihak. Model ini digunakan agar diperoleh kondisi terkini dari kualitas dan 

keefektifan website yang memuat informasi sesuai visi dan misi BB-Pascapanen 

Bogor.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Bagaimanakah kualitas website BB-Pascapanen Bogor saat ini? 

b. Dimensi manakah yang paling penting dalam meningkatkan pelayanan 

informasi publik website BB-Pascapanen Bogor 

(http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id) berdasarkan model 2QCV3Q? 

c. Tindakan apa yang harus dilakukan manajemen (rekomendasi) guna 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BB-Pascapanen Bogor 

(http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id)? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengukur kualitas website BB-Pascapanen Bogor 

(http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id) saat ini. 

b. Menentukan dimensi terpenting dari website BB-Pascapanen Bogor 

berdasarkan model 2QCV3Q untuk peningkatan kualitas pelayanan 

informasi publik. 

c. Memberikan saran (rekomendasi) berdasarkan hasil pengukuran kualitas 

website tentang tindakan apa yang harus dilakukan manajemen guna 

meningkatkan kualitas website dalam meningkatkan pelayanan informasi 

publik. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi 

bagi pihak terkait mengenai pengelolaan website pemerintahan dengan kualitas 

yang baik yang berdasarkan dimensi pada Kualitas Informasi, Kualitas Interaksi 

Pelayanan dan Kegunaan website, dan bagi peneliti diharapkan dapat 

berpartisipasi secara tidak langsung dalam pengembangan dan perbaikan kualitas 

penyelenggaraan informasi kepada masyarakat. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tujuh variabel dalam metode 

2QCV3Q yakni identitas, konten, layanan, lokasi, manajemen, usabilitas dan 

feasibilitas yang ditujukan pada tiga pihak yakni pihak instansi BB-Pascapanen 

Bogor, pihak developer website, dan pengguna website tersebut. Responden dari 

pihak instansi dan developer dipilih dengan kriteria benar-benar memahami dan 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan website. Sedangkan untuk responden 

dari pihak pengguna website dibatasi pada pengguna yang pernah mengakses 
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website sekaligus pernah melakukan kontak langsung ke BB-Pascapanen Bogor 

melalui berbagai media yang tertera pada website (email, telepon, dan alamat 

instansi). 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 

Website 

World wide web sering disingkat www atau web adalah suatu metode 

untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun 

video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu 

dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah 

browser (Yuhefizar 2008). Definisi lain mengenai website adalah suatu kumpulan 

halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar 

diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink) (Saputro 2007). 
 
 

Kualitas Website 

Menurut DeMarco (1999) kualitas adalah suatu fungsi dari sebuah produk 

yang mengubah dunia menjadi lebih baik. Konsep kualitas semestinya bersifat 

menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Kualitas harus dibangun sejak awal, 

dari penerimaan input hingga perusahaan menghasilkan output bagi pelanggannya 

(Ariani 2004). Menurut Zihou (2009) definisi dari kualitas website adalah 

seberapa baik suatu website didisain dan seberapa baik disain tersebut memenuhi 

harapan atau kepuasan pengguna. Kualitas website dapat diukur dari dua 

perspektif: kualitas yang dirasa oleh programmer dan kualitas yang dialami oleh 

pengguna akhir (Liburne et al. 2004).  

Kesadaran akan isu kualitas telah mempengaruhi setiap sektor industri 

dalam beberapa tahun terakhir, khususnya layanan dan teknologi canggih. 

Kontribusi pada bidang dan aliran aliran pemikiran mencakup studi dan penerapan 

"kualitas" telah menunjukkan kompleksitas konsep dan karakteristik yang tidak 

mudah diidentifikasi. Secara khusus, pengalaman panjang di bidang tersebut 

menunjukkan bahwa pendekatan yang seimbang untuk pendefinisian dan 

pengukuran kualitas mesti memperhitungkan pertukaran antara keharusan 

menciptakan dengan baik namun cukup fleksibel untuk memungkinkan 

pengaplikasian dalam berbagai konteks (Mich et al. 2003b). 

Dalam literatur terdapat tiga pendekatan secara umum untuk mengevaluasi 

kualitas website: 

1. Model untuk evaluasi kualitas perangkat lunak. 
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