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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk menganalisis  penerapan e-Government oleh pengguna. 

Pengguna dalam  ini adalah masyarakat dan aparatur pemerintah daerah di Kota Bogor. 
Penerapan e-Government terkait dengan aplikasi situs Pemerintah Daerah dan Sistem 
Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada). Pengguna ini dianggap penting karena bisa 
mengetahui manfaat situs pemerintah dan Simbada serta  keefektifan dalam pelaksanaan e-
Government. Aspek yang diteliti adalah penerapan model Technology Acceptance (TAM). 
Konsep TAM meliputi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan menggunakan dan norma 
subjektif. Model ini diperluas konsep persepsi risiko untuk memperjelas penerimaan 
penggunaan e-Government. Metode untuk pengumpulan data menggunakan survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 100 masyarakat di Bogor Tengah dan Bogor Selatan  serta 
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100 aparat pemerintah. Para responden tersebut diminta untuk memberikan persepsinya 
kepada penggunaan situs Pemerintah Daerah  dan implikasinya pada penggunaan situs.  

 
Kata kunci : technology acceptance model, e-government, situs pemerintah daerah.  
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Bab 1 
Pendahuluan 

 

Pelaksanaan e-Government penting untuk dioptimalkan. Masyarakat sebagai konsumen 

pembayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah manfaat yang sudah seharusnya 

diterima. Selain itu, masyarakat pastinya memberikan kepercayaan penuh pada pemimpin atau 

kepala daerah yang telah diberikan mandat oleh masyarakat untuk mengelola pemerintah 

daerah.  Kepercayaan masyarakat diwujudkan dalam pelaksanaan sehari-hari sekaligus 

pemenuhan janji-janji yang diusulkan ketika melakukan kampanye politik.  

Secara legal, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewajiban yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2, tentang Pemerintahan Daerah dengan  

kewajiban yang dimiliki oleh daerah yaitu: 1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, 

kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;                     

2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;  3) mengembangkan kehidupan demokrasi;             

4) mewujudkan keadilan dan pemerataan; 5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;                     

6) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 7) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak; 8) mengembangkan sistem jaminan sosial; 9) menyusun perencanaan dan 

tata ruang daerah; 10) mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 11) melestarikan 

lingkungan hidup; 12) mengelola administrasi kependudukan; 13) melestarikan nilai sosial 

budaya;  dan  14) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan 

kewenangannya. 

Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah daerah yang merupakan pemenuhan 

kewajiban tersebut, salah satu kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk memfasilitasi 

kemampuan pemerintah adalah fokus pada e-Government.  Orientasi pelaksanaan e-

Government merupakan bentuk peningkatan pelayanan pemerintah untuk sektor publik secara 

lebih baik. Pelayanan yang berkualitas  menjadi prioritas untuk masyarakat agar memperoleh 

pemenuhan kebutuhan dengan baik (Caemmerer, 2013).  

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003, e-Government merupakan pengembangan 

sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas; penataan 

sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan daerah secara terpadu; 

pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; peningkatan peran serta dunia usaha dan 
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pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi; pengembangan sumber daya 

manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat serta pelaksanaan 

pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pelaksanaan e-

Government diharapkan dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan akuntabilitas 

pemerintah (Clift, 2004).  Adanya e-Government, juga menguatkan legitimasi pemerintah 

karena pemerintah  mendapatkan mandat untuk mengelola pemerintah dengan baik.  Implikasi 

pelaksanaan e-Government dapat menciptakan kepuasan masyarakat dan memberikan akses 

masyarakat kepada pemerintah dengan mudah, murah, dan cepat, dengan demikian 

masyarakat dapat memiliki partisipasi yang  aktif dan keterikatan emosional dengan 

pemerintah.  Penerapan e-Government dalam lingkup pemerintah daerah membutuhkan 

banyak aspek pendukung agar  pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.  

Keefektifan pelaksanaan e-Government tergantung pada tingkat adopsi penggunaan e-

Government. Penerimaan masyarakat dalam penerapan e-Government sangat menentukan 

keefektifan pelaksanaan e-Government. Kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan yang optimal merupakan kunci keberhasilan  sebagai wakil pemerintah pusat di 

sebuah wilayah atau daerah. Agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

selama pemerintahan berlangsung, perlu adanya analisis penerimaan atau adopsi oleh 

masyarakat dengan baik.  

Masyarakat dianggap sebagai pengguna akhir dalam memanfaatkan semua aplikasi e-

Government yang ditawarkan oleh pemerintah. Margetts dan Dunleavy (2002) juga 

menjelaskan bahwa kesiapan masyarakat sebagai warga negara yang memanfaatkan menjadi 

tantangan tersendiri. Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat merupakan salah satu 

faktor terpenting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan e-Government, karena 

masyarakat sebagai pengguna akhir dari pemanfaatan e-Government. Apabila tingkat 

pendidikan dan pemahaman masyarakat rendah, maka pemerintah daerah perlu melakukan 

edukasi dini agar nantinya kemampuan masyarakat bisa menjadi lebih adaptif terhadap 

pemanfaatan e-Government. 

 Pelaksanaan e-Government akan dinyatakan lebih efektif dan efisien bila pemerintah 

daerah melakukan identifikasi awal mengenai kesiapan memanfaatkan fasilitas teknologi yang 

lebih baik. Identifikasi awal ini penting untuk memudahkan pemerintah nantinya mampu 

melakukan edukasi dini lebih baik mengenai manfaat penggunaan e-Government. Tahapan 

selanjutnya adalah menerapkan konsep AIDA yaitu memahami awareness, interest, desire dan 
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action masyarakat. Konsep AIDA ini merupakan konsep dalam mengembangkan strategi 

komunikasi awal untuk mengenalkan konsumen akan produk-produk baru dari organisasi 

(dalam Kotler & Keller, 2013). Pemerintah daerah bisa menerapkan komunikasi mengenai 

manfaat e-Government untuk membangun kesadaran atau pemahaman awal dari masyarakat 

terlebih dahulu, agar mereka mengetahui manfaat pemberian layanan melalui e-Government. 

Kemudian, pemerintah dapat menguatkan minat masyarakat melalui pelatihan untuk 

mengenalkan penggunaan e-Government. Dengan demikian, masyarakat dapat mencoba 

berlatih menggunakan sehingga bisa mengetahui manfaat dalam mendapatkan pelayanan dari 

pemerintah. Untuk menguatkan keinginan menggunakan dan akhirnya menggunakan, 

pemerintah perlu menguatkan dengan sosialisasi secara intensif dan lebih persuasif untuk 

mengenalkan agar masyarakat memanfaatkan dengan lebih baik.  

 Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan oleh pemerintah 

agar pemanfaatan e-Government bisa lebih efektif di kedua belah pihak. Masalah akan timbul 

apabila terjadi antipati atau ketidakpahaman dari masyarakat dalam memanfaatkan                           

e-Government. Apabila terjadi demikian, maka pelaksanaan pemerintahan daerah akan kembali 

lagi secara tradisional, dan pengelolaan menjadi tidak transparan. Komunikasi akan menjadi 

lambat dan masyarakat akan sulit mengikuti dan melakukan observasi terhadap jalannya 

pemerintahan daerah.  

Faktor penentu lain untuk adopsi penggunaan situs e-Government juga dijelaskan oleh 

Technology Acceptance Model. Dalam penelitian  ini, analisis  penggunaan layanan e-

government  dari masyarakat menggunakan aspek-aspek dalam teori Acceptance Model (TAM) 

yaitu  persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan norma subjektif. Selain itu, 

model  (TAM) diperluas dengan konsep persepsi risiko.  

Persepsi kegunaan merupakan tingkatan di mana individu menggunakan suatu sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Suatu sistem dengan persepsi kegunaan yang tinggi, 

pada gilirannya dipercaya oleh pengguna bahwa keberadaannya untuk digunakan mempunyai 

hubungan yang positif dengan kinerja dan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan 

(Davis, 1989). Persepsi kemudahan penggunaan  adalah suatu tingkatan di mana individu 

menyakini bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan membuatnya bebas dari kesulitan 

untuk memahami (Davis, 1989). Norma subjektif adalah kepatuhan terhadap lingkungan sosial 

yang mampu memengaruhi individu untuk adopsi produk. Persepsi risiko didefinisikan oleh 

Schiffman dan Kanuk (2010) sebagai ketidakpastian yang dimiliki oleh individu ketika tidak 
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mengetahui  konsekuensi yang muncul dari  dalam mengambil sebuah keputusan.  Dengan 

demikian, dalam penelitian ini, analisis penerimaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan e-

government yang meliputi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma 

subjektif  dan persepsi risiko dianalisis.  
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Bab 2   

Perumusan Masalah 

Penelitian ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor. Berdasarkan hasil pemilu 

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 

2013, masyarakat kota Bogor memilih pasangan  Walikota Dr. Bima Arya dan Wakil Walikota 

Bogor adalah Ir. Usmar Hariman. Pemilihan Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor pada 

periode tahun 2014 - 2019 merupakan hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan 

untuk kedua kalinya di kota Bogor. Pertimbangan penelitian ini melakukan pemilihan 

pemerintah daerah ini didasarkan adanya kepemimpinan muda dan dinamis oleh Dr. Bima Arya 

sebagai Walikota Pemerintah Daerah Bogor beserta wakilnya, Ir. Usmar Hariman. Visi dan misi 

yang diajukan  dalam pemerintahan ke depan adalah menjadikan Bogor sebagai kota yang 

nyaman, beriman dan transparan melalui perwujudan yaitu mewujudkan masyarakat Bogor 

yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi; mewujudkan masyarakat 

Bogor yang sehat dan makmur; mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan; 

mewujudkan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industri pariwisata dan industri 

kreatif; mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan; serta mengokohkan peran moral 

agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani. 

Terkait dengan perwujudan misi yang diemban oleh pemerintah daerah ini yaitu 

mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan, pemerintah ini menyusun program yang 

harus dicapai dalam masa pemerintahan Dr. Bima Arya. Program-program tersebut yaitu 

mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan; membangun keterbukaan informasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membuka ruang partisipasi publik; menciptakan 

birokrasi yang efektif, mudah, dan cepat, bertumpu pada prinsip meritokrasi dan efisiensi 

birokrasi; bekerja sama dengan KPK untuk transparansi penggunaan APBD; perencanaan dan 

penerapan APBD yang berpihak pada rakyat; transparansi proses perizinan dan e-procurement 

barang/jasa; dan membangun kedekatan tanpa jarak dengan rakyat melalui interaksi dan 

kunjungan secara rutin. Hal tersebut demi terwujudnya smart government di Kota Bogor yaitu 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan publik.   

Pemerintah Kota Bogor memiliki kepedulian yang besar terhadap pemenuhan 

kebutuhan masyarakat Bogor dengan cara melakukan komunikasi intensif dan memberikan 
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transparansi kegiatan pemerintahan agar bisa dipantau oleh masyarakat. Perkembangan  

penerapan e-Government dalam pemerintah baik pusat maupun  daerah telah menjadi 

keharusan untuk menjadi pemerintah yang menerapkan tata kelola unggul. Oleh karena itu, 

penting bagi Pemerintah Bogor untuk menganalisis kesiapan dan faktor-faktor yang mendukung 

adopsi penggunaan e-government terkait dengan layanan situs Pemerintah Daerah Kota Bogor 

www.kotabogor.go.id 

2.1. Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi kegunaan mempengaruhi tingkat adopsi penggunaan situs? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi tingkat adopsi penggunaan 

situs? 

3. Apakah norma subjektif mempengaruhi tingkat adopsi penggunaan situs? 

4. Apakan persepsi risiko mempengaruhi tingkat adopsi penggunaan situs? 

 

2.2. Tujuan Khusus 

1. Penelitian bertujuan menganalisis adopsi  pelaksanaan e-Government pemerintah daerah 

dari sisi aparat pemerintah dan masyarakat.  

2. Memberikan rekomendasi  perbaikan berdasarkan evaluasi penerapan kebijakan e-

Government dengan menyesuaikan aspek penerimaan masyarakat Bogor. 

 

2.3.Urgensi Penelitian 

1. Penelitian ini bisa membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penerapan e-

government yang optimal di Pemerintah Kota Bogor dengan menganalisis aspek-aspek 

yang menjadi penilaian keefektifan penerapan  e-Government. Analisis  ini bisa 

membantu Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengevaluasi diri secara terus-menerus 

agar bisa memberikan perbaikan dalam pelaksanaan e-Government sehingga bisa 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan lebih baik.   

2. Penelitian aplikatif ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan masukan bagi 

pelaksanaan e-Government untuk Pemerintah Kota Bogor dengan kepemimpinan baru. 
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Semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perwujudan visi dan 

misi pemerintah daerah menjadi hal penting dan segera dilaksanakan dalam masa 

pemerintah baru.  

3. Pemerintah Kota Bogor sebagai wakil dari pemerintah pusat semakin dituntut untuk turut 

serta dalam menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik melalui mengedepankan 

tujuan pencapaian pada transparansi, akuntabilitas,  dan partisipasi masyarakat. Melalui 

penerapan e-Government yang benar, diharapkan bisa mencapai tujuan tersebut dengan 

cepat dan responsif. Transparansi menjadi penting dalam memberikan informasi terkait 

dengan pelaksanaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang 

bermuara pada kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas menjadi penting karena merupakan 

bentuk tanggung jawab yang sudah diamanahkan oleh masyarakat terkait dengan janji-janji 

yang harus ditepati dan untuk mewujudkan visi dan misi. Partisipasi masyarakat menjadi 

penting untuk diupayakan karena merekalah menjadi pengguna semua hasil program-

program yang dijalankan oleh pemerintah.  

4. Pemerintah Kota Bogor merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.  Prestasi kinerja 

dapat memberikan implikasi pada daerah sekitarnya. Pemerintah Kota Bogor merupakan 

pemerintah yang memiliki jarak tempuh yang relatif pendek yaitu sekitar 53 km. Dengan 

demikian, prestasi Pemerintah Kota Bogor diharapkan menjadi contoh kesuksesan 

pelaksanaan e-Government yang bisa dijadikan pembelajaran bersama termasuk 

pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Depok, Pemerintah Daerah 

Bandung, atau Pemerintah Daerah Sukabumi. Kesuksesan pelaksanaan e-Government 

diharapkan dapat meningkatkan indeks kinerja ekonomi dan sosial Kota Bogor sehingga 

bisa memberikan barometer untuk pemerintah daerah lainnya di Indonesia.  
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Bab 3  

Tinjauan Pustaka 

3.1. e-Government 

 Menurut World Bank, e-Government merupakan penggunaan teknologi informasi terkait 

dengan jaringan area lebih luas, internet dan mobile computing yang memudahkan transformasi 

hubungan dengan masyarakat, bisnis dan sejumlah kepentingan pemerintah. Teknologi ini 

memberikan pelayanan dengan keragaman manfaat terkait dengan pelayanan kepentingan 

masyarakat, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan industri bisnis, pemberdayaan 

masyarakat melalui kemudahan akses informasi serta pengelolaan pemerintah secara lebih 

efisien. Implikasi e-Government diharapkan dapat menciptakan transparansi, lebih menciptakan 

kenyamanan, peningkatan pendapatan pemerintah dan mengurangi biaya transaksi lainnya.  

e-Government juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi  dalam semua aktivitas kepemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, tata 

kelola.  e-Government diupayakan untuk mendukung interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat. Pengertian ‘e’ dapat diperluas sebagai berikut (Government of Italy, Ministry for 

Innovation and and United Nations Department of Economic and Social Affaris, 2002).  

a. E berarti efisiensi, pemerintah memanfaatkan TIK untuk meminimalisasi biaya, alur prosedur 

birokrasi,  sehingga tercipta operasional yang efisien, singkat dan layanannya sampai ke 

masyarakat dengan tepat. 

b. E berarti efektif, pemerintah memanfaatkan TIK untuk memberikan respon dengan baik dan 

cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan 

masyarakat. 

c. E berarti pemberdayaan, TIK dapat meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan 

pemerintah, dan keduanya dapat saling berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

dan dapat meningkatkan perhatian baik pribadi masyarakat maupun kelompok. 

d. E berarti pengembangan ekonomi dan sosial. Interaksi yang baik antara masyarakat dan 

pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkan bisnis-bisnis baru dan investasi dari masyarakat ataupun pihak lainnya. 

Dengan demikian, tujuan pengembangan e-Government  secara garis besar untuk 

meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dalam proses 



14 
 

penyelenggaraan pemerintahan; terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu 

menjawab tuntutan perubahan secara efektif serta perbaikan organisasi, sistem manajemen 

dan proses kerja kepemerintahan. Sasaran pembangunan e-Government meliputi pembentukan 

jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau; 

pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat 

kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; 

pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi 

partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan  serta pembentukan sistem manajemen 

dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar 

lembaga pemerintah. 

 Menurut Backus (2001), e-Government memiliki taksonomi jasa yang terdiri atas sebuah 

fase di mulai dari G2C-government to citizen; G2B-government to business;  dan G2G-

government to government. G2C merupakan aktivitas  pemerintah untuk menyediakan satu 

pintu pelayanan, online access dan menerima informasi dari masyarakat, dan pembayaran 

pajak atau surat izin mengemudi. Pemerintah juga menyebarkan informasi di situs dan bisa 

diunduh, yang terkait juga dengan layanan lapangan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. 

G2B terkait dengan koordinasi antara pemerintah dan bisnis. Dalam koordinasi ini terdapat 

interaksi dan transaksi antara pemerintah dan pelaku bisnis. Pemerintah juga merupakan pasar 

pemerintah yang memiliki sejumlah kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh pelaku bisnis. G2G 

merupakan koordinasi aktivitas antar pemerintah atau agen lainnya. Aktivitas antar pemerintah 

bertujuan untuk memiliki koordinasi kerja yang pada akhirnya dapat saling memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

 Salah satu komponen pelaksanaan e-Government adalah infrastruktur teknologi 

informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan network serta telekomunikasi. 

Salah satu perangkat lunak yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam perwujudan e-

Government adalah adanya situs pemerintah daerah yang merupakan sarana penyampaian 

informasi dari/ke pemerintah dari/ke masyarakat. Pemkot Bogor telah memiliki situs 

www.kotabogor.go.id. Berikut tampilan home situs Pemkot Bogor.  

 

http://www.kotabogor.go.id/
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Gambar 1: sebagian tampilan awal www.kotabogor.go.id 

Dengan situs tersebut, Pemkot Bogor telah berusaha memberikan sarana untuk menyampaikan 

informasi tentang kota bogor kepada masarakat dan memberikan layanan online kepada 

masyarakat.  Melalui situs ini pula diharapkan masyarakat dapat memberikan 

pendapat/tanggapannya mengenai Pemkot Bogor. 

Selain situs Pemkot tersebut, Pemkot Bogor juga memiliki sejumlah aplikasi yang 

digunakan oleh aparat dan juga masyarakat terkait sesuai dengan lingkup kedinasan. 

Berdasarkan struktur organisasi Pemkot, aplikasi untuk kedinasan terdiri atas Sistem 

Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIP SKPD); Sistem Informasi Penyusunan 

Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah (SIP APBD); Sistem Informasi Pengelolaan 

Gaji Pegawai (SIP GAJI); Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah / 

Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMBADA); Pengelolaan semua pelayanan 

izin pada satu atap (SIMATAP); Sistem Komputerisasi Kepegawaian di dalam 

lingkungan organisasi Pemerintah Daerah secara On-Line (SIMPEG)  dan system 

informasi lainnya yang terkait. Terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, perlu dikaji sejauh 

mana pemanfaatannya oleh aparat pemerintah terkait dan masyarakat yang 

berkepentingan.  

 

3.2. Technology Acceptance Model 

Teori adopsi model Technology Acceptance Model (TAM) atau teknologi penerimaan 

model adalah model yang diusulkan dan dikembangkan oleh Davis (1989). Model adopsi 

produk atau teknologi  merupakan model yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis 

adopsi penggunaan teknologi informasi. Model TAM merupakan perluasan dan diadopsi dari 

Theory of Reasoned Action (TRA). TRA merupakan model yang menjelaskan penentu perilaku 

dijelaskan oleh sikap, norma subjektif dan niat berperilaku. Tujuan model konseptual  ini untuk 

menganalisis sejumlah faktor adopsi penggunaan teknologi informasi  termasuk penggunaan 

situs atau media daring (online). Model TAM menjelaskan penerimaan teknologi informasi 

dengan tiga konsep utama yang yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, 

dan norma subjektif.  Secara empiris, model ini telah digunakan untuk menganalisis perilaku 

pengguna teknologi termasuk internet.   Analisis persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

http://www.kotabogor.go.id/
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penggunaan, dan norma subjektif  dapat menjelaskan kemauan untuk menerima teknologi 

komputer, situs atau  teknologi internet lainnya.  

 

3.2.1.  Persepsi Kegunaan  

Persepsi kegunaan adalah persepsi pengguna terhadap teknologi  internet sebagai 

salah satu media layanan (Venkatesh, 2000). Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu 

tingkatan kepercayaan seseorang untuk menggunakan suatu sistem tertentu agar dapat 

meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal. Davis (1989) berpendapat kegunaan  

merupakan  tambahan atribut penggunaan teknologi untuk membantu seseorang secara mudah 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kegunaan terhadap suatu produk atau layanan mampu  

memengaruhi sikap seseorang terhadap niatnya  untuk memanfaatkan  barang tersebut atau 

tidak.  Pelayanan atau tawaran sesuatu dari sebuah teknologi akan menjadi sebuah masalah 

apabila individu merasa tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi. Pikkarainen 

(2004) berpendapat bahwa kegunaan merupakan salah satu  faktor penentu yang 

memengaruhi sikap dan perilaku konsumen dalam mengoptimalkan self service technology 

yang memberikan pelayanan  kepada konsumen untuk menjalankan sebuah transaksi finansial 

misalnya transfer, pembayaran atau cek daring. Berdasarkan penelitian Davis (1989),  teknologi 

informasi bisa diterima atau ditolak tergantung pada kepercayaan yang kuat bahwa aplikasi 

tersebut akan membantu kinerja konsumen menjadi lebih baik.  

  Model TAM berasal dari teori sikap yaitu Theory of Reasoned Action (TRA) untuk 

menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi dengan kepercayaan, sikap, niat, dan 

hubungan perilaku pengguna sebagai faktor penjelasnya. Menurut model ini, niat  perilaku 

individu untuk mengadopsi penggunaan teknologi dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap 

penggunaan teknologi tersebut. Penerimaan teknologi informasi ditentukan oleh persepsi 

kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan  karena kedua konsep tersebut  memiliki 

faktor penentu  yang kuat.  

Berdasarkan penelitian Yu (2012), TAM digunakan untuk menganalisis perilaku dan niat  

menggunakan mobile banking di Taiwan dengan menggunakan konsep  easy-of use dan 

usefulness.  Terkait dengan penggunaan situs pemerintah, Lu, Huang dan Lo (2010) meneliti 

mengenai pengisian pajak menggunakan daring. Penelitian ini menggunakan kombinasi model 

TAM dan Theory of Planned Behavior. Begitu juga, penelitian Gumussoy dan Calisir (2009) 
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menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan lelang melalui daring. Analisis 

bersifat integratif menggunakan TAM. Di Malaysia, Sambasivan, Wemyss dan Rose (2010) 

meneliti situs pemerintah untuk bisnis dalam hal pembelian pasokan barang dengan 

menggunakan internet. Segovia, Jennex dan Beatty (2009) meneliti mengenai desain situs dan 

kepercayaan pada pemerintah melalui e-Government.  

Simpulan penelitian terkait dengan pelaksanaan e-Government menunjukkan bahwa 

individu sebagai pengguna situs pemerintah memiliki persepsi kegunaan dalam situs. Dengan 

situs, individu memeroleh manfaat untuk memenuhi kebutuhannya termasuk transaksi atau 

mendapatkan informasi melalui situs. Pemerintah sudah menunjukkan transparansi dalam 

pengelolaan  dan manajemen pemerintah agar bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat 

pengguna. Pemerintah memberikan kemudahan baik bagi masyarakat maupun instansi lain 

yang membutuhkan informasi termasuk untuk melakukan  pemenuhan kebutuhan pribadi, bisnis 

maupun antar pemerintah dalam membuat keputusan.   

H1 : Persepsi kegunaan memengaruhi kemauan individu  menggunakan situs pelayanan 

pemerintah secara positif.  

 

3.2.2  Kemudahan Penggunaan 

Menurut Davis (1989),  kemudahan  penggunaan diartikan sebagai persepsi konsumen  

terhadap  kemudahan dalam memanfaatkan kegunaan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup.  Kemudahan dianggap sebagai ukuran dari keyakinan seseorang untuk memanfaatkan  

teknologi tertentu dengan mengurangi kesulitan, kerugian, ataupun tambahan biaya lainnya (Al-

Gahtani, 2001). Kemudahan penggunaan bisa juga menjelaskan suatu kondisi yang 

menjelaskan individu  tanpa kesulitan dalam memahami, mempelajari atau menggunakan  

sesuatu. Davis dan Venkatesh (1996) berpendapat bahwa konsumen bisa mengetahui proses 

penggunaan teknologi tersebut bersifat memudahkan terkait pemanfaatan pelayanan 

perbankan misalnya  mudahnya akses internet, jaminan suatu transaksi yang aman, dan 

sebuah layanan perbankan yang baik jika dibutuhkan. 

Persepsi kemudahan penggunaan adalah suatu tingkatan seseorang yang meyakini 

suatu sistem tertentu akan membuatnya mudah melakukan akses atau mengoperasikan 

sesuatu.   Dix (2004) berpendapat bahwa keberhasilan sebuah sistem untuk membantu 
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penggunanya menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh tiga hal yaitu 1) berguna useful- 

sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya; 2) dapat digunakan- sistem 

yang mudah dioperasikan dan 3) digunakan- sistem yang memotivasi penggunanya untuk 

menggunakannya, menarik, menyenangkan dan sebagainya.    

Terkait dengan pemanfaatan e-Government, kemudahan menggunakan pelayanan situs 

menjadikan individu baik aparat pemerintah sendiri dan masyarakat merasa yakin bahwa tidak 

membutuhkan pembelajaran lebih lanjut. Artinya, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga 

untuk mempelajari dalam memanfaatkan semua fitur-fitur dalam situs. Individu dengan mudah 

mengoperasikan dan melakukan akses. Kemudahan menggunakan situs menjadikan individu 

menguatkan keyakinan untuk menggunakan lebih lanjut situs dengan baik. Kesulitan 

menggunakan di sisi lain akan menghalangi individu untuk mengakses lebih lanjut.  

H2 : Persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi kemauan individu dalam  menggunakan 

situs pelayanan pemerintah secara positif.  

3.2.3. Norma Subjektif 

Berdasarkan Theory Reasoned Action, norma subjektif sebagai salah satu komponen 

yang ada dalam teori tersebut menunjukkan pengaruh sosial yang berupa lingkungan sekitar 

termasuk kelompok referensi dan keluarga. Norma subjektif bisa menjadi referensi yang secara 

langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh pada perilaku atau kebiasaan. Kelompok 

referensi yang memberi  aturan dan standar yang secara langsung memengaruhi pembuatan 

keputusan tertentu. Norma subjektif bisa memberikan informasi  mengenai produk atau jasa 

dan memberikan reward atau hukuman atas perilaku yang pantas atau tidak pantas. Norma 

subjektif bisa bersifat saling memengaruhi dan bisa saja bersifat eksklusif. Pengaruh sosial 

berkaitan dengan  kekuatan orang lain untuk memengaruhi keyakinan, perasaan, dan perilaku 

(Mason, Conrey, Smith, 2007). Niat untuk membeli sesuatu didasarkan pada sikap konsumen 

terhadap merek dan pengaruh norma sosial serta harapan orang lain (Jamil dan Wong, 2010). 

Pengaruh sosial juga bisa meliputi peran  teman sebaya,  media, orang tua, dan (Nelson dan 

McLeod, 2005).  

Terkait dengan norma subjektif dalam memengaruhi pemanfaatan e-Government, hal ini 

menjelaskan sejauh mana seorang individu dipengaruhi oleh orang lain dalam 

mempertimbangkan  untuk menggunakan sistem baru (Venkatesh, Morris, Davis, Davis, 2003). 

Individu bisa saja memperkuat keyakinannya dengan menanyakan kepada orang lain terkait 
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dengan pendapat, masukan, saran dan pandangan terhadap penggunaan sebuah sistem 

pelayanan pemerintah dengan daring. Orang lain bisa menjadi penguat pendapat mengenai 

pentingnya penggunaan e-Government agar memudahkan pencarian informasi dan 

memanfaatkannya untuk membuat keputusan dalam pekerjaan atau pemenuhan kebutuhan.  

 Pengaruh sosial dalam hal ini juga terkait dengan rekan kerja. Rekan kerja yang 

memiliki pengetahuan lebih banyak atau mampu mempelajari dengan baik, akan memengaruhi 

individu untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan demikian, individu akan merasa 

dikuatkan untuk mencoba menggunakan. Kredibilitas rekan kerja bisa menciptakan keyakinan 

untuk mencoba. Terlebih, rekan kerja bisa memberikan petunjuk cara menggunakan dan 

mengajarkan menggunakan situs. Lingkungan sosial ini bisa memaksa individu untuk mencoba 

menggunakan situs untuk akses informasi dan memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan. 

H3:  Pengaruh sosial memengaruhi individu untuk menggunakan situs pelayanan  

pemerintah  secara positif.  

3.2.4. Persepsi Risiko 

Penelitian ini juga menambahkan konsep persepsi risiko dalam menjelaskan 

penggunaan situs e-Government. Persepsi risiko merupakan aspek penting dalam menjelaskan 

perilaku konsumen karena risiko sering kali dipersepsikan sebagai suatu hal yang menimbulkan 

kekhawatiran dalam menggunakan sesuatu. Ada ketidakpastian dalam menggunakan sesuatu 

karena probabilitas kemungkinan tidak sukses bisa terjadi. Semakin tinggi kemungkinan untuk 

terjadinya suatu kerugian semakin besar risiko tersebut. Persepsi risiko didefinisikan oleh 

Schiffman & Kanuk (2010) sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh konsumen ketika 

konsumen tidak mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dalam mengambil keputusan.  

Persepsi risiko yang dihadapi konsumen dalam mengambil keputusan pemilihan 

maupun pembelian produk terdiri atas  enam dimensi yaitu 1) risiko fungsional merupakan 

potensi risiko atas produk sesuatu penawaran yang tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen; 2) risiko fisik  merupakan potensi risiko atas dampak produk terhadap 

konsumen; 3) risiko finansial merupakan potensi kerugian finansial yang akan dialami oleh 

konsumen dalam melakukan pemilihan maupun pemanfaatan produk; 4) risiko sosial 

merupakan potensi risiko jika produk yang dipilih atau dibeli dapat mengakibatkan hilangnya 

harga diri atau mendapat cemohan; 5) risiko psikologis merupakan potensi risiko kehilangan 
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kepercayaan diri terkait dalam pemilihan atau pemanfaatan produk; 6) risiko waktu merupakan 

kerugian hilangnya waktu dan usaha dalam menggunakan  produk. 

Terkait dengan penggunaan e-Government, individu bisa memiliki persepsi risiko. 

Persepsi risiko ini terkait dengan ketidakpastian dalam menggunakan situs untuk melakukan 

akses informasi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan. Risiko yang digunakan untuk 

menjelaskan penggunaan situs adalah risiko fungsional dan waktu. Risiko fungsional ini terkait 

dengan ketidakmampuan individu dalam melakukan akses situs. Akses situs bisa dirasa susah 

dan terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan individu. Selain itu, individu juga merasakan 

adanya kebutuhan waktu untuk lebih lama dalam mengoperasikan situs. Semakin tinggi 

persepsi risiko yang dirasakan, semakin rendah kecenderungan individu untuk menggunakan 

situs e-Government.  

 

H 4 Persepsi risiko memengaruhi individu untuk menggunakan situs pelayanan  

pemerintah  secara negatif. 
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Bab 4  

Metode Penelitian 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis penggunaan 

situs e-Government Pemerintah Kota Bogor dan Simbada. Model ini membahas persepsi 

kegunaan, kemudahan penggunaan, norma subjektif, persepsi  risiko . 

4.2. Desain Penelitian 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan situs e-Government  dengan 

cara deskriptif.  Penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian yang bersifat formal, yang 

biasanya terstruktur dengan menyatakan suatu hipotesis yang jelas atau pertanyaan-

pertanyaan investigative (Cooper dan Schindler,  2011). 

4.3.  Sampling 

Pengambilan sampling dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria 

yaitu individu sebagai masyarakat yang sudah menggunakan akses website Pemerintah Kota. 

Masing-masing diambil 100 responden yang sudah menggunakan akses e-Government dari 

aparat Pemerintah Kota Bogor dan 100 masyarakat.  

 

4.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan 

melalui survei dengan mengirimkan atau memberikan kuesioner kepada 100 masyarakat dan 

100 aparatur pemerintah.  Penyebaran kuesioner dilakukan secara tatap muka dengan 

memberikan pertanyaan kepada responden  terkait penggunaan situs e-Government. Focus 

group discussion juga akan dilakukan dengan menggunakan analisis diskursus atau discourse 

analysis. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis penggunaan komponen-komponen bahasa. 

Setiap jawaban narasumber akan memberikan berbagai konstruksi terkait dengan persepsi 

tertentu (Phillips & Jorgensen, 2002). Dalam hal ini, analisis akan tergantung pada sensitivitas 

peneliti terkait dengan penggunaan bahasa misalnya menganalisis kalimat atau pernyataan 

yang menunjukkan opini menyakinkan terkait dengan pelaksanaan e-government.  Focus group 
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discussion ini dilakukan dengan 10 aparatur Pemerintah Kota Bogor dengan menanyakan 

penggunaan situs e-Government. Focus group discussion juga dilakukan dengan aparatur 

Kecamatan di Bogor Selatan dan Bogor Tengah sebanyak masing-masing lima  orang. 

Pemilihan kecamatan tersebut dipertimbangkan karena jumlah populasi penduduk lebih besar. 

 

4.5. Operasionalisasi Variabel 

Data yang telah dikelompokkan menjadi lima variabel diukur  dengan tujuan untuk 

menganalisis hipotesis-hipotesis yang sudah dikembangkan terlebih dahulu. Variabel pertama 

penelitian adalah pengaruh persepsi kegunaan yang merupakan variabel bebas. Persepsi 

kegunaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Variabel ini diukur melalui 

beberapa indikator yang mendukung peningkatan kinerja, yaitu  keefektifan penggunaan, 

mempermudah pekerjaan, kecepatan, dan produktivitas.  

Variabel kedua penelitian adalah persepsi kemudahan penggunaan.  Persepsi 

kemudahan penggunaan  adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu sistem tertentu akan membuatnya merasa mudah mengoperasikannya 

(Davis, 1989). Variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang mendukung kemudahan 

penggunaan, yaitu  mudah dipelajari, fleksibel, mudah dilakukan, jelas dimengerti, dan cepat 

menguasai. Variabel ketiga  penelitian adalah norma subjektif. Norma subjetif terkait dengan  

saran dan informasi positif orang-orang di lingkungannya. Variabel keempat penelitian adalah 

persepsi risiko, yang merupakan variabel bebas.  Risiko dikaitkan dengan sebagai 

ketidakpastian yang dihadapi oleh konsumen (Schiffman dan Kanuk, 2010).  Variabel kelima 

adalah menggunakan situs e-Government. Perilaku ini adalah perilaku menggunakan situs. 

Variabel ini diadopsi dari perilaku membeli dari Theory Reasoned Action.   

Semua variabel menggunakan skala pengukuran Likert 1 sampai 5. Angka 1 

menunjukkan sangat tidak setuju; angka 2 menunjukkan tidak setuju; angka 3 menunjukkan 

netral; angka 4 menunjukkan setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. Pertanyaan-

pertanyaan pada seluruh bagian adalah close ended question dan scaled response questions.  
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Persepsi Kegunaan 

No Pernyataan STS 
 

TS 
 

RR 
 

S 
 

SS 
 

GUN1 Menggunakan e-government mampu mengetahui informasi 
Pemerintah Kota Bogor  dengan baik. 

     

GUN2 Menggunakan e-government akan memudahkan saya untuk 

berkomunikasi dengan pemerintah. 

     

GUN3 Saya mendapatkan manfaat dari penggunaan e-government.      

GUN4 Menggunakan e-government akan memudahkan saya memenuhi 

kebutuhan. 

     

 
 
Persepsi Kemudahan Penggunaan 

No Pernyataan STS 
 

TS 
 

RR 
 

S 
 

SS 
 

MUD1 Saya merasa mudah untuk menggunakan e-government.  

 

    

MUD2 Saya tidak merasa kesulitan dalam menggunakan  e-
government. 

 

 

    

MUD4 Menggunakan e-government  tidak membutuhkan waktu yang 

lama untuk belajar. 

 

 

    

MUD5 Penggunaan e-government dapat dipahami.      

MUD6 Saya merasa cepat memahami untuk menggunakan e-

government.  

 

 

    

 
 
 
 
Persepsi Risiko Keamanan 

No Pernyataan ST
S 
 

TS 
 

RR 
 

S 
 

SS 
 

RIS-AMN1 Saya percaya bahwa keamanan penggunaan e-government 

bisa terjamin. 

     

RIS-AMN2 Saya percaya bahwa pelaksanaan e-government menjaga 

data pribadi saya.  

     

RIS-AMN3 Saya percaya bahwa peraturan yang ada bisa melindungi.      
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Persepsi Pengaruh Sosial  

No Pernyataan STS 
 

TS 
 

RR 
 

S 
 

SS 
 

SOS1 Teman saya mendukung saya untuk menggunakan e-

government.  

     

SOS2 Atasan kerja saya mendukung saya untuk  menggunakan e-

government. 

     

SOS3 Peraturan yang berlaku memengaruhi saya untuk 

menggunakan  e-government.  

     

 
 
 
Penggunaan E-Government 

No Pernyataan ST
S 
 

TS 
 

RR 
 

S 
 

SS 
 

WTU1 Saya menggunakan e-government. 
 

     

WTU2 Saya meningkatkan penggunaan e-government. 
 

     

WTU3 Saya memanfaatkan e-government.      

 
 

4.6. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan deskriptif kuantitatif. Dengan metode 

analisis data deskriptif kuantitatif, penelitian bertujuan untuk menjawab perumusan masalah 

mengenai penggunaan situs pemerintah. Analisis teknik statistik yang digunakan dengan 

metode regresi berganda. Tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel independen  (Xi .... xn) terhadap variabel dependen (Y)  (Cooper dan Schindler,  2011). 

4.7. Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner pertanyaan, sehingga item yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur 

terhadap apa yang diukur. Penelitian ini menggunakan validitas konstruk (construct validity), di 

mana instrumen yang digunakan dalam penelitian didasarkan pada suatu teori empiris (Cooper 

dan Schindler, 2011). 
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Uji Reliabilitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur yang digunakan. 

Reliabilitas item penelitian diukur dengan menggunakan cronbach’s alpha. Semakin tinggi nilai 

cronbach’s alpha, semakin tinggi tingkat reliabilitas alat ukur yang digunakan. 

 

4.6. Urutan Kegiatan 

Keseluruhan riset ini akan dilakukan selama enam bulan yang akan dimulai pada bulan 

November 2014 hingga April 2015. Adapun ringkasan dari aktivitas riset adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4.  Aktivitas Riset  

Tahapan Waktu Aktivitas Metode Pelaksana 

I November  

2014 -

Januari 

2015 

a. Penyusunan kerangka 

teoritis; 

b. Diskusi dengan 

Pemerintah Kota Bogor; 

c. Desain instrumen survey 

untuk survey kondisi saat 

ini (existing condition) di 

pemerintahan kota Bogor 

terhadap penerapan e-

government. 

• Studi kepustakaan; 

• Diskusi;  

• Focus group 

discussion [FGD]; 

 

Tim peneliti  

 

II Februari-

Maret 2015 

a. Survey kondisi penerapan 

e-government di Pemkot 

Bogor;  

b. Focus group discussion 

[FGD]; 

• Focus group 

discussion [FGD]; 

• Survey terhadap 

masyarakat. 

 

Tim peneliti 
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Tahapan Waktu Aktivitas Metode Pelaksana 

c. Analisis hasil survey;  

d. Analisis hasil studi 

lapangan; 

e. Menyusun Laporan 

Interim. 

III April  2015 Menyusun Laporan Akhir.    

 

 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan penyusunan kerangka teoritis 

yang akan digunakan, desain instrumen survei untuk survei kondisi saat ini (existing condition) 

di pemerintahan kota Bogor terhadap penerapan e-government dan focus group discussion  

dengan staf Kominfo dan aparatur kecamatan  selama November 2014 sampai Januari 2015. 

Adapun tujuan dalam tahap ini adalah untuk menganalisis  penerapan e-government yaitu 

perencanaan, kebijakan dan kepemimpinan, iklim kerja dan kelembagaan, infrastruktur, 

aplikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap proses e-government Pemerintah Kota Bogor.  

Tahap kedua yaitu pada bulan Februari-Maret 2015, akan dilakukan survey di 

Pemerintah Kota Bogor untuk menganalisis  penerapan e-government yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan instrumen yang telah diuji. Kegiatan ini akan 

melibatkan masyarakat kota Bogor di dua kecamatan yaitu Bogor Tengah dan Bogor Selatan. 

Pertimbangan memilih dua kecamatan ini adalah memiliki jumlah populasi terbesar. Focus 

group discussion juga dilakukan kembali dengan aparatur Kecamatan dengan menanyakan 

penerimaan penggunaan e-government masyarakat.  

Tahap ketiga penelitian ini akan berlangsung sekitar April  2015, adalah 

penyusunan laporan akhir.  
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Bab 5 

Analisis Penelitian 

5.1 Profil Responden 

Penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Pemerintah Kota Bogor : Adopsi 

Pengguna untuk Mendukung Terciptanya Smart Government”  melibatkan sejumlah responden 

dari seluruh wilayah Kota Bogor. Berdasarkan teori populasi dan sampling yang telah 

disebutkan di atas, jumlah responden yang diambil sebagai sample adalah 400 dan peneliti 

tambahkan 14 sebagai cadangan jika ada responden yang gagal mengisi. Sejumlah responden 

tersebut tersebar ke seluruh wilayah Kota Bogor yaitu Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor 

Utara, Bogor Tengah dan Bogor Barat. 

Berdasarkan pengelompokkan jenis kelamin responden, usia, latar belakangan pendidikan 

dan status bekerja, berikut table pengelompokkannya : 

Tabel 5.1. Data Jenis Kelamin 

Gender Responden 

Laki-laki 205 

Perempuan 209 

  414 

 Dari table data jenis kelamin tersebut, responden seimbangnya jumlah antara laki laki 

dan perempuan (merata) untuk sejumlah wilayah yang disurvei. 

Tabel 5.2. Data Pendidikan 

Pendidikan Responden 

Sekolah 
Dasar/Menengah 135 

Akademi/D3 67 

Sarjana 181 

Pasca Sarjana 24 

Lainnya 7 

  414 
 Dari table data pendidikan tersebut, terlihat bahwa responden pengisi kuesioner 

mayoritas berlatar pendidikan sarjana sehingga tidak ada kesulitan bagi responden untuk 

memahami dan mengisi kuesioner. Responden pun telah biasa atau pernah mengakses web 

Pemkot Bogor. 
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Tabel 5.3. Data Usia 

Usia Responden 

19-24 171 

25-34 90 

35-44 97 

45-54 50 

>55 6 

  414 

  

Dari table data usia, dapat terlihat bahwa usia responden masih tergolong usia produksi 

dan pembelajar. Sesuai dengan data latar belakang pendidikan, usia responden berkisar di 19-

24 tahun. Hal ini memudahkan untuk mengerti dan mendukung pelaksanaan E-gov terutama 

pemanfaatan web Pemkot  Bogor. 

Tabe 5.4. Data Lama Bekerja 

Lama 
Bekerja Responden 

<2 tahun 206 

2,1-5 145 

>5,1 63 

  414 
  

Dari table lama bekerja, dapat terlihat bahwa usia bekerja bagi responden kurang dari 2 

tahun. Bekerja dalam hal ini adalah bekerja di perkantoran. Responden wanita mayoritas ibu 

rumah tangga dan mempunyai kesibukan wirausaha.  

 Dalam rangka penyebaran kuesioner dan pengambilan data penelitian, tim peneliti 

bekerja sama dengan pihak relawan Kominfo Pemkot Bogor. Tim relawan sangat antusias 

membantu dan aktif menyebarkan kuesioner ke wilayah-wilayah Kota Bogor yang menjadi 

target.  

 Pengalaman di lapangan dalam penyebaran kuesioner dapat dirangkum bahwa 

sebagian masyarakat Kota Bogor antusias dan mau mengisi kuesioner dengan baik namun 

sebagian menolak dan tidak mengetahui web Pemkot Bogor. Namun dengan penjelasan dari 
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relawan mengenai pentingnya E-Gov, masyarakat mau mengakses web Pemkot Bogor dan 

mengisi kuesioner.   

   

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian 

Indikator  yang valid berarti indikator yang digunakan dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Penelitian ini melakukan pengujian construct validity dengan analisis faktor 

terhadap instrumen untuk mengukur variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

persepsi risiko dan norma subyektif terhadap menggunakan website. Analisis faktor dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Jika korelasi tiap faktor 

yang disebut dengan loading factor bernilai positif dan besarnya di atas 0,3, maka faktor 

tersebut merupakan konstruk yang kuat dan memiliki validitas konstruksi yang baik. Jika nilai 

korelasi di bawah 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tidak valid sehingga harus 

dieliminasi.   Tabel uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator yang mengukur masing-

masing variabel persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi risiko dan norma subyektif 

menunjukkan indikator yang valid.  

Tabel Uji Validitas 

 

 Component 

Persepsi 

Kemudahan 

Persepsi 

Kegunaan 

Persepsi 

Risiko 

Norma  

Subyektif 

guna1 0,158 0,774 0,125 0,252 

guna2 0,116 0,777 0,164 0,211 

guna3 0,327 0,715 0,182 0,103 

guna4 0,344 0,528 0,237 0,132 

mudah1 0,701 0,304 0,060 0,248 

mudah2 0,850 0,145 0,098 0,148 

mudah4 0,800 0,215 0,208 0,003 

mudah5 0,549 0,240 0,241 0,412 

mudah6 0,558 0,126 0,305 0,360 

riskaman1 0,141 0,143 0,837 0,185 

riskaman2 0,160 0,189 0,878 0,121 

riskaman3 0,231 0,243 0,734 0,249 

sos1 0,162 0,176 0,168 0,783 

sos2 0,170 0,279 0,080 0,807 
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sos3 0,156 0,120 0,246 0,716 

 

 

 

 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apabila suatu alat ukur mampu memberikan 

hasil yang dapat dipercaya (reliable). Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan 

oleh koefisien reliabilitas yang berkisar di antara angka 0 sampai dengan 1. Koefisien korelasi 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus Alpha Crobach. Jika koefisien korelasi telah 

dihitung, untuk menentukan keeratan hubungan dapat menggunakan kriteria Guilford, 1956: 

145), yaitu:  

1. 0,80 < r11 < 1,00  reliabilitas sangat tinggi  

2. 0,60 < r11 < 0,80  reliabilitas tinggi  

3. 0,40 < r11 < 0,60  reliabilitas sedang  

4. 0,20 < r11 < 0,40  reliabilitas rendah  

5. -1,00 < r11 < 0,20  reliabilitas sangat rendah (tidak reliable) 

 
Penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yaitu persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko dan norma subjektif menunjukkan reliabilitas di atas 0,7. Hal ini 

menunjukkan bahwa masing-masing responden memiliki konsistensi dalam memberikan 

jawaban pertanyaan kuesioner.  

 

Tabel Uji Reliabilitas 

 
No Nama Variabel Koefisien Cronbach Alpha 

1 Persepsi Kegunaan 0,792 

2 Persepsi Kemudahan Penggunaan 0,847 

3 Norma Subjektif 0,790 

4 Persepsi Risiko 0,858 

 

 
5.3 Data Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 
Deviation 

N 

Menggunakan 3,8784 0,66057 414 

Persepsi Kegunaan 4,0272 0,60593 414 



31 
 

Persepsi Kemudahan 
3,8652 

 
0,59154 414 

Norma Subyektif 

 
3,8897  

 
 

0,60792 
 

414 

Persepsi Risiko 3,7713 0,68756 414 

 
Berdasarkan Tabel mengenai statistik deskriptif ini dapat diketahui nilai rata-rata, 

simpangan baku dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Koefisien rata-rata 

menggunakan rentang 1 sampai dengan 5. Koefisien 1 menunjukkan sangat tidak setuju; 2 

tidak setuju; menunjukkan netral; 4 menunjukkan setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. 

Rata-rata tertinggi yaitu pada persepsi kegunaan dengan koefisien rata-rata 4,0272. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Bogor mempersepsi adanya kegunaan dalam 

menggunakan website untuk memeroleh informasi. Untuk persepsi kemudahan dengan 

koefisien 3,865, masyarakat kota Bogor mempersepsikan adanya kemudahan dalam 

menggunakan website sedangkan untuk persepsi risiko, masyarakat kota Bogor relatif 

menunjukkan adanya risiko dalam menggunakan website. Untuk norma subyektif, masyarakat 

kota Bogor mempersepsikan bahwa ada pengaruh sosial atau norma subyektif dalam hal ini 

rekan, untuk menggunakan website.  Sementara itu, terlihat besaran deviasi standar mengenai 

persepsi risiko lebih besar dibandingkan persepsi lainnya. Hal ini menunjukkan variasi persepsi 

risiko dari penggunaan website lebih besar dibandingkan persepsi kemudahan, kegunaan, dan 

norma subjektif. Bisa juga dikatakan bahwa persepsi masyarakat mengenai risiko lebih 

bervariasi dibandingkan persepsi lainnya.  

5.4 Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda, karena penelitian ini bertujuan untuk 

memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel 

independen dimanipulasi/diubah-ubah atau dinaik-turunkan, dengan jumlah variabel 

independen minimal terdiri dari 2. Berikut persamaan regresi untuk 4 variabel independen.  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 

Y= 0,049X1 + 0,254X2 + 0,170X3 + 0,354X4 

Dengan  

Y = Menggunakan website 
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X1 = Variabel Persepsi Kegunaan 

X2 = Variabel  Persepsi Kemudahan  

X3 = Variabel  Norma Subyektif  

X4 = Variabel  Persepsi Risiko 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

Nilai R2 sebesar 0,453 artinya persentasi sumbangan pengaruh variabel persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, persepsi risiko dan norma subyektif terhadap menggunakan website 

sebesar 45,3% sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model ini. Nilai Adjusted R Square atau r2 yang berada di bawah angka 

R2, yaitu sebesar 0,447 menunjukkan tidak adanya hubungan linear secara sempurna. 

Tabel Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

0,673a 0,453 0,447 0,49116 

 

 

Variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan norma subyektif 

secara bersama-sama memengaruhi menggunakan website dapat dilihat dengan 

dilakukan terlebih dulu dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut.  

H0      :Variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, norma subyektif dan 

persepsi risiko secara bersama-sama tidak memengaruhi menggunakan 

website.  

Ha        : Variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, norma subyektif dan 

persepsi risiko secara bersama-sama memengaruhi menggunakan 

website. 
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Tabel Uji  F  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 81,549 4 20,387 84,513 0,000b 

Residual 98,665 409 0,241   

Total 180,214 413    

 

 

 
Tabel di atas menunjukkan nilai hitung F adalah sebesar 84,513. Pada output 

tersebut memenuhi syarat terjadinya penolakan H0 dengan signifikasi lebih kecil 

dibanding 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, persepsi risiko dan norma subyektif secara bersama-sama 

memengaruhi menggunakan website. 

 
Penelitian ini menggunakan juga uji t. Kegunaan uji t adalah untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko 

dan norma subyektif berpengaruh secara signifikan pada menggunakan website. 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 1 sisi. Kriteria pengujian yang 

digunakan adalah:  

1. Jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima.  

2. Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak.  
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 Tabel Uji Regresi Secara Parsial  

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 0,459 0,193  2.384 0,018 

Persepsi 

kegunaan 
0,053 0,054 0,049 0,994 0,321 

Persepsi 

kemudahan 
0,283 0,055 0,254 5,134 0,000 

Persepsi 

risiko 
0,163 0,043 0,170 3,769 0,000 

Norma 

subyektif 
0,384 0,050 0,354 7,738 0,000 

 

 

 

 
 

5.5 Analisis Hipotesis 1 

Tabel Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan memiliki koefisien 

beta terstandar sebesar 0,049 dan tingkat signifikansi sebesar 0,321 yaitu lebih besar 

daripada nilai signifikasi α 0,05. Di samping itu, ada nilai t hitung sebesar 0,994. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan memberikan pengaruh  pada variabel 

menggunakan website tetapi tidak signifikan.  Dengan demikian, H1 adalah persepsi 

kegunaan memengaruhi kemauan individu  menggunakan situs pelayanan pemerintah 

secara positif, tidak didukung. Persepsi kegunaan memengaruhi kemauan individu 

menggunakan situs pelayanan pemerintah secara positif, namun tidak signifikan.  

Masyarakat kota Bogor tidak menganggap bahwa manfaat website bisa 

memengaruhinya untuk menggunakan website dengan optimal. Hal ini disebabkan karena 

kemungkinan beberapa hal. Pertama, masyarakat Bogor belum sepenuhnya menyadari 

bahwa kegunaan website cukup penting untuk mendorong mereka menggunakannya. 

Kurangnya sosialisasi dalam manfaat penggunaan website menyebabkan masyarakat 

belum sepenuhnya paham. Kedua, masyarakat Bogor masih membutuhkan interaksi secara 

personal untuk bisa berkomunikasi dengan aparat pemerintah. Ada aspek human touch 



35 
 

yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa berinteraksi dengan pemerintah lebih 

intensif.  

 

5.6 Analisis Hipotesis2 

Tabel Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan memiliki koefisien 

beta terstandar sebesar 0,254 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil daripada 

nilai signifikasi α 0,05. Di samping itu, ada nilai t hitung sebesar 5,134. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel persepsi kemudahan memberikan pengaruh  pada variabel menggunakan 

website dan signifikan.  Dengan demikian, H2 adalah persepsi kemudahan memengaruhi 

kemauan individu  menggunakan situs pelayanan pemerintah secara positif, didukung. Persepsi 

kemudahan memengaruhi kemauan individu menggunakan situs pelayanan pemerintah secara 

positif dan signifikan.  

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah bagi masyarakat Kota Bogor untuk 

menggunakan website. Masyarakat merasa bahwa menggunakan website merupakan kegiatan 

yang mudah dilakukan.  Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43,7% 

responden berpendidikan sarjana; 16,1 % berpendidikan akademik. Dengan demikian, 

responden dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan dengan baik terkait dengan 

penggunaan komputer.  Responden dianggap tidak asing dalam memanfaatkan media internet 

untuk melakukan akses informasi termasuk website pemerintah.  

5.7 Analisis Hipotesis 3 

Tabel Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan memiliki koefisien 

beta terstandar sebesar 0,354 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil daripada 

nilai signifikasi α 0,05. Di samping itu, ada nilai t hitung sebesar 7,738. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel norma subyektif memberikan pengaruh  pada variabel menggunakan website 

dan signifikan.  Dengan demikian, H3 adalah variabel norma subyektif memengaruhi kemauan 

individu  menggunakan situs pelayanan pemerintah secara positif, didukung. Norma subyektif 

memengaruhi kemauan individu menggunakan situs pelayanan pemerintah secara positif dan 

signifikan.  

Hasil ini menunjukkan bahwa aspek norma subyektif terkait teman kerja, atasan maupun 

peraturan pemerintah bisa memengaruhi individu untuk menggunakan website. Hal ini 
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menunjukkan bahwa aspek eksternal memengaruhi individu untuk menggunakan website. 

Aspek teman merupakan lingkungan kerja yang bisa saja memberikan saran untuk 

menggunakan website agar memudahkan memperoleh informasi. Atasan kerja juga sebagai 

faktor yang mendorong individu untuk mendapat akses informasi melalui website dengan cepat 

dan terkini. Begitu juga, dengan peraturan yang berlaku juga memengaruhi penggunaan 

website. Peraturan pemerintah ini penting untuk disadari terkait dengan pentingnya 

penggunaan internet agar memudahkan komunikasi dan sharing informasi dari pemerintah ke 

masyarakat, begitu juga sebaliknya, dari masyarakat ke pemerintah.  

 

5.8 Analisis Hipotesis 4 

Tabel Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko memiliki koefisien beta 

terstandar sebesar 0,170 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil daripada nilai 

signifikasi α 0,05. Di samping itu, ada nilai t hitung sebesar 3,769. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel persepsi kegunaan memberikan pengaruh  pada variabel menggunakan website 

secara positif dan  signifikan.  Namun  demikian, H4 adalah persepsi risiko memengaruhi 

kemauan individu  menggunakan situs pelayanan pemerintah secara negatif, tidak didukung. 

Persepsi risiko memengaruhi kemauan individu menggunakan situs pelayanan pemerintah 

secara positif dan signifikan.  

Variabel ini menunjukkan bahwa persepsi risiko memengaruhi kemauan individu 

menggunakan situs secara positif artinya semakin individu memiliki persepsi risiko penggunaan 

website, semakin tinggi keinginan individu untuk melakukan penggunaan website. Masyarakat 

Kota Bogor tidak memiliki persepsi risiko atas penggunaan website. Mereka tidak 

memperhatikan kekhawatiran atas privasi data atau adanya masalah keamanan dalam 

menggunakan website.   
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5.9 Analisis Secara Keseluruhan  

Pengambilan data dengan metode purposive sampling terarah pada masyarakat kota 

Bogor yang pernah mengkses website http://kotabogor.go.id/. Dengan bantuan relawan dari 

Kominfo, peneliti mengambil sampel sebanyak 414 dari wilayah Bogor Timur, Bogor Selatan, 

Bogor Barat dan Bogor Utara. Pengambilan data dilakukan selama dua bulan untuk berbagai 

wilayah tersebut. Dari sejumlah responden tersebut terdapat keberagaman responden dengan 

latar belakang pendidikan yang berbeda beda, usia dan status bekerja yang berbeda beda juga. 

Berdasarkan hipotesis  yang telah peneliti rumuskan di awal proposal ini, terdapat 4 

hipotesis untuk menguji tingkat penggunaan website Kota Bogor. Variabel-variabel yang 

pengujian tingkat penggunaan Website tersebut adalah persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan penggunaan, norma subjektif dan persepsi resiko.  

Dari hasil pengolahan data penelitian untuk keempat variable tersebut dapat diperoleh 

hasil bahwa masyarakat Kota Bogor kurang merasa penting untuk menggunakan website Kota 

Bogor. Terhadap kemudahan penggunaan website, masyarakat merasa mudah 

menggunakannya karena didukung pula dengan latar belakang pendidikan responden. 

Responden juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar atau teman dalam 

memanfaatkan website dan tidak terlalu khawatir dengan keamanan data atau privasinya dalam 

mengakses website.  

 

  

http://kotabogor.go.id/
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Bab 6 

Simpulan dan Saran 

6.1. Simpulan dan Saran 

 Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, dapat peneliti simpulkan dan berikan 

rekomendasi atau saran sebagai berikut : 

Simpulan Rekomendasi/Saran 

Masyarakat tidak merasa cukup penting 
untuk menggunakan situs Pemkot 
Bogor 

• Sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya informasi 
yang di situs 

• Masyarakat masih memerlukan interaksi langsung 
dengan aparat 

• Perlunya perbaikan situs 

Situs Pemkot Bogor mudah untuk 
diakses dan digunakan fitur-fiturnya 

• Peningkatan kualitas situs dari aspek konten, dan 
tampilan 

Adanya kemauan individu masyarakat 
untuk menggunakan situs Pemkot 
Bogor dan adanya pengaruh dari teman 
atau rekan kerja 

• Peningkatan konten dan peran situs yang sebagai 
media informasi terpusat di Kota Bogor 

Tidak adanya kekhawatiran bagi 
masyarakat terhadap keamanan situs 

• Peningkatakan sistem keamanan situs dan tingkat 
validitas kontennya 

 

6.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian tersebut, implikasi manajerial penelitian adalah 

sebagai berikut : 

• Bagi Pimpinan Pemkot Bogor, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan evaluasi dan 

masukan bagi realisasi visi misi dan program kerja pimpinan 

• Bagi Unit SKPD dan Kominfo, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan evaluasi perbaikan 

website Pemkot Bogor dan aplikasi-aplikasi lainnya terutama aplikasi layanan masyarakat 
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• Bagi masyarakat Pemkot Bogor, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyadarkan adanya 

program e-Gov dan pemanfaatan website Pemkot Bogor 

• Bagi Tim Peneliti dan Universitas Paramadina, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tentang pelaksanaan E-Gov di Pemkot Bogor dan tentang tingkat 

penggunaan website Pemda 
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