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BAB 1  

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar di bidang 

teknologi informasi dan telekomunikasi, yang mengarah ke penyebaran internet yang 

menempatkan dunia diera teknologi informasi, adanya minat dari semua jenis 

organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka melalui peningkatan 

layanan dan mendorong kreativitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Perkembangan 

teknologi informasi di Indonesia semakin pesat yang kini telah memasuki era 

revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital ekonomi mendorong 

pemanfaatannya dalam pemerintahan. Teknologi informasi memiliki perananan 

penting dalam mewujudkan perubahan cara kerja yang memudahkan pemerintahan di 

Indonesia dalam mencapai target kerjanya. Teknologi informasi adalah segala bentuk 

teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam 

bentuk elektronik (Lucas, 2000). Di Indonesia, adanya teknologi informasi pada 

pemerintahan mempermudah masyarakat untuk mengetahui kinerja aparat 

pemerintahannya. Adanya transparansi ini mendorong pemerintahan kini untuk 

meningkatkan kinerja aparat dan mencegah adanya praktik korupsi, kolusi ,dan 

nepotisme. Pada tahun 2018, jumlah penyelidikan kasus korupsi di Indonesia 

terdapat 164 kasus. Hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana 

pada tahun 2017 sebanyak 123 penyelidikan kasus korupsi (kpk.go.id). Dari 

penjabaran tersebut terdapat indikasi adanya sebuah penurunan kinerja aparat 

pemerintahan Indonesia secara berkala, munculnya berbagai permasalahan KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), hal ini ditinjau karena kurangnya sebuah 

transparansi menyeluruh dan kurang adanya kontrol langsung yang berkala dari 

pemerintah pusat, pemerintah tidak dapat menjangkau hingga ketatanan paling 

bawah, sehingga munculah permasalahan kecurangan ditataran paling bawah, 

munculnya dominasi kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, 
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menyebabkan hilangnya kepercayaan warga negara Indonesia dengan kinerja dari 

aparatur pemerintahnya. 

 Menurunnya kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan yang 

disebabkan semakin mundurnya integritas di lingkup pemerintahan membuat 

manajemen dari perangkat pemerintah harus lebih aktif dalam meningkatkan 

kinerjanya. Kinerja aparat yang baik akan memberikan timbal balik berupa 

kepercayaan dari masyarakat, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara 

efektif dan mendapat pandangan baik pada masyarakat. Untuk dapat 

meningkatkan kinerja aparatnya, pemerintahan perlu didukung dengan penerapan 

teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi mampu membantu suatu 

organisasi pemerintahan untuk mengatur aparatnya agar mencapai tujuan dari 

pemerintahan yang telah ditetapkan.  

 Pemerintah Indonesia membuat sistem yang akan memunculkan adanya 

motivasi kerja bagi aparatnya, demi adanya peningkatan kinerja dan kepuasan 

masyarakat. Oleh sebab itu, diterapkan sistem good governance, yang dimana 

dalam upaya penerapannya pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 menerapkan                  

e-government sebagai penunjang kinerja aparat sebagai solusi dari segala macam 

permasalahan. Penerapan ini dilandasi oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 

tahun 2003. Dalam Inpres tersebut telah diintruksikan bahwa setiap Gubernur dan 

Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya 

pengembangan e-government secara nasional. E-government adalah penggunaan 

teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan 

bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 

pemerintahan. E-government diperlukan untuk jawaban atas perubahan 

lingkungan stratejik yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, 

berorientasi pada publik, transparan dan akuntabel (Habibullah, 2010). 

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan 

efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. 
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E-government sendiri memiliki peran penting dalam menciptakan good 

governance di pemerintahan indonesia.  

 Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, e-government dikelompokan 

menjadi dua, yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan e-government 

untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah meliputi e-

budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance, 

sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat, disebut dengan e-sapawarga, 

yang meliputi e-perijinan, e-musrenbang, dan pengaduan secara elektronik. Dalam 

pengertian ini, pemerintah menyadari pentingnya bekerja secara elektronik dan 

bergeser kearah penerapan pemerintahan elektronik, yang bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat efisiensi dan kinerja pekerjaan pemerintah dan mengurangi 

biaya proses administrasi. 

 Kinerja sendiri memiliki pengertian sebagai tingkat pencapaian hasil atau 

degree of accomplishment atau, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan 

organisasi (Keban, 2004). Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri 

(outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat dengan 

tujuan-tujuan organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Mahmudi, 

2004: 6).  

 Sebagai ukuran dari capaian pekerjaan, hasil kinerja yang dilakukan melalui 

proses penilaian juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan. Penilaian 

kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran organisasi dalam kurun waktu 

tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan masukan bagi perbaikan dan 

peningkatan kinerja organisasi (Keban, 1995: 11). Meskipun penilaian kinerja 

telah digunakan dipemerintahan, akan tetapi indikator yang digunakan masih 

berbasis anggaran, sehingga realisasi anggaran dijadikan tolak ukur penilaian 

kinerja untuk penyusunan program atau kegiatan-kegiatan ditahun anggaran 

berikutnya. Sedangkan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator capaian 

kerja belum menjadi keharusan dilakukan di organisasi pemerintah.   
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 Menurut penelitian Eric w (2009) yang menjelaskan tentang kepercayaan 

dan peran teknologi informasi dalam mengukur kepuasan warga negara dengan e-

government dan kepercayaan warga negara dalam kaitannya dengan pemerintah. 

Hipotesis telah dikembangkan tentang pengalaman warga dengan e-government, 

kepuasan mereka, dan dengan situs internet pemerintah dan kepercayaan mereka 

terhadap pemerintah. Sampel penelitian termasuk variabel-variabel untuk 

mengidentifikasi perspektif warga untuk transaksi elektronik, transparansi dan 

aktivitas internal dengan menggunakan data yang diperoleh dari pemerintah. Dari 

studi ini didapatkan serangkaian hasil bahwa penggunaan situs web e-government 

berpengaruh positif dengan kinerja pemerintah itu sendiri. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutawalli (2008), studi yang menggunakan 

penelitian teoritis untuk memperkenalkan gaya yang berbeda dalam 

mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang 

mampu menerapkan e-government di negara-negara Arab. Menurutnya e-

government di Arab belum mempengaruhi kinerja organisasinya. Jika 

pemerintahan Arab ingin berhasil dalam menerapkan e-government, pemerintah 

harus menyediakan beberapa persyaratan terkait aspek aparatnya, seperti 

mengatur kembali struktur organisasinya. 

 Adanya ketidakpastian pada hasil dari penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan, maka harus ada variable mediasi yang dimana dapat menjebatani 

pengaruh e-government terhadap kinerja aparatur pemerintah. Dalam penelitian 

yang saya buat ini, variabel situasional yang digunakan adalah keadilan 

prosedural. Dengan adanya keadilan prosedural, teknologi yang telah baik ini 

akan diikuti dengan pegawai yang berkompeten dan menjalankan kinerjanya lebih 

baik lagi. Jadi, perlunya keadilan prosedural akan membuat peningkatkan kinerja 

pegawai dalam menjalankan e-government dan kinerja pemerintahannya lebih 

baik lagi. Pengartian keadilan prosedural diartikan dengan persepsi keadilan atas 

pembuatan keputusan (Greenberg dan Baron 2003). Sekelompok individu didalam 

pemerintahan sangat memperhatikan dalam pembuatan keputusan secara adil, dan 

mereka merasa bahwa organisasi pemerintahan dan pegawainya akan sama-sama 
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merasa diuntungkan jika organisasi pemerintahan melaksanakan prosedur secara 

adil. Definisi lain mengenai keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan 

dari proses dan prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan 

(Kreitner dan Kinicki 2003).  

 Evaluasi kinerja aparatur pemerintah dianggap adil ketika prosedur dan 

kriteria kinerja yang digunakan untuk evaluasi kinerja dianggap oleh aparat 

pemerintah sebagai akurat. Ukuran pada e-government dapat dianggap sebagai 

objektif dan karenanya lebih akurat. Ketika langkah-langkah pada e-government 

dilengkapi dengan partisipasi dan umpan balik, aparatur dari pemerintahan akan 

menganggap prosedur itu adil karena kemampuan mereka untuk mengekspresikan 

pandangan dan pendapat mereka. Seseorang yang berpersepsi jika mereka tidak 

mendapatkan keadilan akan menunjukkan kinerja yang negatif terhadap 

lingkungan kerjanya juga pekerjaannya seperti dalam bentuk komitmen yang 

rendah dan keinginan untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya prosedur 

keadilan yang dia dapatkan membuat seseorang merasa jika kinerja yang telah dia 

berikan dengan maksimal mendapat perlakuan baik dari tempat kerjanya. Ketika 

seseorang memahami hasil yang didapat sesuai dengan kinerja mereka, aparatur 

pemerintah berada dalam posisi yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam proses 

penetapan target, umpan balik, dan memperbaiki keputusan evaluasi kinerja yang 

tidak adil. Aparat pemerintah lebih percaya diri dan memiliki kontrol yang lebih 

baik terhadap situasi kerja mereka. Hal ini yang dapat mendorong kinerja aparat 

pemerintah agar dapat meningkat dalam menjalankan e-government dan mampu 

meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah. 

 Salah satu contoh kenaikan gaji atau bonus yang lebih tinggi cenderung 

dipersepsikan dengan adanya kenaikan hasil yang lebih adil dan lebih memuaskan 

(Lee dan Farh 1999). Penelitian lain menunjukkan bahwa persepsi yang lebih baik 

mengenai keadilan prosedural akan menghasilkan keluaran organisasi yang lebih 

baik seperti peningkatan komitmen organisasional, keinginan untuk tetap tinggal 

dalam organisasi, kinerja dalam pekerjaan, dan kepuasan kerja (Cohen-Charash 

dan Spector 2001).  
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 Ketika kinerja organisasi pemerintah dianggap adil, aparat cenderung 

merespon dengan tingkat komitmen yang meningkat terhadap organisasi 

pemerintahannya. Ketika aparat merasakan ada keadilan dalam sistem evaluasi 

kinerja, mereka akan merasa bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi dan 

memperhatikan kesejahteraan mereka. Ketika aparat merasa bahwa mereka 

mengalami perlakuan yang tidak adil, mereka cenderung mengembangkan pikiran 

negatif tentang posisi mereka diorganisasi pemerintah dan tidak mau berkomitmen 

dengan sepenuh hati kepada pemerintahan. Keadilan prosedural memiliki dimensi 

yang menyatakan bahwa keadilan prosedural harus memperhatikan standar moral 

dan etis. Sementara, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan harus dengan usaha 

yang cukup keras dan menghadapi kesulitan atau hambatan maka akan timbul 

pelanggaran moral dan etika. Sehingga bukan tidak mungkin hal tersebut akan 

mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah.  

 Keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan mengenai 

seluruh proses yang diterapkan oleh atasan mereka, sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan timbal balik kinerja dan untuk menentukan reward bagi 

mereka seperti promosi atau kenaikan gaji (McFarlin dan Sweeny 1992). Keadilan 

prosedural berkaitan dengan apakah karyawan percaya atau menganggap prosedur 

dan hasil telah adil, bukan apakah prosedur dan hasil telah adil dalam pengertian 

yang lebih obyektif (Lind dan Tyler 1988). 

 Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini akan 

membahas tentang pengaruh e-government terhadap kinerja aparatur pemerintah 

dengan keadilan prosedural sebagai variabel mediasi. Penelitian ini meneliti 

pegawai kelurahan yang terdaftar di Kecamatan Mulyorejo Surabaya karena 

peneliti ingin menguji pengaruh e-government untuk peningkatan kinerja 

organisasi pemerintah dari tatanan bawah dalam pemerintahan di Surabaya. 

Penelitian ini memilih Kelurahan-kelurahan tersebut karena e-government disana 

memiliki fungsi yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat, hubungan antara 

pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat 

melalui informasi, pelaksanaan pemerintah lebih efisien. Oleh sebab itu, peneliti 
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ingin mengetahui bagaimana keberhasilan aparat di kelurahan yang terdaftar di 

Kecamatan Mulyorejo Surabaya dalam penerapan e-government dan keadilan 

prosedural sebagai penunjang keberhasilan dari kinerja aparatur pemerintah yang 

lebih baik. 

1.2. Kesenjangan Penelitian 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suha Hameed dan Adna Al-

Shawabkah (2013) menunjukan hal yang signifikan antara e-government terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. Ada korelasi yang signifikan antara variabel e-

government yang terdiri dari teknologi informasi, manajemen sumber daya 

manusia, pengarsipan elektronik, dan kontrol elektronik dengan kinerja organisasi 

pemerintah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mutawalli (2008) studi yang menggunakan 

penelitian teoritis untuk memperkenalkan gaya yang berbeda dalam 

mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang 

mampu menerapkan e-government di negara-negara Arab. Menurutnya e-

government di Arab belum berpengaruh kinerja aparatur pemerintah. Jika 

pemerintahan Arab ingin berhasil dalam menerapkan e-government, pemerintah 

harus menyediakan beberapa persyaratan terkait aspek aparatnya, seperti 

mengatur kembali struktur organisasinya. 

 Pada penelitian ini penulis ingin menguji variable e-government terhadap 

kinerja aparatur pemerintah dengan keadilan prosedural sebagai mediasi pada 

pegawai kelurahan yang terdaftar di Kecamatan Mulyorejo Surabaya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah e-government berpengaruh positif 

terhadap kinerja aparatur pemerintah 
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2. Untuk menguji secara empiris apakah e-government berpengaruh positif 

terhadap keadilan prosedural 

3. Untuk menguji secara empiris apakah keadilan prosedural berpengaruh positif 

terhadap kinerja aparatur pemerintah 

4. Untuk menguji secara empiris apakah keadilan prosedural sebagai mediasi 

pengaruh e-government terhadap kinerja aparatur pemerintah 

1.4. Ringkasan Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 44 . Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

penyebaran kuisioner di kelurahan yang terdaftar di Kecamatan Mulyorejo 

Surabaya. Penelitian ini diuji dengan menggunakan WarpPLS 5.0 

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian 

 Dari penelitian ini ditemukan bahwa variable e-government terhadap kinerja 

aparatur pemerintah, e-government terhadap keadilan prosedural, dan keadilan 

prosedural terhadap kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif. Selanjutnya 

keadilan prosedural sebagai mediasi pengaruh variabel e-government terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. 

1.6. Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

bagaimana Keadilan prosedural memediasi pengaruh e-government terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. 

 Bagi penulis, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dari 

bangku kuliah. Selain itu, peneliti juga bisa memperoleh ilmu-ilmu dan 

pengalaman-pengalaman baru dari fenomena yang ditemui dalam proses peneli 

tiannya berlangsung. 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada 

kelurahan yang terdaftar di Kecamatan Mulyorejo Surabaya sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kedepannya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti 

selanjutnya yang mengambil tema yang sama agar dapat melengkapi hal-hal yang 

menjadi kekurangan dalam penelitian ini. 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang berhubungan satu dengan 

lainnya. Secara sistematika penulisan sebagai berikut : Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran. 
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