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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini menguji web pemerintahan indonesia yang berkaitan dengan 

kependudukan yaitu : KEMENDAGRI.GO.ID, BKKBN.GO.ID dan IMIGRASI.GO.ID. untuk 

selanjutnya ketiga website tersebut diuji dengan metode menggunakan beberapa indikator info 

pengunjung, yakni : Ranking website. Banyaknya kunjungan. Durasi kunjungan. Laman per 

kunjungan. Rating Bounce. Selain dari indikator yang disebutkan ada indikator untuk mengeahui 

perbandingan masing-masing situs lainnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu; dalam 

faktor kualitas kunjungan situs BKKBN lebih baik daripada kedua situs lainnya. Lalu penelitian 

selanjutnya, ketiga web tersebut akan di kaitkan kepada model TQM (Total Quality Management) 

untuk mengetahui standar yang harus dimiliki masing-masing situs dan mengetahui model TQM 

yang paling cocok dengan ketiga web tersebut. Hasil dari TQM yang direkomendasikan adalah 

TQM Quality Control Circle.  

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : Website Kependudukan Pemerintah Indonesia, Performa Website, Total Quality 

Management, Kualitas Website, Peningkatkan Kualitas. 
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I. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi digital pada masa ini, membuat semua bidang dalam kehidupan 

harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, salah satunya adalah teknologi website, 

sebenarnya di luar negeri sana website sudah lama dikenal, namun di indonesia baru populer pada 

tahun 2010-an. Dengan banyaknya website-website yang berkembang, pemerintahan juga harus 

mengembangkan sebuah website agar dapat memberikan pelayaan yang terbaik bagi 

masyarakatnya. Salah satu nya adalah website kependudukan seperti imigrasi.go.id agar dapat 

mengurusi paspor lebih mudah, kemendagri.go.id agar dapat mengetahui tentang e-ktp dan 

informasi pencatatan sipil lainnya, dan terakhir yang akan dibahas adalah bkkbn.go.id yang 

membahas tentang informasi kependudukan, penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga dan 

desa. Karena perananan situs tersebut teramat penting, maka perlu dilakukan pengujian kualitas 

untuk mengetahui mana website yang paling bagus performa nya, agar yang lain dapat 

mencontohnya. lalu penulis juga akan menyarankan untuk menggunakan total quality management 

yang cocok bagi ketiga website tersebut. Agar ketiga website tersebut dapat menjadi lebih baik 

lagi. 

 

1.2 Tujuan 

Untuk tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan website dengan performa 

terbaik dari ketiga website yang akan diuji, dan mendapatkan total quality management yang 

relevan dan cocok bagi ketiga website tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan alexa.com, similarweb.com dan mesin 

pencari google untuk mencari literatur yang memuat materi Total Quality Management (TQM) 

dengan tujuan mendapatkan data trafik berupa :  

● Ranking website. 

yaitu peringkat dari website tersebut, ada yang berdasarkan global, negara, dan kategori 

● Banyaknya kunjungan. 

yaitu banyaknya kunjungan yang didapat oleh website tersebut. 

● Durasi kunjungan. 

durasi kunjungan dalam satuan menit, yaitu berapa lama nya pengunjung bertahan di 

situs tersebut. 

● Laman per kunjungan. 

yaitu berapa banyak halaman yang dibuka oleh pengunjung yang mengunjungi situs 

tersbebut 

● Rating Bounce.  

adalah istilah pemasaran internet yang digunakan dalam analisis lalu lintas web. Ini 

mewakili persentase pengunjung yang masuk ke situs dan kemudian pergi (“terpental”) 

dari situs yang sedang dibuka ke situs lainnya, daripada bertahan di situs yg sedang 

dibuka. 

  

Data-data diatas merupakan data kuantitatif dalam bentuk angka dan didapatkan dari : 

1. similarweb.com : Ranking website, Banyaknya kunjungan, Demografik kunjungan, 

Sumber kunjungan. 

2. alexa.com : Ranking website, Banyaknya kunjungan, Rata-rata kunjungan,  

Trafik kunjungan, Sumber kunjungan, Demografik kunjungan. 

 

Sedangkan metode studi literatur untuk sistem Total Quality Management (TQM) dan 

modelnya bertujuan untuk mendapatkan model yang tepat dan efektif untuk diimplementasikan 

dalam situs web yang diujikan. 

 



III. Pembahasan 

 

3.1 Pembahasan Performa Menurut Similarweb 

Disini saya akan membahas perbandingan ketiga web yang sudah penulis dapatkan datanya, untuk 

dibandingkan, dengan menggunakan dua sumber berbeda agar data yang didapat relevan. Pertama 

penulis menggunakan similarweb untuk perbandingan berikut data perbandingan dari similar web 

Pertama di uji ranking websitenya dan didapat hasil sebagai berikut : 

Ranking Website Kemendagri 

 

Gambar 1. Ranking situs kemendagri 

Sumber: similarweb.com (2017) 

 

 

Ranking Website BKKBN 

 

Gambar 2. Ranking situs BKKBN 

Sumber: similarweb.com (2017) 
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Ranking Website Imigrasi 

 

Gambar 3. Ranking situs Imigrasi 

Sumber: similarweb.com (2017) 

 

Menurut Ranking situs, Kemendagri.go.id lebih unggul dibandingkan kedua situs lainnya. 

dengan ranking di global yaitu 37.506, ranking di negara indonesia yaitu 520, dan ranking 

kategori website pemerintahan yaitu 659. 

 

Lalu kedua kita uji banyaknya kunjungan ke website dan didapat hasil sebagai berikut : 

 
Grafik 1. Kunjungan 6 bulan terakhir ke website 

Sumber: similarweb.com (2017) 
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Menurut grafik perbandingan pengunjung, kemendagri memiliki pengunjung yang melebihi situs 

bkkbn, dan imigrasi. yang menyentuh angka 900 ribu pengunjung, Namun growth pengunjung 

dari bkkbn dan imigrasi relatif stabil dibandingkan dengan imigrasi yang naik turun. 

 

Lalu ketiga kita uji lamanya kunjungan ke website dan didapat hasil sebagai berikut : 

 
Grafik 2. Durasi Kunjungan ke website 

Sumber: similarweb.com (2017) 

 

Durasi kunjungan bkkbn sangat mengejutkan sangat tinggi dibandingkan kedua situs lainnya, 

yaitu selama 31 menit per kunjungan. Sementara di posisi kedua yaitu imigrasi selama 7 menit 

per kunjungan, dan terakhir kemendagri dengan lama 6 menit perkunjungan.  
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Lalu keempat kita uji banyaknya halaman yang dibuka per kunjungan ke website dan didapat hasil 

sebagai berikut : 

 
Grafik 3. Halaman dibuka Per Kunjungan ke website 

Sumber: similarweb.com (2017) 

 

Dari data ini, yang unggul lagi adalah bkkbn dengan rata rata 19 halaman per kunjungan. Di 

posisi kedua imigrasi.go.id dengan rata rata 5 halaman per kunjungan, dan posisi terakhir 

kemendagri dengan rata rata 4 halaman per kunjungan. 
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Lalu terakhir kita uji rating bounce ke website dan didapat hasil sebagai berikut : 

 
Grafik 4. Rating Bounce website 

Sumber: similarweb.com (2017) 

 

Yang terakhir adalah rating bounce diantara ketiga website, yang terendah adalah bkkbn dengan 

25% bounce rate, berada di posisi tengan adalah imigrasi.go.id dengan 33% dan yang paling 

besar bounce rate nya adalah kemendagri dengan rata rata bounce nya adalah lebih dari 40%, 

yaitu 41%. 
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3.1 Pembahasan Performa Menurut Alexa 

Untuk sumber kedua penulis menggunakan alexa.com untuk perbandingan data berikut data 

perbandingan dari similar web : 

Pertama di uji ranking websitenya dan didapat hasil sebagai berikut : 

 

Ranking Website Kemendagri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ranking situs kemendagri 

Sumber: alexa.com (2017) 

 

Ranking Website BKKBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ranking situs BKKBN 

Sumber: alexa.com (2017) 
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Ranking Website Imigrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ranking situs Imigrasi 

Sumber: alexa.com (2017) 

 

 

Menurut Ranking situs, Kemendagri.go.id lebih unggul dibandingkan kedua situs lainnya. 

dengan ranking di global yaitu 31.792, ranking di negara indonesia yaitu 510. 

 

Lalu kedua kita uji Durasi kunjungan ke website dan didapat hasil sebagai berikut : 

 
Grafik 5. Durasi Kunjungan ke website 

Sumber: alexa.com (2017) 

 

Menurut alexa, sama seperti similarweb bkkbn unggul dalam durasi kunjungan pengunjung di 

situs tersebut, penulis juga menganggap data ini menarik karena bkkbn yang memiliki 

pengunjung yang lebih sedikit dibandingkan dua lainnya ternyata memiliki kualitas kunjungan 

yang sangat baik. 
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Lalu ketiga kita uji banyaknya halaman yang dibuka per kunjungan ke website dan didapat hasil 

sebagai berikut : 

 
Grafik 6. Halaman dibuka Per Kunjungan 

Sumber: alexa.com (2017) 

 

Sama seperti similarweb bkkbn unggul juga dalam laman yang di buka perkunjungan di alexa n 

dengan rata rata 9 halaman per kunjungan. Di posisi kedua kemendagri.go.id dengan rata rata 4 

halaman per kunjungan, dan posisi terakhir Imigrasi.go.id dengan rata rata 3 halaman per 

kunjungan. 
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Lalu terakhir kita uji rating bounce ke website dan didapat hasil sebagai berikut : 

 
Grafik 7. Rating Bounce 

Sumber: alexa.com (2017) 

 

Yang terakhir adalah rating bounce diantara ketiga website, yang terendah adalah bkkbn dengan 

25% bounce rate, berada di posisi tengan adalah imigrasi.go.id dengan 33% dan yang paling 

besar bounce rate nya adalah kemendagri dengan rata rata bounce nya adalah lebih dari 40%, 

yaitu 41%. Hasil yang sama persis dengan similarweb.com 
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3.3 Total Quality Management 

Terdapat 6 model tqm yaitu :  

 Iso 9000 Quality Management Systems 

Fundamentals and Vocabulary: mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan 

spesifikasi terminologi dari Sistem Manajemen Mutu (SMM). 

 MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) 

adalah sejenis penghargaan tahunan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat 

(melalui Department of Commerce) kepada setiap organisasi di negara USA – baik profit 

dan non profit – yang dianggap mencapai kinerja yang unggul dan juga  sempurna 

 Balanced Score  

adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara 

ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia 

untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategi organisasi, meningkatkan 

komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap strategis 

tujuan. 

 Six Sigma  

adalah sebuah proses bisnis yang secara drastis meningkatkan kinerja dengan cara 

mendesain dan memonitor kegiatan bisnis setiap hari untuk mengurangi cacat dan sumber 

daya sementara kepuasan konsumen tetap terjaga. 

 Quality Control Circle 

Quality control circle adalah sekelompok pegawai dan/atau konsultan berjumlah 7-8 

orang yang bertugas mengupayakan pengendalian mutu melalui diskusi berkala. Anggota 

QCC akan mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan terhadap persoalan 

yang sedang dibahas. Dalam upaya mengendalikan mutu, para anggota QCC 

mengguanakan alat-alat (tools) seperti diagram pareto, diagram tebar, diagram Ishikawa 

(diagram fishbone atau sebab-akibat), peta kendali, check sheet, histogram dan 

stratifikasi. 

 

Dari metodologi yang telah penulis coba, dan untuk subjek yang diuji. Penulis rasa hanya 2 Total 

Quality Management yang relevan dan dapat diterapkan yaitu : ISO 9001 dan QCC. Kenapa 

hanya ada dua yg relevan? Karena adanya sistem yang berkesinambungan untuk terus melakukan 

kontrol dan cek yaitu sistem plan -> do -> check -> act. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Hasil 

 

4.1 Hasil Performa Web 

Setelah kita melihat di pembahasan mana yang lebih unggul dalam indikator tertentu dari kedua 

sumber maka penulis menyusun metode penilaian, yaitu dengan menjumlahkan poin yang di 

dapat dari setiap kategori, sedangkan untuk poin dalam setiap kategori berbeda satu sama lainnya 

berikut uraian nya : 

 Indikator Ranking Website 

berbobot +5 untuk peringkat satu, +3 peringkat kedua dan +1 peringkat terakhir 

 Indikator Banyaknya kunjungan. 

berbobot +5 untuk peringkat satu, +3 peringkat kedua dan +1 peringkat terakhir 

 Indikator Durasi kunjungan. 

berbobot +10 untuk peringkat satu, +5 peringkat kedua dan +3 peringkat terakhir 

 Indikator Laman per kunjungan. 

berbobot +10 untuk peringkat satu, +5 peringkat kedua dan +3 peringkat terakhir 

 Indikator Rating Bounce. 

berbobot +10 untuk peringkat satu, +5 peringkat kedua dan +3 peringkat terakhir 

 

Dengan sumber Similarweb 

Skor Kemendagri  : 5 + 5 + 3 + 3 + 3 =  19 

Skor Imigrasi   : 3 + 3 + 5 + 5 + 5 =  21 

Skor BKKBN   : 1 + 1 + 10 + 10 + 10 = 32 

 

Dengan Sumber Alexa 

Skor Kemendagri  : 5 + 5 + 5 + 3 = 18 

Skor Imigrasi   : 3 + 3 + 3 + 5 = 14 

Skor BKKBN   : 1 + 10 + 10 + 10 = 31 

 

 

4.1 Hasil Total Quality Management 

Quality Control Circle, lebih relevan daripada ISO 9001 karena terdapat metode atau cara kerja lebih 

relevan dalam pengecekan kualitas dari sebuah web. Berikut adalah Langkah kerja QCC : 

 

Pada prakteknya, anggota QCC melakukan langkah-langkah berikut dalam diskusi mereka: 

 

1. Menentukan tema masalah 

Tema atau bahasan adalah bahan bakar utama QCC. Tema yang diambil dapat berasal 

dari masalah yang diprioritaskan harus diselesaikan atau dari masalah yang disepakati 

para anggota QCC untuk dipecahkan pada saat itu. 

 

 



2. Menyajikan fakta dan data 

Langkah ini bertujuan menyajikan semua fakta dan data yang diperlukan untuk 

mendukung beberapa hal seperti dasar pemilihan masalah dan penggambaran masalah 

yang dihadapi. 

3. Menentukan penyebab 

Penyebab suatu masalah awalnya dapat terlihat banyak sekali, maka dari itu anggota 

QCC perlu menentukan penyebab dominan dari masalah yang sedang dihadapi. Penyebab 

dominan bisa diketahui melalui 2 tahap yaitu dipilih (melalui sumbang saran anggota 

QCC) lalu ditentukan (karakteristiknya). Jika menentukan masalah dominan terlalu pelik 

maka biasanya akan langsung merencanakan perbaikan.   

4. Merencanakan perbaikan 

Langkah ini bertujuan mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Pemecahan 

masalah atau perbaikan ini bisa didapat melalui sumbang saran tiap anggota QCC, tetapi 

tetap mengacu pada keefektifan dan keefisienan. Merencanakan langkah perbaikan dapat 

menggunakan prinsip 5W+1H.  

5. Melaksanakan perbaikan 

Langkah perbaikan yang sudah disepakati kemudian dilaksanakan. Dalam melaksanakan 

perbaikan, partisipasi dan kesungguhan tiap anggota QCC sangat diharapkan supaya 

rencana perbaikan dapat diselesaikan tepat waktu.  

6. Memeriksa hasil perbaikan 

Setelah perbaikan selesai dilaksanakan sesuai rencana, maka anggota QCC akan 

membandingkan kondisi setelah perbaikan dengan kondisi sebelum diterapkan perbaikan.  

7. Standarisasi 

Jika setelah diperiksa (langkah nomor 6) masalah dapat teratasi, maka akan dibuat sebuah 

standar supaya dijadikan acuan pada lokasi kerja circle, sehingga masalah yang sama 

tidak terulang lagi di masa depan. 

8. Merencanakan langkah berikutnya 

Langkah ini adalah titik perulangan menuju langkah nomor 1, yaitu menentukan masalah 

(berikutnya) yang akan diselesaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Tidak semua website yang bagus adalah website dengan traffic/kunjungan yg banyak, namun di harus  

juga dengan kualitas kunjungan yang baik, seperti lama durasi kunjungan, semakin besar durasi berarti 

orang semakin nyaman berada di situs yang kita miliki, Laman yang dibuka perkunjungan semakin besar 

berarti semakin banyak halaman yang di buka saat suatu pengunjung membuka halaman awal, ia tidak 

langsung menutupnya namun mencari halaman lain untuk dibaca dalam satu situs yang sama, rating 

bounce yang kecil adalah kunci dari itu semua karena pengunjung tidak hanya membuka halaman web 

lalu keluar ke laman web lain. Oleh karena faktor itu semua kita bisa menyebut dalam faktor kualitas 

kunjungan situs BKKBN lebih baik daripada kedua lainnya. dengan skor 32 dan 31 kita bisa 

menyimpulkan bahwa bkkbn memang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan kedua lainnya, 

sedangkan untuk TQM nya sendiri, Quality Control Circle lebih relevan dan cocok digunakan pada semua 

situs yang telah dibahas karena terdapat plan -> do -> check -> Act serta sistem yang berkesinambungan 

agar situs web semakin lebih baik lagi performa nya. 

 

5.1 Saran 

 

Untuk situs BKKBN melakukan sedikit promosi agar situs dapat lebih dikenal oleh masyarakat 

sehingga, tidak hanya performa yang bagus tapi pengunjung yang banyak didapatkan juga. 

 

Untuk situs Imigrasi perbaiki sistem 404 nya karena apache error tidak enak dilihat, lebih enak 

menggunakan redirect, atau tampilan 404.php yang dibuat sendiri. Agar pengunjung lebih 

nyaman untuk berada disitus, serta navigasi juga penulis rasa perlu di tata ulang. 

 

Untuk situs Kemendagri agar dapat di tingkatkan layanan dan konten yang ada disitus tersebut 

agar indikator yang telah dibahas di pembahasan bisa lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Daftar Pustaka 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000 

 http://www.antaranews.com/berita/373711/kbri-singapura-terapkan-iso-lindungi-tki 

 http://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-training-certification-information/quality-

control-circle-qcc/ 

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_skor_berimbang 

 https://id.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma 

 https://www.similarweb.com/website/imigrasi.go.id 

 https://www.similarweb.com/website/kemendagri.go.id 

 https://www.similarweb.com/website/bkkbn.go.id 

 http://www.alexa.com/siteinfo/bkkbn.go.id 

 http://www.alexa.com/siteinfo/imigrasi.go.id 

 http://www.alexa.com/siteinfo/kemendagri.go.id 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://www.antaranews.com/berita/373711/kbri-singapura-terapkan-iso-lindungi-tki
http://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-training-certification-information/quality-control-circle-qcc/
http://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-training-certification-information/quality-control-circle-qcc/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_skor_berimbang
https://id.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma
https://www.similarweb.com/website/imigrasi.go.id
https://www.similarweb.com/website/kemendagri.go.id
https://www.similarweb.com/website/bkkbn.go.id
http://www.alexa.com/siteinfo/bkkbn.go.id
http://www.alexa.com/siteinfo/imigrasi.go.id
http://www.alexa.com/siteinfo/kemendagri.go.id

		2017-05-07T16:11:35+0700
	Cecep budiman wahid




