
 

 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

  Perkembangan sistem informasi saat ini adalah faktor penting bagi sebuah 

perguruan tinggi untuk dapat bertahan dan bersaing dalam dunia pendidikan. 

Sistem informasi juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis akademik 

sehari-hari dengan cara integrasi proses bisnis dalam perguruan tinggi (Utami 

dkk, 2013) mengatakan bahwa perguruan tinggi sangat membutuhkan keberadaan 

sistem informasi yang didukung dengan teknologi informasi, dimana sistem 

informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan sangat cepat, 

tepat waktu, relavan dan akurat. 

Dibangunnya STIKes Hang Tuah Pekanbaru berawal dari ide Bapak Shaleh 

Djasit, SH pada waktu itu sebagai Gubernur Riau ingin membuka perguruan 

tinggi dibidang kesehatan khususnya program studi yang belum ada dibuka di 

Provinsi Riau. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Zainal Abidin, 

MPH menyambut baik ide tersebut dengan mengajukan gagasan mendirikan 

Fakultas Kedokteran, Keperawatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Farmasi di 

STIKes Hangtuah, namun demikian pemerintahan Daerah lebih memprioritaskan 

pada mendirikan Fakultas Kedokteran  dan Ilmu Keperawatan. Padahal dr. Zainal 

Abidin, MPH mengetahui untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat sangat 

di perlukan juga tenaga-tenaga ahli dibidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.  

STIKes Hangtuah Pekanbaru ini telah menggunakan SISFO sebagai wadah 

untuk mendapatkan informasi bagi mahasiswa. SISFO ini pertama kali 

diimplementasikan pada tahun 2008. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis 

dengan Kepala Akademik SISFO STIKes Hangtuah ini, selama SISFO 

diimplementasikan belum pernah dilakukan penilaian mengenai kualitas dari 

SISFO, sehingga pihak pengelola belum mengetahui tingkat kepuasan pengguna 

terhadap SISFO. Akan tetapi SISFO yang dirancang dengan saat ini masih 

seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.  
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SISFO adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengelola data-data 

akademik sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan 

administrasi akademik kampus secara online. Beberapa hal yang umumnya bisa 

didapat dari sistem informasi akademik antara lain, Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB), pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal kuliah, pengisian Kartu 

Rencana Studi (KRS), pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa. 

SISFO memberikan beberapa integrasi data dengan pengelolaan data secara 

integrasi sehingga data akan selalu up to date dan selalu siap digunakan, serta 

mengurangi resiko duplikasi data (Utami dkk, 2013).  

SISFO online dibangun pada tahun 2008-2017 di STIKes Hangtuah 

Pekanbaru. SISFO yang ada di STIKes Hangtuah Pekanbaru ini juga dapat 

berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan 

kampus. Sistem yang sedang berjalan saat ini pada sistem SISFO pengisian KRS, 

pengisian nilai, pembuatan kurikulum, pengelolaan data dosen dan mahasiswa. 

Adapun jurusan yang ada pada STIKes Hangtuah Pekanbaru salah satunya yaitu 

S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Akreditasi B), S1 Ilmu Keperawatan (Akreditasi 

B), D3 Rekam Medik dan Informatika Kesehatan (Akreditasi B), D3 Kebidanan 

(Terakreditasi), D3 Teknik Gigi. 

Tujuan diterapkannya SISFO adalah untuk mempermudah proses administrasi 

akademik yang ada pada STIKes Hangtuah Pekanbaru terutama dalam pengisian 

KRS, SISFO ini memiliki 16 menu yaitu menu superuser, menu administrator, 

menu staf PMB, menu Ka PMB, menu administrator akademik, menu tata usaha, 

menu kepala akademik, menu administrator keuangan, menu kepala keuangan, 

menu administrasi personalia, menu dosen, menu administrasi dosen, menu 

mahasiswa, menu Executive Information System (EIS), menu rektor dan menu 

calon mahasiswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pengguna 

SISFO dan bagian akademik SISFO, ada beberapa masalah terhadap penggunaan 

SISFO diantaranya: 
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1. Pada Sistem SISFO terdapat beberapa fitur informasi yang masih kurang  

lengkap, seperti fitur untuk melihat Transkip nilai, jadwal, dan fitur KHS 

yang tidak tersedia di sistem. Hal ini  menyebabkan mahasiswa tidak puas 

dengan layanan SISFO dan mahasiswa harus melapor kebagian admin untuk 

melihat transkip, jadwal dan KHS mereka. 

2. Terjadinya kesalahan nilai pada SISFO nilai IPK mahasiswa yang ada di 

SISFO tidak sesuai dengan nilai yang telah dicetak mahasiswa. Ini terjadi 

pada setiap semester dan beberapa mahasiswa mengalaminya. Hal ini 

menyebabkan mahasiswa harus melapor masalah ini ke bagian admin. 

3. Sistem SISFO  pernah di akses oleh orang luar yang tidak bertanggung jawab, 

hal ini menyebabkan data mahasiswa mengalami masalah sehingga 

mahasiswa tidak bisa mengakses SISFO. Sehingga mulai dari pengisian KRS 

dan semua kegiatan SISFO hanya dapat di lakukan di kampus dan tidak dapat 

dilakukan diluar area kampus STIKes Hangtuah. 

4.   Kemudian keamanan pada SISFO masih kurang baik, mahasiswa dapat riset 

password pada SISFO atau menganti password yang lama. Tetapi setelah 

password di ganti dengan yang baru, password yang baru di buat tidak dapat 

digunakan. Hal ini membuat mahasiswa harus melapor kebagian admin, id 

dan password yang digunakan mahasiswa masih mudah untuk di akses. 

Sehingga Jika ada orang yang tidak berwenang mengetahui id dan password 

mahasiswa tersebut maka data-data mahasiswa tersebut akan di bajak oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab.  

5.   Terjadi kesalahan seperti error pada sistem saat mahasiswa mengaksses  

SISFO, hal ini terjadi karena mahasiswa hanya dapat mengakses SISFO 

dikampus maka jaringan akan menjadi lambat. Sehingga hal ini dapat 

menyebabkan mahasiswa akan menunggu untuk waktu yang cukup lama 

untuk dapat mengakses SISFO  normal kembali. 

6.   Pihak STIKes ingin melakukan perbaikan SISFO namun belum pernah 

dilakukan sampai saat ini seperti update pada sistem SISFO, yang 

menyebabkan mahasiswa banyak mengalami kesulitan pada saat mengakses 

SISFO dan mahasiswa tidak puas dengan layanan sistem SISFO. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Delone dan Mclean 

(Jogiyanto, 2007). Delone dan Mclean melakukan studi mengenai kesuksesan 

sistem informasi. Mereka mengemukakan bahwa kesuksesan sistem informasi 

dipresentasikan dari sistem informasi itu sendiri kualitas sistem (system quality), 

kualitas informasi (information quality), kualitas pelayanan (service quality), 

penggunaaan (use), kepuasan pemakai (user satisfaction), manfaat-manfaat bersih 

(net benefit). Model kesuksesan sistem teknologi informasi dapat dijelaskan 

bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi secara mandiri dan bersama-sama 

mempengaruhi baik penggunaan dan kepuasan pemakai. Besarnya penggunaan 

dapat mempengaruhi kepuasan pemakai secara positif atau negatif. Penggunaan 

dan kepuasan pemakai mempengaruhi dampak individual dan selanjutnya 

mempengaruhi dampak organisasional (Jogiyanto, 2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akademik (SISFO) 

Menggunakan Metode Delone dan Mclean Pada STIKes Hangtuah Pekanbaru. 

1.2     Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana Menganalisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akademik 

(SISFO) STIKes Hangtuah Pekanbaru Menggunakan Metode Delone dan 

Mclean”. 

1.3     Batasan Masalah 

   Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Responden yang akan diteliti adalah mahasiswa aktif  yang menggunakan 

SISFO di lakukan terhadap STIKes Hantuah Pekanbaru.  

2.   Pengujian Validitas, reliabilitas dan hipotesis dengan variabel berikut: 

a. Variabel Bebas: Kualitas Sistem (System Quality), Kualitas Informasi  

(Information  Quality), Kualitas Layanan (Service Quality). 

b. Variabel terikat: Kepuasan Pengguna (User). 

3. Tools yang digunakan adalah SPSS for windows. 

4. Teknik analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Berganda. 
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1.4     Tujuan  

    Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesuksesan penerapan SISFO dan variabel mana yang 

paling mempengaruhi kepuasan pengguna pada STIKes Hangtuah 

Pekanbaru dengan menggunakan metode Delone dan Mclean. 

2. Untuk memberikan masukan berupa rekomendasi perbaikan peningkatan 

kepada STIKes Hangtuah Pekanbaru.  

1.5     Manfaat 

    Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kesuksesan dan variabel mana yang paling 

mempengaruhi kepuasan pengguna dalam penerapan SISFO pada STIKes 

Hangtuah Pekanbaru dengan menggunakan metode Delone dan Mclean. 

2. Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan bahan  

pertimbangan bagi pihak STIKes dalam pengembangan SISFO untuk 

kedepannya. 

1.6    Sistematika Penulisan  

   Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian. 

BAB I     PENDAHULUAN  

 Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori umum 

yang  mendukung judul penelitian. Teori-teori tentang topik yang 

dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

            Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam  

penyusunan laporan ini. 
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BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan tentang analisis mengenai penerapan kesuksesan 

sistem penerimaan mahasiswa baru terhadap kepuasan pengguna dan 

hasil penelitian ini berupa rekomendasi acuan perbaikan dan 

peningkatan layanan pada mahasiswa. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan sran-saran penulis kepada pembaca, kepada jurusan, 

sistem informasi, maupun perbaikan untuk penulisan sendiri, serta 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


