
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membantu dalam hal  kegiatan-

kegiatan organisasi untuk menunjang pelaksanaan operasional agar dapat

meningkatkan efektivitas dan efisien kerja lebih baik dan lebih cepat. Dalam

pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi membutuhkan biaya yang

tidak sedikit sehingga perlu harus dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula

halnya dengan perguruan tinggi yang memberikan pelayanan jasa, salah satunya

pelayanan administrasi surat menyurat yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Uin Suska Riau.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan salah satu fakultas yang

ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Uin Suska Riau telah dmulai sejak tahun akademik 1998/1999 ketika

masih berbentuk jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas

Syariah. Pada tahun akademik 2002/2003 jurusan Manajemen dan Manajemen

Perusahaan statusnya ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri menjadi

Fakultas Ekonomi dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan

Manajemen Perusahaan Diploma III. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI

No. 56 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Meteri Agama Ri No. 8

tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau, maka nama

Fakultasi Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

(siasy.uin-suska.ac.id, 2018)

Pada Januari 2014 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau

telah memanfaatkan sebuah sistem informasi untuk proses surat menyurat yaitu

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Surat Menyurat (SIASY). SIASY ini

merupakan sistem informasi pelayanan administrasi surat menyurat berbasis

website (http://siasy.uin-suska.ac.id/feis/). Dimana SIASY ini sudah diterapkan

terlebih dahulu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan oleh pihak PTPID Uin Suska Riau. Sistem ini dirancang untuk
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memaksimalkan pelayanan administrasi dalam sebuah fakultas dimana

pengelolaan dan perekapan surat menyurat dapat dengan mudah dilakukan.

Dengan adanya sistem ini, akan mempermudah berbagai elemen fakultas

(pegawai, dosen, dan mahasiswa) dalam pengajuan surat baik surat masuk

maupun surat keluar, dan hal ini dapat dilakukan kapan pun dan dimana saja. Di

dalam SIASY ini terdapat beberapa pilihan jenis surat yang ingin diajukan yaitu

surat aktif kuliah berkelakuan baik bebas beasiswa, surat aktif kuliah

pertanggungan orang tua, surat dispensasi SPP, surat izin riset D3, surat izin riset

S1, surat keterangan lulus, surat pindah kuliah, surat pra riset, surat praktek kerja

lapangan, surat SK pembimbing D3, surat SK pembimbing S1, surat keterangan

bebas pustaka, dan surat aktif kuliah penelitian. Adapun fitur-fitur yang terdapat

pada SIASY ini diantaranya, beranda, profil mahasiswa, edit profil, ganti

password, informasi dosen, SOP surat, buat surat, kotak saran, blanko Dokumen,

dan log out.

Proses pengajuan surat menyurat pada sistem saat ini adalah pengguna

log in ke akun SIASY, kemudian pengguna memilih fitur buat surat yang telah

disediakan pada menu beranda atau buat surat, kemudian pengguna memilih jenis

surat pada form jenis pengajuan surat yang telah disediakan, setelah memilih jenis

surat yang diajukan tersebut maka pengguna tersebut. Setelah pengajuan surat

pada SIASY selesai dilakukan, maka pengguna mengisi data yang telah tersedia

kemudian pengguna harus melakukan pelaporan ke admin SIASY bahwa sudah

mengajukan pembuatan surat serta mengumpulkan syarat-syarat yang sesuai

dengan surat yang telah diajukan tersebut, kemudian pengguna tersebut

menunggu suratnya selesai paling lama seminggu.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap admin SIASY penggunaan

SIASY ini wajib dalam proses pengajuan surat menyurat dan pengguna SIASY

yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai. Namun belum semua pengguna yang

menggunakannya, hanya admin  SIASY dan mahasiswa saja walaupun telah

dilakukan sosialisasi dalam penerapan sistem tersebut, sehingga ini berdampak

pada penerimaan pengguna terhadap sistem.
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Hal ini menimbulkan permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kontrol

dari pimpinan terhadap penggunaan SIASY, terbukti tidak adanya sanksi terhadap

pengguna yang tidak menggunakan SIASY.  Hal ini berdampak pada pemanfaatan

sistem informasi yang tidak  maksimal oleh pengguna.

Permasalahan lainnya yaitu masih terdapatnya kesalahan pada saat

pengisian form pengajuan surat yang ada pada SIASY yang dilakukan oleh

mahasiswa seperti tidak mengisi salah satu form data jenis surat yang akan

diajukan. Hal ini menyebabkan admin mengecek ulang persyaratan yang telah

diisi oleh mahasiswa secara manual, kemudian admin SIASY akan melakukan

proses edit secara manual sehingga ini dapat berdampak dalam kelengkapan

informasi pada SIASY.

Adapun permasalahan yang lainnya adalah adanya beberapa menu yang

masih terdapat kekurangan yaitu menu blangko dokumen. Pada menu blanko

dokumen terdapat beberapa blanko surat dan pilihan pengunduhan, namun pada

pilihan blangko bukti penyerahan skripsi tidak dapat dilakukan proses

pengunduhan. Sehingga proses tersebut dilakukan secara manual. Ada juga pada

menu unduh SOP di fitur file tidak tersedia unduhan SOP, sehingga

pemberitahuan SOP dilakukan dengan mencetak SOP dan di tempelkan di

dinding. Kemudian pada menu beranda dan profil mahasiwa terdapat fitur ganti

password, fitur ganti password hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa ingin

mengganti password lama menjadi password baru tanpa adanya konfirmasi ke

e-mail mahasiswa yang bersangkutan dan fitur ganti password tidak dapat

digunakan jika mahasiswa lupa password untuk login ke sistem SIASY, maka

mahasiswa harus melaporkan kepada admin SIASY untuk membuka coding

program agar melihat password SIASY mahasiswa tersebut. Hal ini dikarenakan

sistem SIASY yang belum ada diperbaruhi sehingga ini bisa berdampak pada

kualitas sistem dalam penggunaan SIASY berkurang.

Permasalahan yang terjadi pada penerapan SIASY ini dapat diselesaikan

dengan menggunakan kerangka teori HOT-FIT yang digunakan untuk

mengevaluasi sistem, memperjelas semua komponen yang terdapat dalam sistem

informasi tersebut, seperti human (manusia) yang menilai sistem informasi dari
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sisi pengguna (system use) yang berhubungan dengan siapa yang menggunakan,

pelatihan, pengalaman, pengetahuan, harapan, dan sikap menerima atau menolak

sistem. Organization (organisasi) yang menilai sebuah sistem dari struktur

organisasi yang berhubungan dengan tipe, kultur, budaya, perencanaan,

manajemen, pengendalian sistem, dan dukungan manajemen, serta technology

(teknologi) yang menilai dari suatu kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas

layanan. Kesesuaian di antara ketiga komponen tersebut mempengaruhi manfaat

(net benefit) dari penerapan sistem informasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Kodarisman dan Nugroho (2013)

dengan melakukan evaluasi penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian

(SIMPEG) di pemerintahan Kota Bogor dengan menguji pengaruh kualitas sistem

(system quality), kualitas informasi (informastion quality), dan kualitas layanan

(service quality) berpengaruh terhadap penggunaan sistem (system use), dan

kepuasaan pengguna (user satisfaction), serta pengaruh antara struktur organisasi

(structure organization) terhadapa net benefit menggunkan HOT Fit model. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan, dan

penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas

informasi, struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasaan pengguna

serta struktur organisasi dan kepuasaan pengguna berpengaruh terhadap net

benefit sedangkan penggunaan sistem tidak berpengaruh terhadap net benefit.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil judul penelitian yaitu

"Evaluasi Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Surat

Menyurat (SIASY) Mengunakan Metode Human, Organization, Technology

(HOT) Fit (Studi Kasus: Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN SUSKA Riau)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dapat diambil rumusan

masalah yaitu "Bagaimana mengevaluasi faktor-faktor kesuksesan penerapan

sistem informasi administrasi surat menyurat dengan menggunakan kerangka

kerja Human Organization Technology (HOT) Fit model pada Fakultas Ekonomi

dan Sosial UIN SUSKA RIAU?"
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi dilakukan berdasarkan perspektif pengguna terhadap

penerapan SIASY menggunakan metode HOT-fit;

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah system quality,

information quality, service quality, system use, user satisfaction,

structure organization, dan net benefit;

3. Jumlah responden penelitian adalah ini sebanyak 100 orang dari 5.547

mahasiswa dan 4 orang admin yang menggunakan SIASY yang

dihitung menggunakan teknik slovin pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Uin Suska Riau;

4. Teknik pengambilan responden untuk mahasiswa menggunakaan

teknik purposive sampling, dan untuk admin menggunakan teknik

sampling jenuh.;

5. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling-Partial

Least Square (SEM-PLS);

6. Pengolahan data dengan aplikasi SmartPLS  3.0.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantara lain:

1. Mengetahui dan mengukur  kesuksesan penerapan SIASY pada

Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin Suska Riau menggunakan metode

HOT Fit.

2. Mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor kesuksesan pada

penerapan SIASY berdasarkan metode HOT Fit.

3. Mengukur kesesuaian antara Pengguna, Organisasi, dan Teknologi

pada penerapan SIASY Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin Suska Riau.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antaranya adalah:

1. Dapat mengetahui sejauh mana kesuksesan penerapan SIASY pada

Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin Suska Riau;

2. Dapat mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor kesuksesan pada

penerapan SIASY berdasarkan metode HOT Fit;

3. Dapat mengukur kesesuaian antara Pengguna, Organisasi, dan

Teknologi pada penerapan SIASY Fakultas Ekonomi dan Sosial Uin

Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa

pembahasan pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi bagian yaitu sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang   masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara teoritis tentang teori-teori yang mendukung

dalam melakukan evaluasi sistem informsi dalam penelitian.

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai

penulisan laporan.

BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis dan pembahasan

mengenai evaluasi kesuksesan penerapan sistem informasi

administrasi surat menyurat (SIASY) di Fakultas Ekonomi dan

Sosial Uin Suska Riau.
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BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran peneliti

berdasarkan hasil akhir analisis yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan daftar refernsi buku dan jurnal ilmiah mengenai

penelitian terkait.


