
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. 

Tidak hanya itu, 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, relevan, dan akurat. 

UIR adalah salah satu Universitas yang berada di kota Pekanbaru yang 

beralamatkan di Jl. Kaharudin Nasution No. 113, Kota Pekanbaru. Salah satu misi 

UIR adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran yang berkualitas. Untuk 

mewujudkan misi tersebut, UIR telah menggunakan SIKAD pada tahun 2013. 

SIKAD merupakan sistem informasi akademik berbasis online yang dirancang 

untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam 

pengolahan informasi akademik, mulai dari proses pengumpulan dan penginputan 

data. 

SIKAD dirancang untuk menjadi standar bagi pengguna akademik dalam 

menunjang kegiatan akademik di UIR. Fasilitas yang ada di SIKAD adalah 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), mencetak Kartu Hasil Studi (KHS), 

mencetak transkip nilai, mengetahui transaksi pembayaran maupun tagihan 

keuangan, dan informasi terbaru seputar kampus bagi mahasiswa UIR, dengan 

adanya SIKAD mempermudah mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan 

dimana saja dan kapan saja, adapun fitur-fitur yang ada didalam SIKAD yaitu, 

KRS, KHS, Transkip Nilai, dan Halaman Keuangan (SOP SIKAD UIR, 2017). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 

pengguna SIKAD, bagian IT, dan bagian akademik UIR, ada beberapa masalah 

terhadap penggunaan SIKAD diantaranya: 
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1. SIKAD tidak update, mengakibatkan data yang sudah lama tidak bisa ter 

update secara otomatis sehingga admin harus secara rutin melakukan 

pengecekan pada SIKAD.  

2. Terjadinya kesalahan nilai pada sistem, nilai mahasiswa yang diinputkan 

dosen dengan nilai yang ada di SIKAD tidak sesuai.  

3. SIKAD tidak bisa menampung banyak pengguna. Hal ini disebabkan 

karena SIKAD hanya bisa menampung 75 kali login setiap pengguna 

dalam 10 menit. 

4. Terjadinya traffic jammed sehingga membuat mahasiswa harus menunggu 

dalam waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan mahasiswa lama dalam 

proses mengisi dan mencetak KRS, mencetak KHS serta melakukan 

pembayaran SKS. 

5. Ada fitur reset password, tetapi mahasiswa tidak bisa mengganti password 

di SIKAD, pada saat mahasiswa telah ganti password lama, kemudian 

login dengan password baru, mahasiswa tersebut tidak bisa login dengan 

password yang baru. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisis kualitas layanan SIKAD terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan 

pengguna merupakan salah satu faktor keberhasilan pada pengembangan dan 

penerapan sistem. Proses penggunaan terhadap kualitas layanan merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan, untuk mengatasi hal 

tersebut pihak UIR harus mengetahui seberapa besar kualitas layanan SIKAD 

terhadap pengguna sistemnya dan apa yang diinginkan oleh pengguna sistem 

tersebut. 

Penelitian sebelumnya Utami dkk (2013) mengukur kesuksesan Sistem 

Informasi Akademik (SIAKAD) di ITS Surabaya  menggunakan model Delone 

dan Mclean, menyatakan kesuksesan SIAKAD memiliki nilai persentase sebesar 

62%, persentase sebesar 62% kesuksesan SIAKAD berada pada tingkat “sukses”. 

Penelitian Sanjaya dan Febian (2011) mengukur kesuksesan pada Sistem 

Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) dengan model Delone dan Mclean 

menemukan variabel yang tidak berpengaruh mutual (hubungan bolak balik) 
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antara pengguna dengan kepuasan pemakai. Hanya terdapat pengaruh kausalitas 

(hubungan satu arah) dari penggunaan terhadap kepuasan pemakai, dan 

pengalaman positif atas penggunaan SIMF akan mengakibatkan kepuasan 

pemakai yang lebih tinggi sebagai suatu kausal. Namun sebaliknya, peningkatan 

kepuasan pemakai tidak berdampak pada penggunaan atau minat 

menggunakannya.  

Kemudian penelitian Cofriyanti (2014) menganalisis penggunaan Sistem 

D-Pack terhadap kepuasan pengguna menggunakan model Delone dan Mclean 

menemukan variabel kualitas sistem yang berpengaruh negatif terhadap 

penggunaan sistem, hal tersebut kemungkinan karena ketidakpahaman pengguna 

terhadap sistem D-Pack, dan variabel kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna terdapat dua hasil yang dapat disimpulkan dikarenakan terdapat dua 

model pengujian yaitu pada hasil pengujian model 1 menyatakan kualitas 

informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan pengujian 

model 2 menghasilkan kualitas informasi berpengaruh negatif terhadap kepuasan 

pengguna, hasil tersebut dimungkinkan karena tingkat kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas informasi sangat rendah, hal tersebut dilihat pada indikator 

akurasi. 

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 

dipersentasikan dari sistem itu sendiri, kualitas sistem (system quality), kualitas 

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

(use), kepuasan pemakai (user satisfaction), 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). 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini menjadi topik Tugas Akhir Analisa Kesuksesan 

Penerapan SIKAD Menggunakan Metode Delone dan Mclean (Studi kasus: 

Universitas Islam Riau). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu 

bagaimana menganalisis kesuksesan penerapan SIKAD menggunakan metode 

Delone dan Mclean. 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Responden adalah seluruh mahasiswa UIR yang masih aktif. 

2. Pengujian validitas, reliabilitas dan hipotesis dengan varibel berikut: 

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

(Information Quality), Kualitas Layanan (Service Quality) 

b. Variabel terikat: Kepuasan Pengguna (User) 

3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Cluster 

Sampling. 

1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesuksesan sistem informasi SIKAD dan variabel mana 

yang paling mempengaruhi kepuasan pengguna diantara variabel kualitas 

sistem (X1), kualitas informasi (X2), kualitas layanan (X3), dan kepuasan 

pengguna (Y). 

2. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan pada SIKAD 

berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode Delone dan Mclean. 

1.5  Manfaat  

 Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kesuksesan penerapan SIKAD UIR, khususnya 

bagi pihak manajemen di bagian akademik. 
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2. Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak UIR dalam pengembangan SIKAD untuk 

kedepannya. 

1.6  Sistematika Penulisan  

 Sistematik penulisan Tugas Akhir  ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 5 (lima) bagian, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

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. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL 

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai penerapan kesuksesan 

sistem informasi akademik 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 saran-saran penulis baik itu kepada pembaca, kepada 

program studi sistem informasi, maupun untuk penulis sendiri, serta 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


