
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah menjadikan 

informasi sangat mudah untuk diakses. Diantaranya melalui pemanfaatan internet 

yang sudah sangat  luas dalam setiap aspek kehidupan manusia. Penggunaan 

teknologi informasi merupakan salah satu tujuan agar dapat bersaing dan 

berkompetisi dalam memberikan pelayanan akademik. Saat ini hampir seluruh 

institusi pendidikan menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk 

pelayanan informasi kepada seluruh civitas kampus tersebut. Penggunaan teknologi 

informasi inilah yang saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai institusi 

pendidikan menjadi sebuah sistem informasi akademik yang dapat diakses secara 

online. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia akademik ini telah digunakan 

oleh semua institusi pendidikan di Indonesia, seperti Universitas Riau, UIN Suska 

Riau, dan termasuk pada Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

Universitas Abdurrab bermula dari chest clinic yang merupakan cikal bakal 

dari Rumah Sakit Prof Tabrani pada tahun 1979. Selanjutnya pada tahun  1996 

dibuka Akademi Perawatan (AKPER), Akademi Analisis Farmasi & Makanan 

(AKAFARMA) tahun 1999, Akademi Fisioterapi (AKFIS) tahun 2002 dan 

Akademi Kebidanan tahun 2002. Perguruan tinggi ini dibina dibawah naungan 

Yayasan Fajar & Yayasan Iqra Annisa. 

Universitas ini didirikan pada tahun 2005 dengan izin Menteri Pendidikan 

Nasional RI No.75/D/0/2005 dan berdasarkan surat Dirjen Dikti Depdiknas RI No, 

2128/D/T/2 tanggal 11 Juli 2008 secara resmi keluar izin menyelenggarakan 

Program Studi S1 Pendidikan Dokter pada Universitas Abdurrab. 

Penggunaan teknologi informasi di Universitas Abdurrab salah satunya 

adalah dengan menerapkan Sistem Administrasi Akademik (SIMAK) yang telah 

digunakan awal tahun 2015. SIMAK adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyajikan informasi dan menata administrasi yang  berhubungan dengan kegiatan 
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akademik. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan kegiatan 

administasi akademik dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Jogianto, 2005). 

Tujuan dari diterapkannya sistem tersebut adalah untuk membantu proses 

pelayanan akademik yang ada pada Universitas Abdurrab dan memudahkan 

pengguna dalam mengakses informasi perkuliahan. SIMAK ini digunakan oleh 

Mahasiswa, Dosen, Admin Jurusan, dan Admin Akademik. Fitur yang terdapat 

dalam sistem ini diantaranya mahasiswa dapat melihat informasi akademik, melihat 

jadwal kuliah, riwayat perkuliahan, pengisian KRS, mencetak KHS, dan mencetak 

transkrip nilai. Sementara Dosen bertugas meng-input-kan nilai mahasiswa dan 

melihat informasi akademik. Admin Jurusan bertugas untuk pengaturan  jadwal, 

pembuatan paket mata kuliah, penjadwalan paket mata kuliah, pengelolaan 

pembimbing akademik, pengelolaan nilai mahasiswa, pengelolaan informasi 

jurusan, dan pengelolaan berkas jurusan. Admin Akademik Universitas bertugas 

untuk pengelolaan kurikulum mata kuliah, pengelolaan data dosen, pengelolaan 

data mahasiswa, pengelolaan mahasiswa transfer, dan pengelolaan kalender 

akademik. 

Namun, penerapan SIMAK sebagai sistem informasi akademik yang 

digunakan di Universitas Abdurrab masih terdapat beberapa kendala dalam 

penggunaan. Kendala tersebut berasal dari berbagai faktor, diantaranya adalah dari 

faktor pengguna atau manusia, organisasi dan teknologi. 

Kendala dari faktor pengguna adalah kurang nya pemahaman oleh bagian 

akademik dalam menggunakan SIMAK, terlihat dari kurang telitinya dalam meng-

input dan mencocokkan data-data mahasiswa sehingga menyebabkan data-data 

terduplikasi, kemudian tidak semua dosen yang menerapkan penggunaan SIMAK 

sehingga akan bertambahnya pekerjaan admin dalam meng-input-kan nilai 

mahasiswa. Akibat yang ditimbulkan dari permasalah ini adalah penerapan SIMAK 

menjadi tidak tepat sasaran dan akan berdampak pada kualitas informasi yang 

terdapat pada SIMAK, sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.  

Kendala dari faktor organisasi adalah tidak ada kebijakan dari universitas 

seperti sanksi yang diberikan kepada dosen yang tidak menggunakan sistem. Serta 
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belum meratanya pembagian pelatihan dan manual book kepada pengguna. Hal ini 

mengakibatkan kekurangpahaman pengguna dan berkurangnya minat pengguna 

dalam menggunakan SIMAK. 

Kendala dari faktor teknologi adalah terdapat kode matakuliah yang sama, 

ini disebabkan oleh sistem yang tidak memiliki primary key terhadap data 

matakuliah. Hal ini akan mengakibatkan kualitas informasi yang akan diterima oleh 

pengguna tidak akurat. Selain itu terdapat kerusakan pada sistem yang 

menampilkan source code ini terjadi ketika admin akademik ingin melakukan 

pengolahan data akademik. Hal ini berdampak pada kepuasan pengguna dalam 

menggunakan SIMAK. 

Dari hasil wawancara dengan bagian Pusat Komputer Universitas 

Abdurrab, selama SIMAK dipublikasikan belum pernah dilakukan pengukuran 

terhadap kualitas sistem ini, sehinggga bagian pengelola belum mengetahui tingkat 

kesuksesan mengenai sistem tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan diatas, perlu dilakukan analisis untuk melihat sejauh mana tingkat 

kesuksesan penerapan SIMAK, apakah sistem ini telah berfungsi dengan baik 

sesuai dengan keinginan penggunanya.  

Dalam menganalisis suatu Sistem informasi banyak metode yang digunakan 

diantaranya adalah Model Kesuksesan Delone & McLean, Human Organization 

Technology (HOT) Fit Models, Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT), dan End-User Computing Satisfaction (EUCS). Dari model-

model analisis sistem, metode HOT Fit merupakan model yang paling lengkap dan 

sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada. Metode ini dikembangkan oleh 

Yusof et al. (2006) dimana metode ini menempatkan komponen penting dalam 

sistem informasi yakni Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi 

(Technology) dan kesesuaian hubungan di antaranya sebagai penentu terhadap 

kesuksesan penerapan suatu sistem informasi. Model ini dianggap mampu 

menjelaskan secara komperhensif dengan pendekatan komponen sistem informasi 

inti yaitu Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi (Technology) 

serta kesesuaian antara ketiga komponen yang mempengaruhi Manfaat (Net 

Benefits) dari penerapan sistem informsasi tersebut. 
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Model ini memperjelas semua komponen yang terdapat dalam sistem 

informasi itu sendiri, yaitu Manusia (Human), yang menilai sistem informasi dari 

sisi Penggunaan Sistem (System Use) dan Kepuasan Penguna (User Satisfaction), 

Organisasi (Organization) yang menilai dari Struktur Organisasi dan Lingkungan 

Organisasi, Teknologi (Technology) yang menilai dari sisi Kualitas Sistem, 

Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan. Dari hasil pengukuran tersebut, 

diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan 

Sistem Administrasi Akademik Universitas Abdurrab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk Tugas 

Akhir di Universitas Abdurrab yang berjudul “Analisis Kesuksesan Penerapan 

Sistem Administrasi Akademik Menggunakan Human Organization 

Technology (HOT) Fit Model” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

Tugas Akhir ini adalah, bagaimana menganalisa kesuksesan penerapan Sistem 

Administrasi Akademik Menggunakan Human Organization Technology (HOT) 

Fit Model di Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Sistem, 

Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Penggunaan Sistem, Kepuasan 

Pengguna, Struktur Organisasi, dan Net Benefit. 

2. Responden pada penelitian ini dilakukan terhadap pengguna sistem 

yaitu Mahasiswa Teknik Informatika, Dosen, Admin Akademik, dan 

Admin Jurusan di Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

3. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan pengambilan 

sampel berikutnya menggunakan teknik proportionate stratified 

random sampling. 
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4. Analisa data menggunakan Structural Equation Modelling-Partial 

Least Squares (SEM-PLS) dan pengolahan data menggunakan aplikasi 

SmartPLS 3.0. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mengukur kesuksesan penerapan Sistem 

Administrasi Akademik Universitas Abdurrab Menggunakan HOT Fit 

Model. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor kesusksesan pada 

penerapan Sistem Administrasi Akademik Universitas Abdurrab dilihat 

berdasarkan HOT Fit Model. 

3. Untuk memberikan usulan atas hasil analisis penerapan Sistem 

Administrasi Akademik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesuksesan penerapan Sistem 

Administrasi Akademik pada Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

2. Dapat mengetahui hubungan antara faktor-faktor kesuksesan pada 

penerapan Sistem Administrasi Akademik Universitas Abdurrab 

Pekanbaru. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi Universitas Abdurrab atas 

usulan yang diberikan untuk pengembangan sistem berdasarkan hasil 

analisis. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab yang 

merupakan pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab, hal 

ini dimaksudkan agar dapat diketahui tahapan dan batasannya. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 
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Bab I    :  Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II    :  Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan dasar teori pendukung 

dari segi konsep mengenai analisis kesuksesan sistem administrasi 

akademik di Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

Bab III   :  Metodologi Penelitian 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari tahap pendahuluan sampai pada penulisan 

laporan. 

Bab IV   :  Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang proses pengolahan data dan menjelaskan hasil 

pengujian yang telah dilakukan serta pembahasan dan hasil dari 

analisis. 

Bab V   :  Penutup 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran bagi penelitian 

berikutnya. 

 


