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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat senantiasa diiringi dengan

teknologi yang semakin canggih. Seiring dengan pesatnya perkembangan

teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta

dalam rangka menghadapi era globalisasi, sebuah organisasi atau perusahaan

sangat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat yang diperlukan untuk

membantu proses pengambilan keputusan. Munculnya fenomena ini

berdampak pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali bagi dunia

pendidikan. Dengan adanya perubahan lingkungan atas perkembangan zaman

dan juga seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

mengharuskan Perguruan Tinggi untuk memikirkan kembali bagaimana

perubahan tersebut mempengaruhi sebagai sebuah institusi sosial dan

bagaimana Perguruan Tinggi harus berinteraksi dengan perubahan tersebut.

Hal ini ditandai dengan ditemukannya peralatan-peralatan baru yang

dapat memudahkan kegiatan manusia, khususnya peralatan di bidang

teknologi informasi yang telah banyak digunakan oleh berbagai lembaga

pendidikan di dunia demi menunjang kegiatan operasional dalam rangka

meningkatkan kinerja dan memperoleh keunggulan kompetitif. Teknologi

tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang komersil seperti perusahaan-
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perusahaan dagang yang bertujuan untuk mendapatkan laba, tetapi juga telah

merambah ke bidang pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan.

Dalam rangka untuk memfasilitasi produktifitas organisasi, teknologi

informasi dipastikan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Dengan situasi seperti itu, justifikasi terhadap pengeluaran teknologi

informasi dan sumbangsih peran terhadap organisasi menjadi semakin

penting, oleh karena itu sistem yang efektif harus dapat memberikan

pengaruh yang positif kepada perilaku user dengan menggunakan teknologi.

Saat ini teknologi informasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu

organisasi. Demikian juga halnya dengan dunia pendidikan khususnya

Perguruan Tinggi yang dalam perkembangannya sekarang membutuhkan

penanganan yang serius dalam hal pelayanan kepada pengguna jasa

pendidikan.

Pada zaman dulu metode pelayanan terhadap masyarakat dilakukan

dengan sistem manual atau melalui tatap muka. Pelayanan tersebut terkesan

lama dan memakan biaya yang cukup besar.Pelayanan yang menggunakan

sistem manual sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan

pelanggan yang menuntut perbaikan kualitas pelayanan yang cepat dan tidak

berbelit-belit. Karena informasi yang terus mengalir dengan cepat, maka

masyarakat juga akan terpengaruh oleh informasi dan data yang diperolehnya

dari internet. Perubahan pola pikir masyarakat ini mengakibatkan masyarakat

menjadi semakin maju dan pintar, dan hal ini tentu saja berpengaruh kepada
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sikap mereka dalam menuntut hak dan kewajibannya baik di bidang ekonomi,

sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Perubahan metode pelayanan dari sistem manual ke sistem

digital/online juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kuantitas atau

jumlah pelanggan/masyarakat yang harus dilayani oleh sebuah institusi.

Institusi-institusi tersebut menyadari bahwa pola pelayanan yang dulu mereka

gunakan sudah tidak mungkin lagi diterapkan pada saat ini. Hal ini

berhubungan dengan penghematan biaya operasional, penghematan waktu,

dan pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat/pelanggan.

Bentuk pelayanan yang sebelumnya mereka berikan hanya melalui sistem

manual, sekarang sudah beralih kepada penggunaan teknologi informasi yang

cepat dan akurat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibutuhkan suatu Sistem

informasi yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang

terjadi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu

perguruan tinggi mempunyai komitmen untuk memanfaatkan serta mengikuti

perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan yang

didukung sistem informasi kepada para pengguna jasa pendidikan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan juga

telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi dipandang sangat perlu

untuk melayani mahasiswa yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun

akademik. SIMAK (Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik) UIN
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SUSKA merupakan Sistem Informasi untuk mengolah data-data mahasiswa

dan akademik di UIN Suska Riau, melalui SIMAK ini mahasiswa dapat

mengisi KRS Online, melihat dan mencetak nilai, melihat informasi jadwal

Kuliah, informasi Kurikulum, informasi Kerja Praktek, informasi Tugas

Akhir, informasi Alumni. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana belajar

online atau E-learning, Forum dan informasi-informasi Buku Pustaka. Sistem

informasi akademik yang dibuat melalui Sistem Informasi Mahasiswa dan

Akademik (SIMAK) dimaksudkan untuk mempercepat dan memudahkan

mahasiswa dalam melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS),

menyesuaikan jadwal kuliah, melihat hasil studi dan melakukan registrasi

secara online dengan cepat di berbagai tempat. SIMAK UIN SUSKA adalah

Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik ini bertujuan untuk mengelola

data-data mahasiswa dan akademik di lingkungan UIN SUSKA RIAU,

melalui sistem ini pengguna dapat melihat informasi mahasiswa, dosen,

jurusan, fakultas, mata kuliah, jadwal kuliah, ruangan, pengisian KRS, KHS,

dan Transkrip nilai secara online melalui jaringan internet kampus.

Jika sistem tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan maka para

pengguna jasa pendidikan akan mengalami kekecewaan dan mencari

alternatif lain. Dengan demikian kepuasan para pengguna jasa pendidikan

dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Sistem Informasi suatu

organisasi.

Untuk itu diperlukan suatu penelitian guna mengukur tingkat kepuasan

para pengguna jasa pendidikan yang menggunakan Sistem Informasi
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Mahasiswa dan Akademik (SIMAK) yang ada saat ini khususnya di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang dijadikan bahan

penelitian ini untuk dijadikan bahan pertimbangan perbaikan yang akan

dilakukan oleh lembaga. Awalnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau menerapkan sistem manual dalam melakukan pengisian Kartu

Rencana Studi (KRS), registrasi dan jadwal perkuliahan.Sistem manual

tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan UIN SUSKA RIAU yang

semakin berkembang dari waktu ke waktu, karena waktu dan tenaga serta

biaya yang diperlukan untuk sistem manual tersebut sangat besar.

Namun sejak tahun akademik 2011/2012, UIN SUSKA RIAU telah

menerapkan sistem online tersebut mengingat jumlah mahasiswa UIN

SUSKA RIAU yang semakin meningkat setiap tahun dengan tujuan untuk

mempermudah mahasiswa dalam melakukan pengisian Kartu Rencana Studi

(KRS), melihat hasil studi, menyesuaikan jadwal kuliah dan melakukan

registrasi. Dengan menerapkan Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik

SIMAK tersebut mempermudah mahasiswa melihat berbagai informasi dan

bisa mengakses SIMAK dimana saja berada. Tetapi tidak semua orang bisa

menggunakan teknologi.

Penerapan dan penggunaan Sistem Informasi Mahasiswa dan

Akademik (SIMAK) diharapkan mampu melayani mahasiswa UIN SUSKA

RIAU yang semakin banyak dalam melakukan kegiatan akademik seperti

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), menyesuaikan jadwal kuliah, melihat

hasil studi dan melakukan registrasi dengan cepat. Walaupun Universitas
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah menerapkan dan menggunakan

Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik (SIMAK) dalam memberikan

pelayanan kepada mahasiswa, namun berbagai masalah masih saja muncul

ketika mahasiswa melakukan pengisian KRS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa fakultas

ekonomi dan ilmu sosial terhadap persepsi sistem informasi mahasiswa dan

akademik universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Salah satunya

mahasiswi bernama Mela Aspa Zura pada tanggal 20 maret 2014 sekitar jam

10.30 di fakultas ekonomi dan ilmu sosial, “SIMAK Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau merupakan fasilitas yang disediakan oleh

universitas dalam memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk

melakukan kegiatan-kegiatan akademik seperti melakukan registrasi ulang,

mempermudah dalam menyusun KRS dan mempercepat mahasiswa

mengetahui nilai akademiknya, namun berbagai masalah masih saja

muncul”.

Dengan diterapkannya SIMAK, maka tugas-tugas fakultas semakin

mudah dan cepat. Contohnya ketika mahasiswa mengisi KRS, pegawai di

fakultas tidak perlu lagi mengetik ulang mata kuliah yang diambil oleh setiap

mahasiswa karena data tersebut sudah ada dalam SIMAK. Selain itu, data-

data mahasiswa yang sudah terintegrasi membuat pihak fakultas dimudahkan

dalam menggunakan data-data tersebut. Masalah-masalah yang sering muncul

adalah susahnya membuka ketika mulai mengakses SIMAK UIN SUSKA

RIAU, susahnya membuka Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik
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(SIMAK) tersebut pada saat jadwal pengisian KRS karena banyaknya

mahasiswa yang membuka pada saat yang bersamaan serta penjadwalan

pengisian KRS yang tidak tepat waktu serta adanya perubahan tanggal dalam

pengisian KRS sedangkan jumlah mahasiswa di fakultas ekonomi dan ilmu

sosial terus meningkat setiap tahun akademik yaitu Manajemen S1 1415

terdiri 725 laki-laki dan 690 perempuan, Akuntansi S1 1477 terdiri dari 489

laki-laki dan 988 perempuan, Administrasi Negara S1 1368 terdiri 737 laki-

laki dan 631 perempuan, Manajemen Perpajakan D3 269 terdiri 136 laki-laki

dan 133 perempuan, Akuntansi D3 256 terdiri 79 laki-laki dan 177

perempuan, Perpajakan D3 268 terdiri 127 laki-laki dan 141 perempuan, jadi

mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial berjumlah 5053.

Jumlah pegawai di bagian simak fakultas ekonomi dan ilmu sosial ada

6 pegawai, sedangkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentang

simak itu belum ada tetapi hanya berupa sosialisasi, apalagi pelatihan

terhadap mahasiwa dalam mengakses simak tersebut belum ada. Masih sering

terjadi perubahan dan yang paling dikeluhkan adalah kelemahan sistem

jaringan pusat SIMAK yang mengakibatkan SIMAK susah diakses.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis mencoba melakukan

penelitian tentang “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial terhadap Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik (SIMAK)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”
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1.2 Perumusan Masalah

Masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya

dengan apa yang benar-benar terjadi. Masalah-masalah dapat diketahui atau

dikaji apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan,

antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan

kompetisi (Sugiyono, 2007 : 32).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah Persepsi Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terhadap Sistem Informasi

Mahasiswa dan Akademik (SIMAK) di Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan  penelitian  adalah pernyataan mengenai ruang lingkup

dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

terhadap Penggunaan Sistem Informasi Mahasiswa dan Akademik

(SIMAK) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penggunaan Sistem

Informasi Mahasiswa dan Akademik (SIMAK) di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak

yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari

penelitian ini antara lain :

1. Bagi kepentingan penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dan bermanfaat untuk

menegembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Universiats Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau sebagai pengelola Sistem Informasi Mahasiswa

dan Akademik (SIMAK) dalam melakukan perbaikan-perbaikan pada

masa yang akan datang.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas

Ekonomi Dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara.

4. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi

penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok

pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-

sub sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang

relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam

pembahasan skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian,

yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan

metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi, Sekilas Pandang,

dan Keunggulan Kompetitif.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan

pembahasan yang penulis lakukan di Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI : PENUTUP

Merupakan Bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.


