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BAB I  
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Dalam setiap perguruan tinggi tentunya sistem informasi memegang 

peranan yang sangat penting. Sistem ini disebut sistem informasi akademik. 

Peranan teknologi informasi ini pastinya diperlukan seiring perkembangan 

teknologi saat ini. Semakin berkembangnya suatu perguruan tinggi, bertambah 

jumlah  mahasiswa dan ilmu pengetahuan  pastinya perguruan tinggi harus 

meningkatkan pelayanan dan kualitas yang ada. Perguruan tinggi yang baik 

memiliki sistem informasi akademik yang baik bahkan lebih untuk seluruh 

mahasiswa dan dosennya. 

Keterbukaan informasi yang ditampilkan setiap perguruan tinggi juga 

menjadi ciri good governance yang diimpikan masyarakat Indonesia dan hal ini 

seiring dengan  diberlakukannya  UU  No  14  Tahun  2008  Tentang  

Keterbukaan  Informasi  Publik. Oleh   karena   itu   sejalan   dengan   

perkembangan   teknologi   informasi   yang  meningkat    pesat    sampai    

terjadinya    hubungan    antar    negara    yang    dapat  diselenggarakan dalam 

waktu seketika, melahirkan suatu jaringan global internet.  

Berdasarkan data yang tercatat di laman forlap.ristekdikti.go.id mencapai 

59 perguruan tinggi yang berstatus aktif. Sebanyak 46 terdapat di Batam namun 

hanya 5 perguruan tinggi yang memiliki sistem informasi akademik online. 

Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Internasional Batam, Ibnu Sina, 
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Universitas Putera Batam, Politeknik Negeri Batam dan Universitas Batam. 

Sistem informasi akademik online yang digunakan oleh perguruan tinggi tersebut 

merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada mahasiswa selama 

menjadi mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi tersebut. 

Penggunaan sistem informasi dapat dijadikan sebagai salah satu komponen 

peningkatan kualitas akademik dan sebuah strategi unggul untuk mencapai 

keunggulan kompetitif sehingga perguruan tinggi dapat bersaing dengan 

perguruan tinggi yang lain dalam kancah pendidikan era global (Tanuwijaya & 

Sarno, 2010). Perguruan tinggi sangat membutuhkan keberadaan sistem informasi 

yang didukung dengan TI dimana sistem informasi tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan sistem informasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat 

(Moertini, 2008).  

Kesuksesan sistem informasi telah diperkenalkan oleh Delone dan 

McLean (1992). Sejak diperkenalkannya model tersebut diterima dengan baik 

oleh para peneliti sistem informasi. Para peneliti yang melakukan penelitian 

dengan mengadopsi model  tersebut untuk melakukan penilaian dari sistem 

informasi yang ada telah ditetapkan bahwa model tersebut dapat digunakan. 

Model tersebut terdiri dari 6 variabel antara lain kualitas informasi, kualitas 

sistem, kegunaan, kepuasan pengguna, dampak individu dan dampak organisasi.   

Delone dan Mclean melakukan pembaharuan pada model tersebut dengan          

dampak individu dan dampak organisasi (individual impact dan organizational 

impact) menjadi satu variabel yang disebut keuntungan bersih (net benefit) . 
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Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wu & Wang, 2006) dan 

(Lwoga, 2013) menyebutkan bahwa dampak individu atau keuntungan bersih itu 

seharusnya mempengaruhi kepuasan pengguna. Tujuan akhir dari penggunaan 

sistem informasi adalah kepuasan pengguna karena sistem informasi diciptakan 

agar semua jenis informasi dapat diakses dengan baik oleh pengguna.  Pengguna 

sistem informasi merupakan elemen penting pada pusat dari informasi disebut 

organisasi (Senturk, 2011). Melihat sedikitinya perguruan tinggi di Batam yang 

memiliki sistem informasi akademik online menimbulkan pertanyaan seberapa 

tinggi kepuasan pengguna mahasiswa yang ada di Batam terhadap sistem 

informasi akademik online di perguruan tinggi yang menyediakan layanan online 

tersebut. 

Selain informasi yang dimiliki sistem informasi akademik online secara 

keseluruhan haruslah dapat mengutamakan user satisfaction (kepuasan pengguna) 

dalam hal kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system 

quality), kualitas pelayanan (service quality), keuntungan yang dirasakan 

(perceived usefulness), kemudahan yang dirasakan (perceived ease of use), dan 

penyerapan kognitif (cognitive absorption) terhadap sistem informasi tersebut 

sehingga dapat dicapai user satisfaction (Masrek & Gaskin, 2015). Variabel-

variable tersebut yang akan digunakan dalam menilai sistem informasi akademik 

online yang disediakan oleh berbagai perguruan tinggi di Batam. 

Seluruh variable tersebut akan menentukan kepuasan pengguna terhadap 

sistem informasi akademik online yang ada. Sedera et al. (2013) menyebutkan 

bahwa kepuasan pengguna bukan merupakan komponen dari sistem, tetapi 
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konsekuensi dari keberhasilan sistem. Delone dan Mclean (2003) menyatakan 

bahwa kepuasan pengguna merupakan salah satu ukuran yang lebih banyak 

digunakan saat mempelajari kesuksesan sistem informasi.  

Menurut Wang dan Le (2015), layanan informasi yang akurat dan realtime 

juga merupakan salah satu bentuk excellent service kepada mahasiswa sebagai 

pengguna layanan perguruan tinggi. Kuliatas layanan dalam suatu organisasi 

berkaitan dengan seberapa baik organisasi tersebut dapat memberikan informasi, 

baiik ke dalam, ke luar dan pihak ketiga organisasi. Berdasarkan hal tersebut 

sistem informasi akademik online yang ada haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

mahasiswa untuk melihat data-data perkuliahan mereka.  Informasi yang terdapat 

pada sistem informasi akademik online berupa daftar mata kuliah, jadwal 

perkuliahan, informasi perkuliahan, KHS (Kartu Hasil Studi), informasi transkrip 

nilai dan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi).  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada tesis ini dengan judul “Analisis Anteseden 

Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik Online pada Perguruan 

Tinggi di Kota Batam”. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas, berikut pertanyaan penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akademik online? 
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b. Apakah kualitas sistem  berpengaruh terhadap terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akademik online? 

c. Apakah kualitas pelayanan  berpengaruh terhadap terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akademik online? 

d. Apakah keuntungan yang dirasakan  berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akademik online? 

e. Apakah kemudahan yang dirasakan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akademik online? 

f. Apakah penyerapan kognitif berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akademik online?   

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akademik online. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem terhadap terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akademik online. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi akademik online. 

d. Untuk mengetahui keuntungan yang dirasakan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akademik online. 
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e. Untuk mengetahui kemudahan yang dirasakan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akademik online. 

f. Untuk mengetahui penyerapan kognitif terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi akademik online.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perguruan Tinggi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

rujukan dalam hal kepuasan pengguna pada perguruan tinggi dalam hal 

pengembangan sistem informasi akademik online sebagai sistem penunjang 

perkuliahan. 

b. Bagi Pengembang Sistem Informasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

rujukan tentang kepuasan pengguna pada perguruan tinggi yang akan 

mengembangan sistem informasi akademik online. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penulisan tesis ini, 

yang terdiri dari lima bab yaitu :  

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Bab ini dikemukakan mengenani latar belakang dari penellitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan atas penyusunan tesis ini. 

BAB I I : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Bab ini berisi penjelasan tentang variabel dependen, model 

penelitian terdahulu, pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, skala pengukuran variabel hingga metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi analisis dari data penelitian yang meliputi uji 

outlier, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji ketepatan model 

dan uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERLAMBATAN, REKOMENDASI, DAN 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

   Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, keterbasan dari penelitian ini, rekomendasi dan saran 

mengenai permasalahan yang diteliti yang mungkin berguna bagi 

penelitian selanjutnya, serta implikasi yang dapat digunakan 
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untuk melihat kontribusi penelitian terhadap implementasi nyata 

di Indonesia, pelaksanaan dan penerapannya. 
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