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Abstrak

Pada saat ini, perkembangan teknologi membuat pengguna semakin
membutuhkan teknologi khususnya bagi organisasi, perusahaan, serta perorangan
untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam mengolah dan
memperoleh data atau informasi. Begitu juga, sebuah perguruan tinggi perlu
tanggap terhadap perubahan teknologi informasi masa kini. Perubahan teknologi
informasi ini dapat memberikan kemudahan akses segala hal informasi secara
online yang canggih dan terkomputerisasi. Jika perubahan teknologi tersebut
membuat suatu sistem informasi yang sukses maka aktivitas dapat berjalan
dengan efektif, efisien, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta juga
dapat meningkatkan keunggulan kompetitif.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kepuasan
sistem Sintak dan memberikan saran bagi pengembang sistem Sintak. Indikator
yang digunakan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap
kepuasan pengguna dari
prespektif Mahasiswa Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang. Sampel penelitian yang digunakan adalah 375
mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang masih aktif S1
pada angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016. Dengan menggunakan
proportional stratified random sampling, sampel mahasiswa Universitas Katolik
Soegijapranata dikelompokkan menurut program studinya. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Metode analisis yang
digunakan adalah metode evaluasi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah evaluasi pada
kualitas sistem membuat pengguna kurang merasa puas yang dibuktikan bahwa
mengalami kelambatan akses waktu KRS, kualitas informasi membuat pengguna
kurang merasa puas yang dibuktikan bahwa menu pada sistem Sintak kurang
lengkap yaitu menu pendaftaran skripsi/pra skripsi bagi semua fakultas dan untuk
fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu menu sistem 1000 poin, dan kualitas layanan
membuat pengguna merasa puas yang dibuktikan bahwa pengguna layanan BMSI
membantu mahasiswa mengalami error pada sistem Sintak.

Kata Kunci : Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan McLean, Kualitas Sistem
Sintak, Kualitas Informasi Sistem Sintak, Kualitas Layanan Sistem Sintak,
Kepuasan Pengguna Sistem Sintak
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Abstract

At this time, the development of technology makes users increasingly need
technology, especially for organizations, companies, and individuals to gain the
ease, speed, and accuracy in processing and obtaining data or information.
Likewise, a college needs to be responsive to changes in information technology.
Changes in information technology can provide easy access to all the information
online that is sophisticated and computerized. If the technology changes create an
information system that succeeds the activity to be effective, efficient, improving
the quality of educational services and also to enhance their competitive edge.
This study was conducted with the aim to evaluate the satisfaction of the
Sintak system and provide suggestions for the developers of the Sintak system.
Indicator used system quality, information quality, and service quality to
usersatisfaction of the student perspective Soegijapranata Catholic University
Semarang. The research sample used is 375 students of Soegijapranata Catholic
University Semarang who are still active S1 in the force of 2013 until the force of
2016. By using proportional stratified random sampling, student sample of
Soegijapranata Catholic University are grouped according to their study
program. The type of data used in this study is the primary data. The method of
analysis used is the evaluation method.
The conclusion that can be drawn from this study is the evaluation of the
quality of the system makes users less satisfied evidenced that the slowness-time
access KRS, the quality of information makes users less satisfied evidenced that
the menu system syntax is less complete that menu registration of thesis / pre
thesis for all faculty and for faculty Economics and Business 1000 points is the
menu system, and the quality of services make the user feel satisfied evidenced
that service users BMSI help students experiencing syntax errors in the system.

Keywords:The success of information systems Delone and McLean, Quality
Information System Sintak, Quality of Service System Sintak, User Satisfaction
System Sintak
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pada zaman sekarang, teknologi informasi sangat penting untuk aktivitas
kehidupan sehari – hari. Perkembangan teknologi yang pesat membuat pengguna
semakin membutuhkan teknologi khususnya bagi organisasi, perusahaan, serta
perorangan untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam
mengolah dan memperoleh data atau informasi. Begitu juga sebuah perguruan
tinggi perlu tanggap terhadap perubahan teknologi informasi masa kini.
Perubahan teknologi informasi ini dapat memberikan kemudahan akses segala hal
informasi secara online yang canggih dan terkomputerisasi. Jika perubahan
teknologi tersebut membuat suatu sistem informasi yang sukses maka aktivitas
dapat berjalan dengan efektif, efisien, meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan serta juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif.
Unika Soegijapranata merupakan perguruan tinggi swasta yang mendapat
peringkat pertama searea kota Semarang Jawa Tengah, sehingga harus mengikuti
arah perkembangan teknologi informasi. Hal ini membuat Unika Soegijapranata
memanfaatkan perubahan teknologi yang sangat pesat dengan memberlakukan
sistem informasi akademik secara online yang berbasis website. Sistem informasi
akademik online yang dimaksud yaitu penerapan Sistem Informasi Terpadu
Akademik Unika Soegijapranata (SINTAK) meliputi Kartu Rencana Studi (KRS)
1

2

Mandiri, tagihan dan pembayaran, angket perkuliahan, pendaftaran wisuda,
mengupdate data mahasiswa, dan laporan akademik.
Sintak merupakan sistem informasi terpadu yang meliputi administrasi
bagi akademik dan non akademik di Unika Soegijapranata. Sistem informasi
terpadu ini berkaitan dengan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar mulai
dari mahasiswa melakukan pendaftaran, pengambilan mata kuliah pada saat krs,
proses perkuliahan sampai dengan nilai dikeluarkan, dan juga kegiatan
administrasi dan pembayaran mahasiswa. Tujuan Sintak ini yaitu menyediakan
pelayanan terpadu secara online administrasi kemahasiswaan (akademik, nonakademik, dan keuangan). (Kurniawan, 2012)
Sistem yang semakin berkembang dapat menyediakan dukungan akses
kebutuhan akademik secara online bagi mahasiswa. Sintak ini digunakan oleh
mahasiswa, dosen, dan staf yang berhubungan dengan penggunaan Sintak.
Peneliti mengevalusi hanya mahasiswa Unika Soegijapranata dikarenakan
memiliki kendala yang dihadapi dengan berdasarkan hasil observasi dan
wawancara peneliti terhadap pengguna, yaitu kesulitan dalam mengakses sistem
informasi akademik dari luar area kampus maupun area kampus, loading data
yang sangat lama sampai “request time out”, server yang sering down ketika
diakses oleh banyak user, dan tampilan yang kurang sesuai jika diakses oleh
beberapa browser seperti Internet Explorer. Hal itu membuat mahasiswa kurang
merasa puas. Maka perlu dilakukan evaluasi kepuasan pengguna dengan
menggunakan model kesuksesan sistem informasi.

3

Kesuksesan sistem informasi merupakan suatu tingkat dimana sistem
informasi mampu memberikan konstribusi pada organisasi dalam pencapaian
tujuannya. Agar suatu sistem informasi dapat beroperasi optimal, maka perlu
adanya evaluasi tingkat kepuasan pengguna. Perlunya evaluasi disebabkan biaya
yang dikeluarkan untuk menerapkan sistem informasi yang berbasis teknologi
informasi tidak sedikit (Wahyudi, et al, 2015). Teori yang banyak digunakan
untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi adalah teori Delone dan
McLean (1992). Lalu diperbarui pada tahun 2003 dengan mengembangkan sebuah
Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone & McLean (The Delone and McLean
Model of Information Systems Success : A Ten Year Update). Teori Delone dan
McLean (2003) untuk mengukur kepuasan pengguna sistem informasi adalah
dengan menilai karakteristik yang diinginkan dari sebuah sistem (kualitas sistem),
karakteristik yang diinginkan dari output sistem (kualitas informasi) dan kualitas
dukungan yang diterima pengguna sistem dari departemen sistem informasi dan
dukungan personil informasi (kualitas pelayanan). (Wahyudi, et al, 2015)
Delone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kualitas sistem merupakan
karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri yang mana
kualitas sistem merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras,
perangkat lunak, dan kebijakan prosedur dari sistem informasi yang dapat
menyediakan informai kebutuhan pemakai (Radityo dan Zulaikhan, 2007).
Sedangkan DeLone dan McLean (2003) menjelaskan bahwa kualitas informasi
menyatakan bahwa kualitas informasi mengukur kualitas output dari sistem
informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam

4

bentuk laporan-laporan (reports) (Risdiyanto, 2014). Dalam The Update D&M IS
Success Model

2003,

DeLone

dan

McLean

merekomendasikan untuk

menambahkan kualitas pelayanan (service quality) sebagai dimensi yang tak kalah
penting bagi kesuksesan sistem informasi, selain kualitas sistem (systems quality)
dan kualitas informasi (information quality), khususnya dalam lingkup ecommerce.
Penelitian sebelumnya, Wijayanto (2013) menguji teori model Delone dan
McLean dari variabel kualitas sistem pada sistem informasi manajemen
Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa
sistem informasi manajemen pada Universitas Muhammadiyah Surabaya pada
kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Penelitian (Wahyudi, et
al, 2015) menguji teori model Delone dan McLean bahwa kualitas sistem, kualitas
informasi dan kualitas layanan SIAKAD pada mahasiswa program sarjana
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Hasil penelitian membuktikan
bahwa memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian Juhaeriah (2015)menguji
teori Delone dan McLean dalam evaluasi penerapan SIAK pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Hasil penelitian

membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan
berpengaruh baik terhadap kepuasan pengguna. Penelitian Risdiyanto (2014)
menguji teori Delone dan McLean dalam evaluasi pada sistem informasi pada
InKlinik yang dikembangkan oleh CV. Interkoneksi Persada. Hasil penelitian
membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Penelitian Handoko (2011)
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menguji teori Delone dan McLean Riset pada variabel kualitas layanan terhadap
kepuasan

pengguna

STMIK

AMIKOM

Yogyakarta.

Hasil

penelitian

membuktikan bahwa semua berpengaruh signifikan.
Penelitian sebelumnya, Radityo dan Zulaikhan (2007) yang menguji teori
Delone dan McLean pada SIMAWEB (Sistem Informasi Manajemen Akademik
Berbasis Website) yang ada di Universitas Diponegoro. Hasil penelitian
membuktikan bahwa kualitas informasi dan kualitas sistem tidak berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna.
Sebagian besar mahasiswa Unika adalah pengguna Sintak dan masih
terjadi kendala yang dialami pada mahasiswa Unika sering terjadi error dan
mengalami kelambatan dalam kecepatan respon dari variabel kualitas sistem.
Mahasiswa Unika juga sering menggunakan Sintak dalam kegiatan akademik
khususnya melakukan KRS yang dilakukan oleh banyak pengguna sehingga
sering terjadi server down. Maka peneliti perlu melakukan penelitian evalusi
kepuasan Sintak dari prespektif mahasiswa Unika sehingga dapat menyelesaikan
masalah dan memberikan saran untuk perbaikan sistem Sintak.
Maka berdasar uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dengan
judul “EVALUASI TINGKAT KEPUASAN SISTEM DARI PRESPEKTIF
PENGGUNA DENGAN MODEL DELONE DAN MCLEAN (STUDI
KASUS : “SINTAK” UNIKA SOEGIJAPRANATA”
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1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar
belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1.

Bagaimana kualitas sistem Sintak menurut pengguna

2.

Bagaimana kualitas informasi Sintak menurut pengguna

3.

Bagaimana kualitas layanan Sintak menurut pengguna

4.

Bagaimana kepuasan mahasiswa sebagai pengguna Sintak

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu :
1. Menganalisa tingkat kualitas sistem, tingkat kualitas informasi, dan
kualitas layanan, tingkat kepuasan pengguna yang dalam peneliti
ini dibuat pada mahasiswa.
2. Mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem Sintak.
3. Memberikan rekomendasi bagi Universitas dan BMSI untuk
perbaikan sistem Sintak.
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dicapai dari penelitian ini :
Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak
universitas untuk dijadikan bahan masukan untuk mengembangkan sistem
informasi terpadu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna
Sintak agar dapat terpuaskan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
dapat mencapai keunggulan kompetitif dalam dunia pendidikan.
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1.4

KERANGKA PIKIR
SINTAK

Masalah yang timbul dalam
penerapan Sintak :

Evaluasi Sistem Informasi
Akademik dengan Model Delone
dan McLean :

1. Kesulitan dalam mengakses
sistem infomasi akademik
dari luar area kampus
maupun area kampus
2. Loading data yang sangat
lama sampai “request time
out”
3. Server yang sering down
ketika diakses oleh banyak
user
4. Tampilan yang kurang
sesuai jika diakses oleh
beberapa browser seperti
Internet Explorer

1. Bagaimana kualitas sistem
Sintak menurut pengguna
2. Bagaimana kualitas
informasi Sintak menurut
pengguna
3. Bagaimana kualitas layanan
Sintak menurut pengguna
4. Bagaimana tingkat
kepuasan mahasiswa
sebagai pengguna Sintak

HASIL DAN
ANALISIS

KESIMPULAN
DAN SARAN

9

1.5

SISTEMATIKA PENULISAN
Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab.

Masing – masing secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :
Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian,
serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.
Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang
akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian
sebelumnya yang relevan sampai hipotesis yang dikembangkan
dalan penelitian ini.
Bab III, merupakan metode pene;itian yang berisi mengenai sumber dan
jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek
penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan
dalam penelitian ini, dan metode analisis data.
Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan
berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis
yang

telah

dilakukan

pada

bagian

sebelumnya

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

LANDASAN TEORI
2.1.1

Sistem Informasi

Kata sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu sustēma dan bahasa
Latin yaitu systēma. Menurut (Romney dan Steinbart) di buku Sistem Informasi
Akuntansi edisi 13, suatu sistem (system) adalah serangkaian dua atau lebih
komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan
informasi (information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk
memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana
perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan
kualitas dari penggunaan informasi. Karateristik suatu informasi yaitu :
1. Relevan : Mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan
keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspetasi sebelumnya
2. Reliabel : Bebas dari kesalahan atau bias, menyajikan kejadian atau
aktivitas organisasi secara akurat
3. Lengkap : Tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau
aktivitas yang diukur
4. Tepat waktu : Diberikan pada waktu yang tepat bagi pengguna dalam
mengambil keputusan
5. Dapat dipahami : Disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan jelas
10
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6. Dapat diverifikasi : Dua orang independen dan berpengetahuan di
bidangnya, dan masing – masing menghasilkan informasi yang sama
7. Dapat diakses : Tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya
dan dalam format yang dapat digunakan
Menurut Ferbriani (2007) menjelaskan bahwa suatu sistem jika memenuhi
definisi sistem, jika sistem sendiri memiliki syarat sebagai berikut (Kurniawan,
2012) :
1) Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah
2) Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan
3) Adanya hubungan diantara elemen sistem
4) Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih penting
daripada elemen sistem
5) Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen
Informasi (information) menurut Kurniawan (2012) dikatakan sebuah informasi
adalah data yang mempunyai makna, artinya ketika sesuatu hal (data) tidak
mempunyai makna maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah informasi.
Perkembangan dalam teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan
mendesain sistem informasi dengan berbasis website.
Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem yang baik akan
menghasilkan informasi yang baik pula secara akurat dan dapat dipahami
sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
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2.1.2

Pengertian Evaluasi

Menurut Dunn dalam Juhaeriah, 2015 menjelaskan bahwa pendapat
mengenai evaluasi bahwa :
“Evaluasi berkenaan dengan produksi dengan produksi informasi
mengenai nilai – nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan
bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut
memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan
penggunaan lainnya secara umum”. Ada tiga fungsi dari evaluasi :
1.

Evaluasi harus memberi informasi yang valid dan dipercaya
mengenai kinerja kebijakan yang meliputi seberapa jauh tujuan
tertentu telah dicapai, apakah tindakan yang ditempuh oleh
implementing agencies sudah benar- benar efektif, responsif,
akuntabel, dan adil.

2.

Evaluasi berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan
kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan
terget tanpa didasari oleh kepentingan

nilai dari suatu

kelompok/golongan tertenu.
3.

Evaluasi berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi
metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi
perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Pada lingkup perguruan tinggi, evaluasi dibutuhkan untuk mengukur
setiap produk yang dikeluarkan. Pada penelitian ini, evaluasi ditujukan pada
penerapan sistem Sintak yang berfungsi untuk sistem informasi terpadu secara
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online administrasi kemahasiswaan (akademik, non-akademik, dan keuangan).
Jadi pengevaluasian Sintak disini menggunakan model evaluasi sistem informasi.

2.1.3

Kesuksesan Sistem Model Delone dan McLean

Model kesuksesan sistem informasi, diperkenalkan pertama kali oleh
William H. Delone dan Ephraim R. McLean. Penelitian yang telah dilakukan
pertama kali tahun 1992 dalam mengidentifikasi faktor yang menyebabkan
kesuksesan sistem informasi. Lalu model yang dikembangkan oleh Delone dan
McLean cepat mendapat tanggapan karena model ini sederhana, valid, dan
dibutuhkan menjadi acuan dalam mengevaluasi sebuah sistem informasi yang
dapat diterapkan dengan sukses. Delone dan McLean pada tahun 1992
mengembangkan suatu model yang mereka sebut dengan model kesuksesan
sistem informasi Delone dan McLean (D&M IS Success Model) :

Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone & McLean (1992)
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Model Delone dan McLean tahun 1992 ini memiliki enam faktor pengukur
(variabel) kesuksesan sistem informasi, enam faktor tersebut adalah :
a.

Kualitas sistem (system quality)

b.

Kualitas informasi (information quality)

c.

Penggunaan (use)

d.

Kepuasan pengguna (user satisfaction)

e.

Dampak individual (individual impact)

f.

Dampak organisasi (organizational impact)
Akhirnya dengan perubahan peran dari sistem informasi selama 10 tahun

sejak dikenalkan model Delone dan McLean pertama kali, maka Delone dan
McLean pada tahun 2003 memperbaiki dan memutakhirkan modelnya. Berikut
model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (2003) :

KUALITAS
SISTEM

INTENSITAS
PENGGUNAAN

PENGGUNAAN

MANFAAT
BERSIH

KUALITAS
INFORMASI
KUALITAS
LAYANAN

KEPUASAN
PENGGUNA

Gambar 2. Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone & McLean (2003)
Dengan model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean pada
tahun 2003 dengan penelitian yaitu The Delone and McLean Model of
Information Systems Success : A Ten Year Update, berikut ini pengukuran
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kesuksesan e-commerce yang dapat diklasifikasikan ke dalam model keuksesan
sistem informasi model Delone dan McLean (2003) yaitu :
a) Menambahkan variabel kualitas layanan (serice quality)
b) Menambahkan dimensi intensitas penggunaan (intention to use) sebagai
alternatif dari dimensi penggunaan (use)
c) Menggabungkan dampak indiidual (individual impact) dan dampak
organisasi (organizational impact) menjadi satu variabel yaitu manfaat –
manfaat bersih (net benefits)
Berikut ini beberapa indikator yang digunakan dalam variabel penelitian
dengan berdasarkan model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean
tahun 2003 untuk mengukur kesuksesan sistem informasi akademik :
2.1.3.1 Kualitas Sistem
Dimensi kualitas sistem ini menilai karakteristik yang diinginkan dari
sebuah sistem. Delone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kualitas sistem
berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi.
Fokus dari kualitas sistem adalah performa kinerja dari sistem itu sendiri, yang
melihat pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak,
kebijakan prosedur dari sistem informasi (Radityo dan Zulaikhan, 2007). Dalam
mengukur seberapa tingkat kualitas sistem diperlukan beberapa indikator untuk
mengevaluasinya dengan menggunakan penelitian terdahulu Risdiyanto (2014)
yang juga menggunakan evaluasi model Delone dan McLean yaitu kemudahan
pengguna (ease of use), kecepatan akses (response time), keandalan sistem
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(reliability), fleksibilitas sistem (flexibility), kegunaan fitur dan fungsi sistem, dan
keamanan sistem (security).

2.1.3.2 Kualitas Informasi
Dimensi kualitas informasi ini memiliki karakteristik yang diinginkan dari
output sebuah sistem. Delone dan McLean (2003) menjelaskan bahwa kualitas
informasi megukur kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas yang
dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan – laporan
(reports) (Risdiyanto, 2014). Dalam mengukur seberapa tingkat kualitas informasi
diperlukan beberapa indikator untuk mengevaluasinya dengan menggunakan
penelitian terdahulu Risdiyanto (2015) yang juga menggunakan evaluasi model
Delone dan McLean yaitu akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan relevansi.

2.1.3.3 Kualitas Layanan
Dimensi kualitas layanan ini ditambahkan untuk melengkapi kualitas
sistem dan kualitas informasi. Kualitas layanan merupakan kualitas dukungan
yang diterima pengguna sistem dari departemen sistem dan dukungan personil
informasi.

Indikator

yang

diperlukan

untuk

mengevaluasinya

dengan

menggunakan penelitian terdahulu Risdiyanto (2014) yang juga menggunakan
evaluasi model Delone dan McLean yaitu kecepatan respon dan kemampuan
teknik.
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2.1.4

Kepuasan Pengguna
Menurut Tse dan Wilson (1998) menjelaskan kepuasan atau ketidakpuasan

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau
diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang
dirasakan setelah memakainya (Kurniawan, 2012). Menurut Kotler (2003)
menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan atau pengguna adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan
harapannya (Kurniawan, 2012). Pelanggan atau pengguna dalam hal ini adalah
mahasiswa pengguna Sintak UNIKA, yang mengharapakan Sintak dapat
digunakan dengan baik dan memuaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa
kepuasan itu bersifat relatif dari perasaan seseorang dalam kinerja yang
dihasilkan. Sehingga kepuasan mahasiswa ini sangat penting bagi instansi
pendidikan seperti universitas, serta dapat dijadikan evaluasi dalam pengambilan
keputusan. Indikator yang digunakan dalam kepuasan pengguna menggunakan
penelitian terdahulu Risdiyanto (2014) yaitu efisiensi, keefektifan, dan kepuasan
pengguna.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i S1 Unika
Soegijapranata angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016 yang masih aktif
tahun ajaran 2016/2017 sebagai pengguna sistem Sintak Unika. Berdasarkan data
yang diperoleh dari BMSI, populasi seluruh mahasiswa/i S1 Unika Soegijapranata
angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016 yang masih aktif sebagai berikut :

Angkatan

Jumlah populasi

2013

1345 orang

2014

1475 orang

2015

1544 orang

2016

1582 orang

Jumlah

5946 orang

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
Sampel dari penelitian ini dilakukan dengan proportional-judgement sampling
digunakan untuk menentukan jumlah minimal sampel yang diambil. Penggunaan
proportional-judgement sampling ini merupakan pengambilan sampel dengan
kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, maka sampel yang digunakan
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merupakan mahasiswa/i S1 yang aktif dari angkatan 2013 sampai dengan
angkatan 2016 tahun ajaran 2016/2017 Unika Soegijapranata.
Proportional sampling merupakan metode pengambilan sampel yang
berdasarkan proporsi mahasiswa/i S1 angkatan 2013 sampai dengan angkatan
2016 di masing – masing fakultas dengan menggunakan rumus Slovin sebagai
berikut :

=

1 + e²

Dimana :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas toleransi kesalahan
Peneliti menggunakan batas toleransi kesalahan 10%. Maka sampel yang
digunakan oleh peneliti sebesar sebagai berikut:

Angkatan

Populasi

Sampel

2013

1345 orang

93,07 ≈ 93 orang

2014

1475 orajjng

93,65 ≈ 94 orang

2015

1544 orang

93,91 ≈ 94 orang

2016

1582 orang

94,05 ≈ 94 orang

Jumlah

5946 orang

375 orang

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
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Dengan jumlah sampel tersebut, sampel akan diproporsikan setiap
program studi di Unika Soegijapranata menggunakan proportional stratified
random sampling method dengan rumus sebagai berikut :
ℎ
ℎ

100%

Hasilnya, sebagai berikut :

Angkatan

Populasi

Sampel

Proporsi Sampel (%)

2013

1345 orang

93,07 ≈ 93 orang

6,92 %

2014

1475 orang

93,65 ≈ 94 orang

6,35 %

2015

1544 orang

93,91 ≈ 94 orang

6,08 %

2016

1582 orang

94,05 ≈ 94 orang

5,95 %

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
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Tabel 1.1
Jumlah Populasi Mahasiswa aktif Angkatan 2013 dan Proporsi Sampel Per
Program Studi Th ajaran 2016/2017
Jumlah Mahasiswa Angkatan 2013 yang masih aktif di Th
Ajaran 2016/2017
NO

PROGRAM STUDI

JUMLAH

Proporsi tiap sampel

1

TEKNIK INFORMATIKA

89

6

2

SISTEM INFORMASI

53

4

3

ARSITEKTUR

111

8

4

TEKNIK SIPIL

63

4

5

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

63

4

6

HUKUM

79

6

7

ILMU KOMUNIKASI

29

2

8

MANAJEMEN

211

15

9

PERPAJAKAN

16

1

10

MANAJEMEN UNGGULAN

6

0

11

PSIKOLOGI

213

15

12

TEKNIK ELEKTRO

16

1

13

AKUNTANSI

212

15

14

AKUNTANSI SORE

9

0

15

TEKNOLOGI PANGAN

133

9

16

SASTRA INGGRIS

42

3

1345 orang

93 orang

JUMLAH

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
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Tabel 1.2
Jumlah Populasi Mahasiswa aktif Angkatan 2014 dan Proporsi Sampel Per
Program Studi Th ajaran 2016/2017
Jumlah Mahasiswa Angkatan 2014 yang masih aktif di Th
Ajaran 2016/2017
NO

PROGRAM STUDI

JUMLAH

Proporsi Tiap Sampel

1

TEKNIK INFORMATIKA

60

4

2

SISTEM INFORMASI

31

2

3

ARSITEKTUR

133

8

4

TEKNIK SIPIL

78

5

5

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

64

4

6

HUKUM

79

5

7

ILMU KOMUNIKASI

63

4

8

MANAJEMEN

248

16

9

PERPAJAKAN

44

3

10

MANAJEMEN UNGGULAN

14

1

11

PSIKOLOGI

238

15

12

TEKNIK ELEKTRO

24

2

13

AKUNTANSI

182

12

14

AKUNTANSI SORE

7

0

15

TEKNOLOGI PANGAN

159

10

16

SASTRA INGGRIS

51

3

1475 orang

94 orang

JUMLAH

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017

23

Tabel 1.3
Jumlah Populasi Mahasiswa aktif Angkatan 2015 dan Proporsi Sampel Per
Program Studi Th ajaran 2016/2017
Jumlah Mahasiswa Angkatan 2015 yang masih aktif di Th Ajaran 2016/2017
NO

PROGRAM STUDI

JUMLAH

Proporsi Tiap Sampel

1

ARSITEKTUR

141

9

2

TEKNIK SIPIL

74

4

3

HUKUM

86

5

4

MANAJEMEN

267

16

5

MANAJEMEN UNGGULAN

8

0

6

PSIKOLOGI

233

14

7

TEKNIK ELEKTRO

26

2

8

ROBOTIK & MECHATRONIC

4

0

9

AKUNTANSI

212

13

10

AKUNTANSI SORE

14

1

11

PERPAJAKAN

47

3

12

TEKNOLOGI PANGAN

140

9

13

NUTRISI & TEKNOLOGI KULINER

28

2

14

SASTRA INGGRIS

34

2

15

ENGLISHPRENEURSHIP

13

1

16

TEKNIK INFORMATIKA

59

4

17

MOBILE COMPUTING

1

0

18

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

61

4

19

ILMU KOMUNIKASI

67

4

20

SISTEM INFORMASI

17

1

21

GAME TECHNOLOGY

12

0

1544 orang

94 orang

JUMLAH

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
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Tabel 1.4
Jumlah Populasi Mahasiswa aktif Angkatan 2016 dan Proporsi Sampel Per
Program Studi Th ajaran 2016/2017
Jumlah Mahasiswa Angkatan 2016 yang masih aktif di Th Ajaran 2016/2017
NO

PROGRAM STUDI

JUMLAH

Proporsi Tiap Sampel

1

ARSITEKTUR

166

10

2

TEKNIK SIPIL

110

7

3

HUKUM

94

6

4

MANAJEMEN

247

15

5

MANAJEMEN UNGGULAN

12

1

6

PSIKOLOGI

200

12

7

TEKNIK ELEKTRO

21

1

8

ROBOTIK & MECHATRONIC

4

0

9

AKUNTANSI

191

11

10

AKUNTANSI SORE

12

1

11

PERPAJAKAN

56

3

12

TEKNOLOGI PANGAN

162

10

13

NUTRISI & TEKNOLOGI KULINER

38

2

14

SASTRA INGGRIS

41

2

15

ENGLISHPRENEURSHIP

24

1

16

TEKNIK INFORMATIKA

55

3

17

MOBILE COMPUTING

2

0

18

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

61

4

19

ILMU KOMUNIKASI

55

3

20

SISTEM INFORMASI

19

1

21

GAME TECHNOLOGY

12

1

1582 orang

94 orang

JUMLAH

Sumber : Data BMSI yang diolah, 1 Juni 2017
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3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Jenis data dilihat dari sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data
yang tidak mengandung unsur angka dan bersifat relatif dan harus
dikonversi sebelum diukur. Data kualitatif dari penelitian ini diperoleh dari
penyebaran survey dalam bentuk google form yang meliputi : kualitas
sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna.
Sebagian kuesioner menggunakan penelitian terdahulu Risdiyanto (2014)
yang menggunakan model Delone dan McLean. Pertanyaan yang terdapat di
kuesioner meliputi pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan terbuka
adalah berupa penjelasan jawaban dari responden, hal tersebut dapat
mewakili teknik wawancara secara langsung. Sedangkan data kuantitatif
adalah data yang mengandung unsur angka dan diukur secara numerik. Data
kuantitatif

dari

penelitian

ini

meliputi jumlah mahasiswa

Unika

Soegijapranata angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016 serta jumlah
skoring.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun
kelompok. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk
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menjawab pertanyaan penelitian. Data primer berupa opini subyek secara
individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),
kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer
dapat mengumpulkan sebuah data sesuai dengan yang diinginkannya.
(Sulistyanto dan Susilawati, 2015).
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode untuk
mengumpulkan data primer yaitu Metode Survey. Metode survey
merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyan
tertutup dan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah berupa penjelasan jawaban
dari responden, hal tersebut dapat mewakili teknik wawancara secara
langsung. Metode pengumpulan data menggunakan google form. Data
penelitian yang dikumpulkan dengan cara ini berupa opini, sikap,
pengalaman, dan karakteristik responden. Metode dalam penelitian ini
dilakukan dengan wawancara. Sugiyono (2010:194) menjelaskan bahwa
wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin megetahui hal – hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil
(Ningrum, 2015).
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Karena penelitian ini tentang evaluasi kepuasan pengguna sistem
dari prespektif mahasiswa dengan menggunakan model Delone dan McLean
maka menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.2

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Sintak
Sintak memiliki nama kepanjangan yaitu Sistem Informasi

Terpadu Akademik. Sintak merupakan sistem informasi akademik yang
dikembangkan dan digunakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata. Sintak ini
bertujuan untuk menyediakan pelayanan terpadu secara online administrasi
kemahasiswaan (akademik, non-akademik, dan keuangan). Sistem informasi
akademik

menggunakan

berbasis

web.

Website

yang

digunakan

www.sintak.unika.ac.id
Sintak ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dengan
berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, fungsinya adalah fitur
yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Pengguna yang berkaitan
langsung dengan sistem informasi akademik ini adalah mahasiswa. Mahasiswa
menggunakan sintak ini untuk memasukkan data mahasiswa, melakukan krs
online, melakukan pendaftaran wisuda online, melihat laporan nilai indeks
prestasi maupun nilai indeks prestasi kumulatif, pengisian angket perkuliahan, dan
melihat tagihan pembayaran.
Berikut adalah gambar mengenai sintak :
-

Tampilan halaman log in pada sintak
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-

Masukkan username dan password mahasiswa anda, pastikan username

dan password yang anda masukkan benar.
-

Tekan atau klik tombol “kirim” untuk masuk sistem.

-

Setelah berhasil login, maka akan tampil seperti pada gambar:
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-

Mahasiswa dapat memilih menu yang ada untuk melakukan kegiatan

administrasi akademik.
-

Untuk mengakhiri sintak silahkan tekan tombol “log out”

Aplikasi Sintak (Sistem Informasi Terpadu Administrasi Akademik) yaitu :
a. Menu KRS Mandiri
Menu KRS mandiri ini digunakan untuk pengisian KRS mahasiswa yang
dilakukan secara online untuk memilih mata kuliah yang diambil, dengan memilih
kelas sesuai jadwal yang diinginkan untuk menambahkan KRS yang diambil.
b. Menu Tagihan dan Pembayaran
Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi tagihan dan pembayaran
mahasiswa tiap semester. Menu ini untuk melihat history tagihan dan
pembayaran.
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c. Menu Angket Evaluasi Perkuliahan
Menu ini disediakan untuk mahasiswa, sebagai evaluasi perbaikan proses
pembelajaran sekarang dan seterusnya (continuous improvement). Sebelum
melakukan evaluasi tiap matakuliah diwajibkan melakukan pengisian

evaluasi

Mahasiswa untuk Institusi. Selanjutnya evaluasi mahasiswa ke masing-masing
dosen pengampu.
d. Menu Laporan Akademik
Menu ini untuk melihat hasil studi mahasiswa tiap semester dan hasil studi
kumulatif.
e. Menu Pendaftaran Wisuda
Menu ini digunakan untuk pendaftaran wisuda yang dilakukan secara online dan
terintegrasi dengan program studi, perpustakaan dan keuangan. Dilakukan dengan
cara mengisi form dan mengunggah dokumen yang diminta.
f. Menu Change Password
Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan password lama dengan password
yang baru.
g. Menu Update Data
Menu ini digunakan untuk mengupdate data Mahasiswa apabila ada data yang
harus dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.
h. Menu Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Menu ini digunakan untuk membantu Mahasiswa dalam mendokumentasikan
informasi tentang pencapaian akademik dan kualifikasi dari lulusan pendidikan
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bergelar

meliputi

pengalaman

kerja,

organisasi,

kegiatan,

penghargaan,

kemampuan dan karya yang telah dihasilkan dan diikuti selama studi.

3.3 Definisi Dan Pengukuran Variabel Penelitian
3.3.1

Kualitas Sistem
Kualitas sistem adalah dimensi kualitas sistem ini menilai karakteristik

yang diinginkan dari sebuah sistem. Delone dan McLean (1992) menjelaskan
bahwa kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software
dalam sistem informasi (Radityo dan Zulaikhan, 2007). Fokus dari kualitas sistem
adalah performa kinerja dari sistem itu sendiri, yang melihat pada seberapa baik
kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan prosedur dari sistem
informasi. Indikator dari variabel kualitas sistem dari penelitian terdahulu
(Risdiyanto, 2014) yaitu kemudahan pengguna (ease of use), kecepatan akses
(response time), keandalan sistem (reliability), fleksibilitas sistem (flexibility),
kegunaan fitur dan fungsi sistem, dan keamanan sistem (security). Pengukuran
masing – masing variabel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan
wawancara untuk mengetahui pendapat responden mengenai tingkat variabel
kualitas sistem. Sebagai tambahan, kemudian dilakukan dengan tipe skala
interval, dengan metode skala rating likert. Setiap item - item pertanyaan dalam
penelitian ini diskoring dengan skala 1 – 4. Skor (1) jika kualitas sistem semakin
rendah sampai dengan skor (4) jika kualitas sistem semakin tinggi untuk
mengetahui pada skor berapa tingkat variabel kualitas sistem.
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3.3.2

Kualitas Informasi
Kualitas informasi adalah dimensi kualitas informasi ini memiliki

karakteristik yang diinginkan dari output sebuah sistem. Delone dan McLean
(2003) menjelaskan bahwa kualitas informasi menyatakan bahwa mengukur
kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sistem
informasi, terutama dalam bentuk laporan – laporan (reports) (Risdiyanto, 2014).
Indikator dari variabel kualitas informasi dari penelitian terdahulu (Risdiyanto,
2014) yaitu kelengkapan (completeness), relevansi (relevance), akurat (accurate),
dan ketepatan waktu (timeliness). Pengukuran masing – masing variabel dalam
penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara untuk mengetahui pendapat
responden mengenai tingkat variabel kualitas informasi. Sebagai tambahan,
kemudian dilakukan dengan tipe skala interval, dengan metode skala rating likert.
Setiap item - item pertanyaan dalam penelitian ini diukur dengan skala 1 – 4. Skor
(1) jika kualitas informasi semakin rendah sampai dengan skor (4) jika kualitas
informasi semakin tinggi untuk mengetahui pada skor berapa tingkat variabel
kualitas informasi.

3.3.3

Kualitas Layanan
Dimensi kualitas layanan ini ditambahkan untuk melengkapi kualitas

sistem dan kualitas informasi. Kualitas layanan ini merupakan kualitas dukungan
yang diterima pengguna sistem dari departemen sistem dan dukungan personil
informasi. Indikator dari variabel kualitas layanan dari penelitian terdahulu
(Risdiyanto, 2014) yaitu kecepatan respon dan kemampuan teknik. Pengukuran
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masing – masing variabel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan
wawancara untuk mengetahui pendapat responden mengenai tingkat variabel
kualitas layanan. Sebagai tambahan, kemudian dilakukan dengan tipe skala
interval, dengan metode skala rating likert. Setiap item - item pertanyaan dalam
penelitian ini diukur dengan skala 1 – 4. Skor (1) jika kualitas layanan semakin
rendah sampai dengan skor (4) jika kualitas layanan semakin tinggi untuk
mengetahui pada skor berapa tingkat variabel kualitas layanan.

3.3.4

Kepuasan Pengguna Sistem
Menurut Kotler (2003) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan atau

pengguna adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang
dirasakan dibandingkan dengan harapannya (Kurniawan, 2012). Pelanggan atau
pengguna dalam hal ini adalah mahasiswa pengguna Sintak UNIKA, yang
mengharapakan Sintak dapat digunakan dengan baik dan memuaskan. Indikator
dari variabel kepuasan pengguna dari penelitian terdahulu (Risdiyanto, 2014)
yaitu efisiensi, keefektifan, dan kepuasan pengguna. Pengukuran masing – masing
variabel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara untuk
mengetahui pendapat responden mengenai tingkat variabel kepuasan pengguna.
Sebagai tambahan, kemudian dilakukan dengan tipe skala interval, dengan metode
skala rating likert. Setiap item - item pertanyaan dalam penelitian ini diukur
dengan skala 1 – 4. Skor (1) jika kepuasan pengguna semakin rendah sampai
dengan skor (4) jika kepuasan pengguna semakin tinggi untuk mengetahui pada
skor berapa tingkat variabel kepuasan pengguna.
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3.4 Alat Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis
interaktif. Analisis interaktif adalah studi yang mendalam menggunakan teknik
pengumpulan data langsung dari orang secara alamiah. Ada 4 komponen analisis
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
(Ningrum, 2015)
Alat uji untuk penelitian menggunakan uji kualitatif. Sugiyono (2010:15)
menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti yaitu
sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara
purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi, analisis
data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi (Ningrum, 2015). Analisis dari peneliti
menekankan pada kendala – kendala atau masalah – masalah yang dialami
pengguna.
Uji penelitian kualitatif ini dilengkapi menggunakan skala untuk
mengukur secara umum dari tingkat kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas
layanan, dan kepuasan pengguna. Skala (scale) adalah suatu alat atau mekanisme
yang dapat digunakan untuk membedakan individual – individual ke dalam
variabel – variabel yang akan digunakan di dalam riset (Jogiyanto, 2013).

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

1.

GAMBARAN UMUM RESPONDEN
Responden yang menjadi obyek penelitian ini adalah mahasiswa Unika

Soegijapranata Semarang angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2016 yang
masih aktif pada tahun ajaran 2016/2017. Hal ini disebabkan mahasiswa angkatan
tersebut masih aktif menggunakan sistem Sintak untuk kegiatan akademik/non
akademik.
Responden diambil secara acak berdasarkan angkatan yang masih aktif
dan masing – masing fakultas di Unika Soegijapranata. Target hasil sampel
angkatan 2013 sampai dengan 2016 yang masih aktif sebagai berikut:
Fakultas
Angkatan

Hasil Sampel

Target Sampel
2013 2014 2015 2016

Total

2013 2014 2015 2016

Total

Ekonomi dan Bisnis

31

32

33

31

127

31

32

33

31

127

Hukum dan Komunikasi

8

9

9

9

35

8

9

9

9

35

Teknologi Pertanian

9

10

11

12

42

9

10

11

12

42

Teknik

5

7

6

8

26

5

7

6

8

26

Psikologi

15

15

14

12

56

15

15

14

12

56

Arsitektur dan Desain

12

12

13

14

51

12

12

13

14

51

Sastra

3

3

3

3

12

3

3

3

3

12

Ilmu Komputer

10

6

5

5

26

10

6

5

5

26

Jumlah

93

94

94

94

375

93

94

94

94

375

35

36

Total

375

375

Persen Total Hasil Sampel
Terhadap Total Target
Sampel dikali 100% (%)
Sumber : Data BMSI yang diolah, 2017

100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa ada 375 responden yang memberikan
jawaban. Namun, responden yang menjawab jawaban kualitatif ada 265
responden, sisanya sebanyak 110 responden tidak memberikan jawaban kualitatif
terhadap survey yang telah disebar.
Berkaitan dengan sistem Sintak, dalam melakukan evaluasi kepuasan
sistem Sintak dari perspektif mahasiswa dengan model Delone dan Mclean
mengenai kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan
pengguna sebagai berikut :

2.

HASIL DAN ANALISIS
2.1 Kualitas Sistem
Variabel kualitas sistem memiliki indikatoryaitu kemudahan pengguna,

kecepatan akses, keandalan sistem, fleksibilitas sistem, kegunaan fitur dan fungsi
sistem, dan keamanan sistem. Berikut tanggapan responden dari indikator kualitas
sistem :
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2.1.1 Kemudahan Pengguna
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda mengenai kemudahan dalam
mengakses sistem Sintak?
Hasilnya sebagai berikut :
Diagram 2.1.1 tanggapan responden indikator kemudahan pengguna
Sangat Sulit
0%
Sulit
17%

Mudah
31%

Sangat Mudah
52%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.1.1 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang
menjawab sangat mudah tentang kemudahan pengguna mengakses sistem Sintak
adalah sebanyak 52%. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mudah dalam penggunaan
mengakses sistem Sintak melalui web dengan tampilan yang simpel dan tidak
membingungkan sehingga dapat memudahkan kegiatan akademik/non akademik
secara online. Menu yang dibuat tidak terlalu banyak dan menggunakan bahasa
Indonesia sehingga membuat mahasiswa mudah dalam penggunaannya.
Namun, dari keseluruhan jawaban responden terdapat 17% yang
menjawab sulit. Menurut beberapa mahasiswa merasa kesulitan saat mencari nilai
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ipk semester sebelumnya. Saat mahasiswa angkatan atas ingin melihat nilai ipk
semester sebelumnya yang keluar tidak ipk semester sebelumnya tetapi ipk
semester yang sekarang. Sehingga mahasiswa tidak bisa mengetahui nilai ipk
semester sebelumnya yang sudah pernah diambil. Kebanyakan mahasiswa yang
mengalami seperti itu yaitu semua fakultas.

Misal saya angkatan 2013 ingin melihat ipk semester 2. Langkah pertama
yang saya klik laporan akademik pada menu Sintak. Setelah itu muncul tahun
ajaran, periode, KRS, KHS, dan Transkip. Saya ketik tahun ajaran 2013/2014, lalu
periode genap (semester 2) setelah itu saya klik transkip ipk karena ingin melihat
ipk semester 2 pada mata kuliah yang pernah saya ambil dari semester 1 sampai
dengan semester 2, dan hasilnya sebagai berikut :
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Hasilnya yaitu semua mata kuliah yang sudah diambil dari semester 1
sampai dengan semester 7, jadi tidak dibuat gabungan ipk semester 1 dan 2 saja
dengan mata kuliah yang pernah diambil pada semester 1 dan 2 :
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Analisis tanggapan responden menjawab pilihan sangat mudah dan
mudah, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Sintak memiliki tampilan yang simpel dan tidak rumit

90

Tinggal memasukkan nim dan password bisa mengetahui nilai, jumlah

66

pembayaran
Sintak menggunakan bahasa Indonesia yang memudahkan pengguna

59

Tidak memberi alasan

95
310

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menjelaskan bahwa sistem Sintak memiliki tampilan
yang simpel dan tidak rumit dengan tampilan menu yang tidak banyak dan
penggunaan dengan bahasa Indonesia sehingga membuat mahasiswa mudah
dalam penggunaannya. Mahasiswa hanya memasukkan nim dan password juga
memudahkan pengguna untuk mengetahui nilai dan jumlah pembayaran.

Analisis tanggapan responden menjawab pilihan sangat sulit dan sulit,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Kesulitan mencari transkip nilai ipk semester sebelumnya

50

Tidak memberi alasan

15
65

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
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Dari analisis diatas menjelaskan bahwa kesulitan mencari transkip nilai
ipk semester sebelumnya misalnya mahasiswa angkatan semester 6 ingin melihat
transkip nilai ipk semester 1-3 tidak muncul sedangkan yang muncul nilai ipk
semester sekarang. Sehingga membuat mahasiswa kesulitan mencari ipk semester
sebelumnya yang digunakan untuk perwalian ditulis di buku akademik.

2.1.2 Kecepatan akses
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda mengenai kecepatan dalam
mengakses sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram2.1.2 tanggapan responden indikator kecepatan akses
Cepat Sangat Cepat
0%
0%

Lambat
53%

Sangat Lambat
47%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.1.2 dapat dilihat bahwa keseluruhan tanggapan
responden terdapat 47% yang menjawab sangat lambat dan 53% menjawab
lambat. Menurut mereka kelambatan akses sistem Sintak ketika berlangsungnya
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KRS meskipun koneksi internet kencang. Lambatnya KRS dikarenakan hanya
memiliki 1 server sehingga mengalami server down.Semua mahasiswa dengan
fakultas masing – masing mengalami hal seperti ini.
Analisis tanggapan responden menjawab pilihan sangat lambat dan
lambat, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Dalam waktu melakukan KRS, sintak sangat susah dibuka (error) 91
meskipun internetnya kencang
Banyaknya kuota mahasiswa yang mencoba mengakses sintak apalagi 94
saat dilaksanakan KRS membuat server down.
Saat membuka KRS pada sistem Sintak di luar kampus tetapi loading 80
buffering lama dan akhirnya tidak bisa dibuka
Tidak memberi alasan

110
375

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami
kelambatan akses pada sistem Sintak saat melakukan KRS. Meskipun internet
yang digunakan sudah kencang tetap mengalami error hingga muncul “request
time out” yang seringkali membuat server down. Terkadang melakukan KRS di
luar kampus juga mengalami kelambatan akses.

2.1.3 Keandalan Sistem
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang keandalan dari kerusakan
dan kesalahan pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
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Diagram 2.1.3 tanggapan responden indikator keandalan sistem
Sangat Tidak
Andal
0%
Sangat Andal
20%
Tidak Andal
47%

Andal
33%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.1.3 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang
menjawab andal tentang keandalan dari kerusakan dan kesalahan dalam
mengakses sistem Sintak adalah sebanyak 33% dan menjawab sangat andal
sebanyak 19%. Hal ini berarti bahwa menu Sintak pada tagihan pembayaran
sangat detail dan sesuai dengan informasi pembayaran yang diberikan. Serta
sistem Sintak dari menu nilai dan angket perkuliahan tidak terjadi kesalahan dan
sesuai.
Namun, dari keseluruhan jawaban responden terdapat 48% yang
menjawab tidak andal. Menurut mereka bahwa masih ada beberapa mahasiswa
saat selesai (log out) melakukan KRS sisipan sudah melakukan input mata kuliah
namun saat masuk kuliah pada lembar absensi tidak tercantum namanya pada
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salah satu mata kuliah yang diambil. Sehingga membuat mahasiswa merasa
mengeluh pada sistem KRS yang mengalami error. Keandalan sistem merupakan
salah satu faktor penting dalam suatu sistem informasi yang dimanfaatkan oleh
mahasiswa. Sehingga sistem harus tahan dari kerusakan dan kesalahan.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat andal dan andal,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Menu Sintak pada tagihan pembayaran lebih detail dan sesuai

76

Menu Angket Perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diambil

80

Tidak memberi alasan

41
197

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa keandalan sistem Sintak yang
dirasakan mahasiswa pada tagihan pembayaran yang sesuai dan detail.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tidak andal dan
tidak andal, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Pada waktu klik KRS terdapat mata kuliah yang diinput namun yang 47
keluar saat selesai KRS pada lembar absensi waktu masuk kuliah tidak
ada tercantum nama
Sistem sintak tidak bisa melihat nilai ipk semester sebelumnya
62
Tidak memberi alasan

69
178
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Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menujukkan bahwa ada beberapa mahasiswa saat
selesai (log out) melakukan KRS sisipan sudah melakukan input mata kuliah
namun saat masuk kuliah pada lembar absensi tidak tercantum namanya pada
salah satu mata kuliah yang diambil. Sehingga membuat mahasiswa merasa
mengeluh pada sistem KRS yang mengalami error. Serta mahasiswa tidak bisa
mengetahui nilai ipk semester sebelumnya untuk melakukan perwalian.

2.1.4 Fleksibilitas Sistem
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang kemampuan sistem Sintak
jika terjadi perubahan menu Sintak terkait kegiatan akademik?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.1.4 tanggapan responden indikator fleksibilitas sistem
Sangat Tidak
Fleksibel
0%

Tidak Fleksibel
22%

Fleksibel
51%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Sangat Fleksibel
27%
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Berdasarkan diagram 2.1.4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang
menjawab fleksibel tentang fleksibilitas atau kemampuan sistem terkait perubahan
menu Sintak adalah sebanyak 51%. Hal ini berarti bahwa perubahan menu Sintak
terkait dalam kegiatan akademiknya sudah lebih inovasi sehingga memudahkan
mahasiswa.
Namun, dari keseluruhan jawaban responden terdapat 22% yang
menjawab tidak fleksibel. Menurut mereka tampilan menu yang sudah ada seperti
menu nilai diperbaiki atau penambahan fitur untuk transkip nilai ipk yang sudah
pernah diambil diperbaiki karena belum bisa mengetahui.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat fleksibel dan
fleksibel, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Jika ada tampilan menu baru yang akan mendukung dan mempermudah

97

seluruh kegiatan akademik
Penambahan pada menu bisa menyesuaikan sistem Sintak

95

Tidak memberi alasan

102
294

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa tampilan menu yang baru untuk
mendukung dan mempermudah kegiatan akademik sehingga memenuhi
kebutuhan pengguna seperti menu job fair yang baru – baru ini ada di menu
Sintak bagi fresh graduate.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tidak fleksibel dan
tidak fleksibel, sebagai berikut :
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Tanggapan Responden

Jumlah

Menu yang sudah ada diperbaiki atau ditambah fitur

71

Tidak memberi alasan

10
81

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa tampilan menu yang sudah ada
seperti menu nilai diperbaiki atau penambahan fitur untuk mengetahui transkip
nilai ipk semester sebelumnya yang sudah pernah diambil diperbaiki karena
belum bisa mengetahui.

2.1.5 Kegunaan Fitur dan Fungsi Sistem
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda kegunaan mengenai fitur dan
fungsi sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.1.5 tanggapan responden indikator kegunaan fitur dan fungsi
sistem
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Tidak Berguna
0%

Berguna
53%

Sangat Tidak
Berguna
0%

Sangat Berguna
47%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.1.5 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang
menjawab berguna tentang kegunaan fitur dan fungsi sistem Sintak sebanyak
53%. Hal ini menunjukkan bahwa fitur dan fungsi sistem yang ada di menu
Sintak mudah dipahami karena berbasis bahasa Indonesia dan tampilan yang
mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mudah
dipahami dari fitur dan fungsi Sintak disebabkan aplikasi yang sederhana. Tetapi
sebagai tambahan seharusnya ada menu pendaftaran skripsi/pra skripsi online.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat berguna dan
berguna, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Mudah digunakan namun ada sebagian menu yang tidak penting 125
sehingga harus ada penambahan menu seperti skripsi online atau pra
skripsi online
Karena fiturnya hanya sedikit dan cukup mudah dipahami dengan

140
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desain fitur sintak terkenal tidak rumit untuk dioperasikan
Tidak memberi alasan

110
375

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukan bahwa fitur dan fungsi sistem Sintak
sudah baik. Namun beberapa mahasiswa melihat menu yang tidak penting seperti
menu fitur KTM sementara yang tidak sering digunakan oleh mahasiswa dan
sebaiknya ditambahkan menu skripsi/pra skripsi online. Fitur dan fungsi yang
mudah dipahami karena tidak rumit untuk mengoperasikannya.

2.1.6 Keamanan Sistem
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang keamanan data dan
informasi yang tersimpan dalam sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.1.6 tanggapan responden indikator keamanan sistem
Tidak Aman
0%

Sangat
Tidak Aman
0%

Aman
32%

Sangat Aman
68%
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Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.1.6 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang
menjawab sangat aman tentang keamanan data dan informasi yang ada di sistem
Sintak adalah sebanyak 68% dan menjawab aman 32%. Hal ini berarti bahwa
sistem Sintak memiliki tingkat keamanan yang tinggi dimana mahasiswa/i diberi
wewenang untuk mengakses sistem Sintak dengan akun dan password masing masing. Karena setiap akun bersifat rahasia, maka keamanan sistem merupakan
hal utama dalam sebuah sistem informasi.
Analisis tanggapan responden memilih awaban sangat aman dan aman,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Karena setiap mahasiswa sudah memiliki akun masing-masing sehingga 185
data menjadi aman dan karena sudah dibekali dengan password dan
memakai nim masing – masing
Keamanan data pada sintak terjamin karena jika kita diamkan pada laman 80
tersebut akan otomatis logout sendiri begitu kita klik laman menu lain
yang ada di sintak
Tidak memberi alasan

110
375

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa sistem Sintak sangat aman karena
masing – masing mahasiswa memiliki akun yaitu nim dan pasword. Dan juga
didiamkan pada laman menu Sintak otomatis akan log out sendiri.
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Berdasarkan hasil survey dari sisi kualitas sistem, sebagian besar
pengguna merasa kurang puas terhadap kualitas sistem Sintak Unika. Hal tersebut
disebabkan karena pengguna merasakan kelemahan sistem Sintak Unika dari sisi
kecepatan pengaksesan sistem saat KRS terjadi. Saat sistem Sintak mengalami
aktivitas pengaksesan cukup padat (crowded), sistem Sintak mengalami error.
Namun, juga muncul kepuasan dilihat dari sisi kemudahan pengaksesan sistem.
Adanya sistem Sintak yang memudahkan bagi mahasiswa untuk kegiatan
akademik/non akademik dari segi tampilan.

2.2 Kualitas Informasi
Variabel kualitas informasi dengan dimensi yaitu kelengkapan, relevansi,
akurat, dan ketepatan waktu. Berikut tanggapan responden dari indikator kualitas
informasi :

2.2.1 Kelengkapan Informasi
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang kelengkapan informasi
yang diberikan sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.2.1 tanggapan responden indikator kelengkapan informasi
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Sangat Tidak
Lengkap
0%

Tidak Lengkap
53%

Sangat Lengkap
0%

Lengkap
47%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.2.1 mengenai kelengkapan informasi yang dapat
dilihat di sistem Sintak yang menjawab lengkap sebanyak 47%. Hal ini berarti
bahwa menu yang ada di sistem Sintak terkait kegiatan akademik/non akademik
lengkap, sehingga memudahkan mahasiswa ketika melakukan pencarian menu
pada saat melihat nilai, melihat tagihan pembayaran, dan menu pendaftaran
wisuda. Jika sudah lengkap data dan informasi, maka operator tidak lagi
menginput ulang data.
Namun, dari keseluruhan jawaban terdapat 53%, yang menjawab tidak
lengkap. Berdasarkan tanggapan responden bahwa menu sistem Sintak terkait data
dan informasinya kurang lengkap karena ada beberapa menu yang harus
ditambahkan menu di sistem Sintak yaitu menu pendaftaran pra skripsi/skripsi
online melalui sistem Sintak. Kemudian untuk mahasiswa angkatan baru
khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberi masukan untuk menambahkan
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informasi 1000 poin. Karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang hanya
menerapkan sistem 1000 poin pada kegiatan mahasiswanya. Berikut adalah menu
yang ada di sistem Sintak :

Analisis tanggapan responden yang memilih jawaban sangat lengkap dan
lengkap, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Lengkap mengenai informasi - informasi yang dibutuhkan sebagai 97
mahasiswa seperti nilai, tagihan pembayaran, dan angket perkuliahan.
Tidak memberi alasan

51
178

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
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Dari analisis diatas menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan pada
sistem Sintak sangat lengkap, seperti nilai, tagihan pembayaran, dan angket
perkuliahan.
Analisis tanggapan responden yang memilih jawaban sangat tidak lengkap
dan tidak lengkap, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Kurang lengkap, sebaiknya dilengkapi informasi yang lain seperti 84
misalnya menu pra skripsi/skripsi online
Informasi mengenai 1000 poin belum lengkap dan belum ada di menu 54
Sintak
Tidak memberi alasan
59
197
Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa seperti
mahasiswa yang telah melakukan skripsi, belum ada informasi pada menu Sintak
yaitu menu pendaftaran skripsi/pra skripsi online. Sehingga tidak akan membuang
kertas seperti fotocopy, jadi hanya diupload saja. Sedangkan bagi mahasiswa
angkatan baru hanya pada fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga belum ada informasi
pada menu Sintak seperti menu sistem 1000 poin. Sehingga membuat mahasiswa
belum mengetahui apakah sampai dengan 1000 poin atau tidak.

2.2.2 Relevansi Informasi
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang informasi yang relevan
yang diberikan pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
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Diagram 2.2.2 tanggapan responden indikator relevansi informasi
Tidak Relevan
0%

Relevan
53%

Sangat Tidak
Relevan
0%

Sangat Relevan
47%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.2.2 tentang relevansi informasi, diketahui bahwa
mayoritas jawaban responden menjawab relevan sebanyak 47% dan menjawab
responden sangat relevan sebanyak 53%. Hal ini berarti bahwa terdapat
kesesuaian kegiatan akademik/non akademik dengan informasi yang ada di sistem
Sintak. Informasi yang relevan memberikan manfaat informasi bagi mahasiswa.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat relevan dan
relevan, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Sintak selalu relevan dalam memberikan informasi sesuai yang 121
dibutuhkan
Informasi selalu berkaitan dengan kegiatan perkuliahan

144

Tidak memberi alasan

110
375
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Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa informasi yang selalu bekaitan
dengan kegiatan perkuliahan dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan seperti
informasi tagihan pembayaran.

2.2.3 Keakuratan Informasi
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang keakuratan informasi yang
diberikan pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram2.2.3 tanggapan responden indikator keakuratan informasi
Sangat Tidak
Akurat
0%

Tidak Akurat
24%
Sangat Akurat
37%

Akurat
39%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.2.3 diketahui bahwa mayoritas jawaban responden
menjawab akurat sebanyak 39% dan menjawab sangat akurat sebanyak 37%. Hal
ini berarti bahwa informasi yang dihasilkan pada sistem Sintak bersifat akurat.
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Selain kelengkapan informasi juga harus disertai keakuratan data dan informasi
yang ada di sistem Sintak. Data dan informasi yang terakurat dapat memberikan
manfaat bagi mahasiswa untuk kegiatan akademik atau non akademik.
Namun dari keseluruhan tanggapan responden, terdapat 24% menjawab
tidak akurat. Menurut responden saat pembayaran ukp / sks lewat atm atau
maybank cabang lain di sistem Sintak tidak langsung memperbaharui.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat akurat dan akurat,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Sangat akurat karena data yang di peroleh dari dosen dan unika sendiri

116

Informasi yang diperoleh sesuai dengan fakultas masing – masing

94

Tidak memberi alasan

74
284

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa informasi yang ada di
sistem Sintak sudah akurat karena informasi yang diberikan seperti nilai dan
tagihan pembayaran diperoleh dari universitas dan fakultas masing – masing.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tidak akurat dan
tidak akurat, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Pembayaran ukp / sks lewat atm di sintak tidak langsung memperbaharui

55

58

Tidak memberi alasan

36
91

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa pernah
mengalami sudah membayar tetapi status pembayaran masih belum lunas pada
tagihan pembayaran. Mahasiswa yang mengalami ketika melakukan pembayaran
ukp/sks lewat ATM atau cabang maybank lain. Sehingga membuat mahasiswa
mengeluh dan harus ke pusat informasi BAK dan membuat mahasiswa mengurus
pembayaran yang faktanya sudah membayar ukp/sks.

2.2.4 Ketepatan waktu
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang ketepatwaktuan jika ada
informasi yang diberikan pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.2.4 tanggapan responden indikator ketepatwaktuan
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Sangat Tidak
Tepat Waktu
0%

Tidak
Tepat
Waktu
10%

Sangat Tepat
Waktu
0%

Tepat Waktu
90%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.2.4 tentang ketepatwaktuan informasi yang ada di
sistem Sintak, diketahui yang menjawab tepat waktu sebanyak 90%. Hal ini
berarti bahwa informasi yang diberikan sudah tepat waktu. Menurut responden
bahwa tagihan pembayaran sudah keluar pada sistem Sintak sebelum waktu
jadwal pembayaran ukp/sks.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tepat waktu dan
tepat waktu, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Informasi tagihan pembayaran sudah tepat waktu sebelum keluar jadwal 246
pembayaran ukp/sks
Tidak memberi alasan

90
336

Sumber : Data primer yang diolah
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Dari analisis diatas menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan
jumlah tagihan pembayaran sudah tepat waktu sebelum keluar jadwal pembayaran
ukp atau sks.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tidak tepat waktu
dan tidak tepat waktu, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Terkadang jadwal belum keluar padahal mendekati sebelum akan 19
melakukan KRS
Tidak memberi alasan

20
39

Sumber : Data primer yang diolah
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan jadwal
mata kuliah semester terkadang tidak tepat waktu misalnya melakukan KRS besok
pagi jadwal keluar malamnya. Sehingga beberapa mahasiswa mengeluh.

Berdasarkan hasil survey, dari sisi indikator kualitas informasi, para
pengguna merasakan puas, karena informasi yang disediakan sistem Sintak sudah
lengkap meliputi : informasi kegiatan akademik, kegiatan non akademik,
informasi nilai, informasi pembayaran uang kuliah. Namun dari sisi kualitas
informasi juga ada kelemahan yaitu pada kelengkapan informasi belum lengkap
seperti belum ada menu skripsi/pra skripsi online dansistem menu 1000 poin pada
fakultas Ekonomi dan Bisnis
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2.3 Kualitas Layanan
Variabel kualitas layanan dengan dimensi yaitu kecepatan respon dan
kemampuan teknik. Berikut tanggapan responden indikator kualitas layanan :

2.3.1 Kecepatan Respon
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang kecepatan respon dari
teknisi jika terjadi kerusakan (error) pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :

Diagram 2.3.1 tanggapan responden indikator kecepatan respon
Sangat Lama Sangat Cepat
0%
0%

Lama
49%

Cepat
51%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.3.1 tanggapan responden tentang kecepatan respon
dari petugas teknisi dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab cepat
hanya 51%. Hal ini berarti bahwa dengan memanfaatkan sistem informasi,

62

pelayanan sistem Sintak dapat dilakukan dengan cepat. Seperti beberapa
mahasiswa merasa penanganan olek teknisi sudah cepat jika terjadi error dan
pasword sistem Sintak mahasiswa yang lupa.
Namun, dari keseluruhan jawaban responden banyak yang menjawab
lama. sebanyak 49%. Kecepatan respon terhadap mahasiswa dalam keluhan
terhadap sistem Sintak seperti saat error pada menu sintak atau saat terjadi server
down waktu KRS berlangsungterkadang tidak segera ditindaklanjuti.Kecepatan
pelayanan ini dinilai dari sisi petugas teknisi selaku sebagai penyedia sistem
Sintak.
Analisis tanggapan jawaban responden memilih jawaban sangat cepat dan
cepat, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Penanganan oleh teknisi sangat cepat

110

Tidak memberi alasan

83
193

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa merasa
penanganan olek teknisi sudah cepat jika terjadi password sistem Sintak
mahasiswa yang lupa.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat lama dan lama,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Karena harus menemui teknisi secara langsung

79

63

Lambat apalagi waktu error pada menu sintak atau berlangsungnya 76
KRStidak segera ditindaklanjuti
Tidak memberi alasan
27
182
Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa mengalami
kelambatan respon dari petugas teknisi jika terjadi error pada menu Sintak misal
menu angket perkuliahan yang tiba – tiba tidak ada atau berlangsungnya KRS saat
server down yang menyebabkan akun berganti password sendiri saat sudah diganti
tetap tidak bisa masuk sistem Sintakakan memakan waktu jika benar – benar tidak
bisa dan harus menemui petugas teknisi secara langsung.

2.3.2 Kemampuan Teknik
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang petugas teknisi jika terjadi
kerusakan (error) pada sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.3.2 tanggapan responden indikator kemampuan teknik
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Tidak Mampu
0%

Sangat Tidak
Mampu
0%

Mampu
43%
Sangat Mampu
57%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.3.2 tanggapan responden tentang kemampuan
petugas teknisi menjawab sangat mampu sebanyak 57%. Kemampuan teknik ini
dinilai dari sikap dari petugas teknisi saat mahasiswa merasa ada keluhan terhadap
sistem Sintak. Mahasiswa merasa sangat terbantu dari sikap dari petugas teknisi
yang ramah dan cepat merespon dalam pelayanan terhadap sistem Sintak.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat mampu dan
mampu, sebagai berikut :

Tanggapan Responden

Jumlah

Petugas teknisi melayani keluhan mahasiswa tentang sintak sangat baik, 157
sopan dan ramah
Mampu memperbaiki password sintak dan responnya ramah

108
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Tidak memberi alasan

110
375

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa mahasiswa merasa terbantu dari
petugas teknisi melayani keluhan mahasiswa dengan baik, sopan, dan ramah.
Serta mampu memperbaiki password sistem Sintak bagi mahasiswa yang lupa
dengan respon yang sangat ramah.

Berdasarkan hasil survey, dari sisi indikator kualitas layanan, para
pengguna merasakan kepuasan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelayanan
yang cepat pada saat mahasiswa kelupaan password sistem Sintak. Namun juga
ada kelemahan saat muncul error pada berlangsungnya KRS akan memakan
waktu jika benar – benar tidak bisa dan harus menemui petugas teknisi secara
langsung.

2.4 Kepuasan Pengguna
.

Variabel kepuasan pengguna dengan dimensi efisiensi, efektif, dan

kepuasan pengguna. Berikut tanggapan responden indikator kepuasan pengguna :

2.4.1 Efisiensi
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda mengenai keefesienan tentang
adanya sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :
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Diagram 2.4.1 tanggapan responden indikator keefisiensi
Tidak Efisien
0%

Sangat Tidak
Efisien
0%

Sangat Efisien
27%

Efisien
73%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.4.1 tanggapan responden tentang keefisiensian
pada sistem Sintak yang menjawab efisien sebanyak 73% dan menjawab sangat
efisien sebanyak 27%. Keefisiensian sistem Sintak dapat mempengaruhi sistem
informasi

dalam

memberikan

solusi

terhadap

kelangsungan

kegiatan

akademik/non akademik bagi mahasiswa. Hasil wawancara terhadap responden
bahwa sistem Sintak mereka katakan efisien karena sangat membantu mahasiswa
serta menghemat waktu tidak perlu ke kampus atau pusat informasi.
Analisis tanggapan responden memilih sangat efisien dan efisien, sebagai
berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Cukup efisien dan sangat membantu mahasiswa

92

Tidak perlu bolak - balik ke pusat informasi secara langsung

75

67

Hemat waktu tidak perlu ke kampus

98

Tidak memberi alasan

110
375

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa sistem Sintak sangat membantu
mahasiswa dalam kegiatan akademik. Bisa online di mana saja dan kapan saja
tidak perlu ke kampus untuk melihat nilai maupun tagihan pembayaran.

2.4.2 Efektif
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang keefektifansistem Sintak
dalam memenuhi kebutuhan pengguna?
Hasilnya, sebagai berikut :
Diagram 2.4.2 tanggapan responden indikator keefektifan
Tidak Efektif
0%

Sangat
Tidak Efektif
0%

Sangat Efektif
46%
Efektif
54%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
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Berdasarkan diagram 2.4.2 hasil wawancara terhadap responden tentang
keefektifan sistem Sintak yang menjawab efektif sebanyak 54% dan sangat efektif
sebanyak 46%. Keefektifan sistem Sintak dilihat dari kebutuhan yang dimiliki
mahasiswa dapat tercapai sesuai harapan atau target yang telah ditentukan dan
tidak perlu untuk ke kampus.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat efektif dan efektif,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Dapat diakses dimana saja untuk keperluan mahasiswa sehingga tidak 123
selalu harus ke kampus untuk mengurus hal- hal kemahasiswaan
Saat terdesak dapat mengetahui hal - hal yang bersangkutan dengan 142
universitas terutam tentang tagihan pembayaran dan nilai
Tidak memberi alasan

110
198

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa sistem Sintak dapat diakses
dimana saja untuk keperluan mahasiswa sehingga tidak harus ke kampus untuk
mengurus hal kemahasiswaan seperti wisuda online, melihat tagihan pembayaran
ukp/sks, melihat nilai, melihat jadwal mata kuliah, dan mengisi angket
perkuliahan.

2.4.3 Kepuasan Pengguna
Pertanyaan : Bagaimana menurut Anda tentang kinerja sistem Sintak?
Hasilnya, sebagai berikut :

69

Diagram 2.4.3 tanggapan responden indikator kepuasan pengguna
Sangat Tidak
Puas
0%

Tidak Puas
49%

Sangat Puas
0%

Puas
51%

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Berdasarkan diagram 2.4.3 tanggapan responden tentang kepuasan
pegguna yang menjawab puas sebanyak 51%. Kepuasan responden diukur dari
rasa puas yang dirasakan oleh mahasiswa dalam menggunakan sistem Sintak
sebagai kelangsungan kegiatan akademik/non akademiknya. Rasa puas dirasakan
sebagian mahasiswa bahwa sistem Sintak telah berhasil memenuhi kebutuhan
pengguna.
Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat puas dan puas,
sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Selalu memberikan yang terbaik untuk info kegiatan dan mahasiswa

167

Tidak memberi alasan

23
190

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
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Dari analisis diatas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa merasakan
puas adanya sistem Sintak secara online untuk memberikan info dan membantu
mahasiswa untuk kegiatan akademik/non akademiknya.

Analisis tanggapan responden memilih jawaban sangat tidak puas dan
tidak puas, sebagai berikut :
Tanggapan Responden

Jumlah

Karena masih sering terjadi error, kadang-kadang server lambat bukan 98
hanya karena koneksi internet yang buruk
Tidak memberi alasan

87
185

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
Dari analisis diatas menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa belum
merasakan puas pada sistem Sintak yang dikarenakan sistem yang masih error
atau terjadinya server down saat melakukan KRS.

Berdasarkan hasil survey, dari sisi indikator kepuasan pengguna, para
mahasiswa Unika Soegijapranata cukup puas dan senang adanya akses sistem
Sintak untuk memudahkan proses akademik, dibandingkan jaman dulu secara
manual. Namun selain memuaskan, sistem Sintak juga mengalami kelemahan
dalam kecepatan akses dan kurang lengkapnya menu pra skripsi dan skripsi
online.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
Dari penelitian mengenai Evaluasi Kepuasan Sistem Dari Perspektif
Pengguna Dengan Model Delone dan McLean (Studi Kasus : “SINTAK” Unika
Soegijapranata), dikaji dengan menggunakan penelitian kualitatif dan teori Model
Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan McLean. Terdapat 4 indikator yang
umum digunakan oleh model Delone dan McLean yaitu kualitas sistem, kualitas
informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna.
Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti menyimpulkan
mengenai evaluasi sistem Sintak di Unika Soegijapranata, bahwa sistem Sintak
dari sisi indikator kualitas sistem masih kurang bagus. Hal ini dibuktikan dari
kecepatan akses sistem dalam penggunaan saat KRS berlangsung masih sering
terjadi error. Kelambatan akses karena server hanya satu di lingkup Unika
Soegijapranata. Dari sisi kualitas informasi meliputi kelengkapan masih ada
kekurangan seperti menu skripsi/pra skripsi online dan menu untuk mengetahui
sistem 1000 poin hanya pada fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari sisi efektif dan
efisien dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan kegiatan akademik/non
akademik, mahasiswa Unika Soegijapranata merasa puas karena memberikan
kemudahan dalam proses akademik khususnya pengaksesan nilai serta jadwal
kuliah dan KRS dapat dilakukan dimana saja.
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5.2 KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
5.2.1 Keterbatasan
Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Penelitian ini hanya menganalisis kepada responden mahasiswa saja.
Sedangkan sistem Sintak juga digunakan oleh dosen Unika, karyawan
Unika, dan orang tua.
2. Sistem Sintak menjadi salah satu pembatas dalam penelitian. Sistem
Sintak yang terus dikembangkan mungkin akan memberikan kepuasan
yang berbeda bila dilakukan studi kasus berikutnya.

5.2.2 Implikasi
Implikasi penelitian ini ditujukan kepada pihak – pihak yang akan
melakukan penelitian dengan sistem Sintak Unika, baik bagi kalangan akademisi
ataupun pihak yang memiliki kepentingan dengan sistem Sintak Unika.
Bagi kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya
diharapkan dapat memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada
dalam seluruh penelitian ini. Sedangkan bagi pihak yang memiliki kepentingan
terhadap

sistem

Sintak,

membuktikan

bahwa

pengguna

sistem

Sntak

mengharapkan adanya perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem, kualitas
informasi, dan kualitas layanan untuk nantinya memicu kepuasan pengguna.
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5.2.3 Saran
Saran dari penelitian ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya agar
dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel baru atau
menyesuaikan variabel yang telah ada dalam penelitian ini yang sekiranya dapat
memprediksi keberlanjutan sistem Sintak Unika atau sistem informasi terpadu
sehingga dihasilkan sebuah penelitian yang lebih baik.
Bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem Sintak baik
pengembang (pihak universitas) maupun mahasiswa sebagai pengguna. Bagi para
pengembang disarankan agar terus melakukan evaluasi secara rutin mengenai
keinginan para mahasiswa sebagai pengguna. Sehingga nantinya sistem Sintak
mampu mengakomodasi dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian
untuk pengguna/mahasiswa memberikan pendapat yang berdasarkan hasil survey
tersebut, ada beberapa pengguna yang memberikan saran untuk sistem Sintak
Unika. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan opini hasil survey dengan
memberikan saran untuk sistem Sintak guna mewujudkan kepuasan mahasiswa/i
Unika Soegijapranata, antara lain :
1. Guna meningkatkan kualitas sistem dan layanan dalam kecepatan akses
sistem Sintak diharapkan untuk memperbaharui server yang hanya satu di
lingkup Unika Soegijapranata, sehingga tidak terjadi error atau server down
pada saat berlangsungnya KRS. Server bisa ditambah jumlahnya.
2. Guna meningkatkan kualitas informasi dalam kelengkapan data dan
informasi pada menu Sintak dengan cara menambahkan sistem pendaftaran
skripsi/skripsi Sehingga tidak lagi menggunakan kertas.
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Sebagai akhirnya, kepuasan pengguna akan membentuk keinginan menjadi
sebuah sistem yang baik sesuai dengan harapan pengguna dan dapat membantu
pihak universitas untuk mengembangkan sistem Sintak yang lebih baik lagi.
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LAMPIRAN

PANDUAN SURVEY
Nama :
Jurusan :
Angkatan :

A. KUALITAS SISTEM
No Pertanyaan
1.

Bagaimana menurut anda mengenai kemudahan dalam mengakses sistem
Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, kemudahan dalam

mengakses sistem Sintak berada pada

skor.....
Sangat Sulit

Sulit

Mudah

Sangat Mudah

1

2

3

4

2.

Bagaimana menurut anda mengenai kecepatan dalam mengakses sistem Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, kecepatan dalam mengakses sistem Sintak berada pada skor.......

Sangat Tidak Cepat

Tidak Cepat

Cepat

Sangat Cepat

1

2

3

4

3.

Bagaimana menurut anda tentang keandalan dari kerusakan dan kesalahan pada
sistem Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, keandalan dari kerusakan dan kesalahan pada sistem Sintak
berada pada skor...
Sangat Tidak Andal

Tidak Andal

Andal

Sangat Andal

1

2

3

4

4.

Bagaimana menurut anda tentang kemampuan sistem Sintak jika terjadi
perubahan menu Sintak terkait kegiatan akademik?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, kemampuan sistem Sintak jika terjadi perubahan menu Sintak
terkait kegiatan akademik berada pada skor..
Sangat Tidak Fleksibel

Tidak Fleksibel

Fleksibel

Sangat Fleksibel

1

2

3

4

5.

Bagaimana menurut anda kegunaan mengenai fitur dan fungsi sistem Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, mengenai fitur dan fungsi sistem Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Berguna

Tidak Berguna

Berguna

Sangat Berguna

1

2

3

4

6.

Bagaimana menurut anda tentang keamanan data dan informasi yang tersimpan
dalam sistem Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam sistem
Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Aman

Tidak Aman

Aman

Sangat Aman

1

2

3

4

B. KUALITAS INFORMASI
No Pertanyaan
1.

Bagaimana menurut anda tentang keakuratan informasi yang diberikan pada
sistem Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, keakuratan informasi yang diberikan Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Akurat

Tidak Akurat

Akurat

Sangat Akurat

1

2

3

4

2.

Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan informasi yang diberikan
Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, kelengkapan informasi yang diberikan Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Lengkap

Tidak Lengkap

Lengkap

Sangat Lengkap

1

2

3

4

3.

Bagaimana menurut anda tentang ketepatwaktuan jika ada informasi yang
diberikan Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, ketepatwaktuan jika ada informasi yang diberikan Sintak berada
pada skor..
Sangat Tidak Tepat Waktu

Tidak

Tepat Tepat Waktu

Waktu
1
4.

2

Sangat

Tepat

Waktu
3

4

Bagaimana menurut anda tentang informasi yang relevan yang diberikan
Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, informasi yang relevan yang diberikan Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Relevan

Tidak Relevan

Relevan

Sangat Relevan

1

2

3

4

C. KUALITAS LAYANAN
No Pertanyaan
1.

Bagaimana menurut anda tentang kecepatan respon dari teknisi jika terjadi
kerusakan (error) pada Sintak?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, kecepatan respon dari teknisi jika terjadi kerusakan (error) pada
Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Cepat

Tidak Cepat

Cepat

Sangat Cepat

1

2

3

4

2.

Bagaimana menurut anda tentang petugas teknisi jika terjadi kerusakan (error)
pada Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, tentang petugas teknisi jika terjadi kerusakan (error) pada
Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Mampu

Tidak Mampu

Mampu

Sangat Mampu

1

2

3

4

D. KEPUASAN PENGGUNA
No Pertanyaan
1.

Bagaimana menurut anda mengenai keefesienan tentang adanya sistem Sintak ?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, adanya pencarian informasi pada sistem Sintak berada pada
skor..
Sangat Tidak Efisien

Tidak Efisien

Efisisen

Sangat Efisien

1

2

3

4

2.

Bagaimana menurut anda tentang kinerja sistem Sintak?
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Jelaskan :

Secara keseluruhan, kinerja sistem Sintak berada pada skor..
Sangat Tidak Puas

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

1

2

3

4

3.

Bagaimana menurut anda tentang keefektifan sistem Sintak dalam memenuhi
kebutuhan pengguna?

Jelaskan :

Secara keseluruhan, keefektifan sistem Sintak dalam memenuhi kebutuhan pengguna
berada pada skor..
Sangat Tidak Efektif

Tidak Efektif

Efektif

Sangat Efektif

1

2

3

4
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