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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengukuran merupakan salah satu proses penting dalam bisnis. Dengan 

melakukan pengukuran dapat diperoleh data-data yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah 

bisnis, banyak hal yang dapat dan perlu untuk diukur seperti daya beli pasar, 

kualitas dan kuantitas produk, performa karyawan, tingkat kepuasan pelanggan, 

hingga performa sistem informasi yang digunakan. Performa sistem informasi ini 

masih sangat jarang dilakukan karena penggunakan sistem informasi dalam 

sebuah bisnis juga masih tergolong baru. Namun seiring berkembangnya 

teknologi informasi dalam dunia bisnis, pengukuran performa sistem informasi ini 

menjadi salah satu pengukuran yang diperlukan.  

Tidak hanya menguji selancar apa sistem informasi yang digunakan, 

namun lebih penting lagi adalah sebaik apa performa sistem informasi yang 

digunakan dalam membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan efisiensi 

operasional dan membantu meningkatkan kepuasan customer sehingga 

customer merasa lebih nyaman dalam berbisnis dengan perusahaan tersebut. 

Dengan adanya pengukuran ini, perusahaan juga akan mengetahui apakah 

investasi yang dilakukan dengan menambahkan sebuah sistem informasi 

tersebut membuahkan hasil yang setimpal atau tidak. 

Universitas Ciputra merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang 

mengutamakan layanan terhadap calon mahasiswa, mahasiswa, dan alumninya. 

Seiring berjalannya waktu, Universitas Ciputra terus menambahkan layanan-

layanan yang dapat membantu calon mahasiswa dalam mendapatkan info 
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hingga melakukan pendaftaran, proses perkuliahan, kegiatan non-akademis, dan 

administrasi; dan para alumni dalam menjalin jaringan alumni dan menyediakan 

data-data yang diperlukan oleh para alumni. 

Fasilitas pelayanan yang disediakan oleh Universitas Ciputra terdiri dari 

berbagai bentuk, mulai dari fasilitas standard sebuah institusi pendidikan seperti 

ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, ruangan-ruangan kecil untuk 

berdiskusi kelompok hingga student lounge dimana mahasiswa dapat berkumpul 

dan berdiskusi maupun sekedar mencari info. Selain fasilitas standar, sebagai 

sebuah perguruan tinggi yang mengedepankan nilai entrepreneurship, fasilitas 

yang adapun terus berkembang seiring bertambahnya kebutuhan-kebutuhan 

dalam proses pembelajaran mahasiswa. Salah satu tambahan yang ada adalah 

sebuah sistem informasi yang diberi nama Ciputra Information System (CIS) 

dalam bentuk aplikasi berbasis web atau yang biasa disebut web app. Dengan 

aplikasi berbasis web ini, siapapun bisa menggunakannya melalui komputer, 

laptop, maupun smartphone.  

Sejak berdirinya Universitas Ciputra pada tahun ajaran 2006/2007, data-

data yang berhubungan dengan mahasiswa, dosen, staff non-dosen, serta 

proses operasional telah disimpan dalam bentuk digital. Meskipun pada saat itu 

belum menggunakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi seperti sekarang, 

namun dari awal berdiri Universitas Ciputra telah memanfaatkan teknologi yang 

ada. Seiring berjalannya waktu, penyimpanan tersebut mulai masuk kedalam 

sistem informasi yang berbeda-beda yang telah dikelompokkan dengan 

fungsinya masing-masing. 

Pada awal tahun ajaran 2014/2015 Universitas Ciputra telah memiliki 

beberapa sistem informasi yang cukup solid yang terbagi menjadi tiga sistem 
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informasi besar yaitu Campus Information System (CIS) yang digunakan untuk 

memperlancar proses perkuliahan mahasiswa dimana didalamnya terdapat 

proses-proses seperti jadwal kuliah, data diri mahasiswa, absensi, hingga nilai. 

Enterprise Resource Plan (ERP) adalah sistem informasi digunakan untuk 

mengurus operasional harian seperti perancangan budget, pengurusan properti, 

pembelian barang, hingga urusan keuangan. Dan Human Resource Information 

System (HRIS) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengurus 

data kepegawaian seperti data diri setiap pegawai termasuk dosen, staff non-

dosen, hingga data diri Dosen Luar Biasa (DLB), kepengurusan cuti, klaim 

kesehatan, data penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen, hingga data 

pelatihan para pegawai. 

Selain tiga kelompok besar tersebut, Universitas Ciputra juga memiliki 

tiga sistem informasi lainnya yang tebagi dalam aplikasi yang berdiri sendiri-

sendiri seperti aplikasi Kredit Poin yang digunakan sebagai sarana pencatatan 

kegiatan non-akademik mahasiswa, Student Entrepreneurship Project (SEP) 

yang digunakan sebagai sarana perkuliahan mata kuliah Entrepreneursip yang 

menjadi nilai jual Universitas Ciputra, dan aplikasi Library (Perpustakaan) yang 

dapat digunakan untuk mencari dan meminjam buku-buku yang ada dalam 

perpustakaan Universitas Ciputra. Dan beberapa aplikasi pendukung lainnya 

seperti E-Learning dan Kartu Rencana Studi (KRS). 

Dengan adanya enam aplikasi tersebut ditambah beberapa aplikasi 

pendukung lainnya, operasional Universitas Ciputra berjalan dengan baik. Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan, Universitas Ciputra melalukan penggabungan 

aplikasi-aplikasi yang terpisah pisah tersebut menjadi satu sistem informasi yang 

terintegrasi sebagai sebuah inovasi. Pada tahun ajaran 2015/2016 lahirlah 
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Ciputra Information System (CIS) yang digunakan hingga saat ini. CIS 

merupakan sebuah aplikasi hasil penggabungan dan penyesuaian dari aplikasi-

aplikasi sebelumnya. Meskipun dikatakan lahir pada tahun ajaran 2015/2016, 

namun fitur CIS belum lengkap karena belum semua aplikasi bergabung dan 

terserap kedalam CIS. 

Seiring berjalannya waktu, semua aplikasi mulai tergabung kedalam CIS. 

Selain penggabungan aplikasi, CIS juga melahirkan fitur-fitur baru yang 

sebelumnya belum ada seperti fitur untuk pengisian survei alumni dan kalender 

akademik yang sebelumnya masih dilakukan manual. Dan dengan adanya 

perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik lagi, Universitas Ciputra pada tahun ajaran baru 2016/2017 meluncurkan 

aplikasi smartphone (mobile app) pertamanya yang dapat diunduh di Google 

Play Store bagi pengguna smartphone Android, dan Apple App Store bagi 

pengguna iPhone dan iPad yang diberi nama UC Student. 

Dalam perkembangannya, CIS yang merupakan sistem informasi yang 

lahir dari penggabungan beberapa sistem informasi secara bertahap tidak luput 

dari masalah baik itu kesalahan/error dari server maupun ketidak sesuaian 

proses dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada. Error dan 

komplain dari user akan meningkat pada saat implementasi fitur-fitur baru. CIS 

yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh tim ICT Universitas Ciputra tidak 

luput dari masalah namun tetap setia digunakan oleh user nya karena para user 

tidak memiliki alternatif atau aplikasi lain yang dapat menggantikan CIS. 

Dengan adanya layanan berbentuk sistem informasi digital yang telah 

ada dan terus berkembang tersebut, kegiatan operasional maupun proses 

belajar mengajar yang terjadi di dalam Universitas Ciputra berjalan sampai 
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sekarang. Namun sejauh apa sebenarnya efektifitas dari sistem informasi yang 

ada pada saat ini belum ada yang tahu. Tingkat keberhasilan sebuah sistem 

yang tidak pernah diukur akan menimbulkan keraguan dari para penggunanya, 

dan dapat menyebabkan perkembangan yang tidak efektif. Salah satu faktor 

yang menentukan efektifitas sebuah sistem informasi adalah tingkat kepuasan 

para penggunanya. Jika banyak pengguna yang merasa tidak puas pada CIS 

yang mereka gunakan sehari-hari, maka bisa diasumsikan bahwa sistem 

informasi tersebut tidak efektif. Diasumsikan tidak efektif karena jika mayoritas 

dari penggunanya merasa tidak puas, berarti mereka merasa bahwa sistem 

informasi tersebut lebih menyusahkan dari pada tidak menggunakan sistem 

informasi. 

Sejak awal berdiri hingga lahirnya aplikasi mobile UC Student, Universitas 

Ciputra belum pernah melakukan pengukuran terhadap performa sistem 

informasi yang digunakan. Dengan bergabungnya aplikasi-aplikasi yang tadinya 

berdiri sendiri-sendiri, maka pengukuran terhadap performa sistem informasi 

yang digunakan saat ini yaitu CIS menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. 

Dengan adanya pengukuran performa, maka CIS diharapkan dapat berkembang 

kearah yang  lebih baik.  

Dengan adanya pengukuran performa CIS, akan diketahui apa saja 

kekurangan dan kelebihan dari CIS. Dengan informasi tersebut, maka 

kekurangan dari CIS dapat diperbaiki dan kelebihan yang ada dapat 

dikembangkan. Dari hasil pengukuran tersebut, arah pengembangan CIS juga 

akan lebih jelas apakah fitur dalam CIS perlu diperbaiki, ditambah, atau malah 

dibuang. 
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Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

user atau pengguna dari sistem infromasi CIS yang telah digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. User atau pengguna CIS sendiri dapat dibagi kedalam lima 

kelompok, yaitu mahasiswa aktif, calon mahasiswa, alumni, dosen, dan staff non-

dosen Universitas Ciputra. Pembagian tersebut didasarkan pada tingkat 

penggunaan yang memiliki perbedaan yang cukup jauh dimana mahasiswa 

sebagai customer dari Universitas Ciputra yang berjumlah ribuan orang yang 

terbagi dalam berbagai jurusan yang berbeda, memiliki kesamaan dalam 

menggunakan aplikasi yaitu sama-sama menggunakan CIS sebagai sarana 

untuk mendapatkan info untuk kegiatan perkuliahan dan informasi mengenai 

administrasi mereka masing-masing. 

Calon mahasiswa menggunakan CIS untuk mendaftarkan diri dan melihat 

perkembangan proses penerimaannya di Universitas Ciputra. Setiap tahunnya, 

jumlah calon mahasiswa yang menggunakan CIS bisa mencapai ribuan namun 

seiring waktu, jumlah ini akan berkurang dengan berakhirnya periode 

pendaftaran mahasiswa baru, dan akan kembali tinggi dengan dimulainya 

periode penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran berikutnya. Berbeda 

dengan calon mahasiswa, jumlah alumni akan terus bertambah seiring waktu. 

Pada saat ini, fasilitas dari CIS yang dapat diakses oleh alumni Universitas 

Ciputra masih sangat terbatas. Sebagian besar data-data yang diperlukan oleh 

alumni belum berkembang sehingga nyaris tidak ada alumni yang melakukan 

akses pada CIS. 

Dosen menggunakan aplikasi CIS sebagai sarana dalam proses 

perkuliahan seperti E-Learning, memasukkan nilai mahasiswa, dan memantau 

perkembangan mahasiswa bimbingan akademiknya serta kegiatan yang bersifat 
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administratif dan operasional seperti pengurusan cuti, klaim kesehatan, dan 

pengurusan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen. Sedangkan staff non-

dosen menggunakan CIS hanya untuk kegiatan yang bersifat administrative dan 

operasional sesuai dengan job desc pada departemen masing-masing. 

Melalui pengguna sistem informasi yang dibagi dalam tiga kategori 

tersebut, akan diukur sejauh apa CIS telah memenuhi ekspektasi setiap orang 

yang menggunakannya. Pengukuran ini merupakan salah satu dari tiga alat ukur 

yang digunakan dalam pengukuran efektifitas sebuah sistem informasi yang 

pernah diteliti sebelumnya yaitu performance of individual actor, internal 

efficiency of a network, dan customer-perceived performance of service 

operation.  

Dalam sebuah bisnis, apapun bisnisnya, customer atau pelanggan 

merupakan salah satu faktor paling penting. Customer-perceived performance of 

service operation yang diterjemahkan menjadi kinerja layanan operasi yang 

dirasakan pelanggan akan diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan atau user 

dari sistem informasi yang telah disediakan oleh departemen Information and 

Communication Technology (ICT) yaitu Ciputra Information System (CIS) 

menjadi salah satu faktor penting yang perlu diukur sebagai bahan pertimbangan 

dalam menjadi lebih baik dan memiliki lebih banyak customer kedepannya. 

Berangkat dari kondisi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan 

difokuskan kepada tiga kelompok user yang paling aktif menggunakan CIS yaitu: 

mahasiswa aktif, dosen, dan staff non-dosen. Calon mahasiswa dan alumni yang 

hanya memiliki sedikit fitur yang dapat diakses serta jarang melakukan akses 

tidak akan dihitung tingkat kepuasannya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berapa rata-rata tingkat kepuasan user (mahasiswa) terhadap kinerja CIS? 

2. Berapa rata-rata tingkat kepuasan user (dosen) terhadap kinerja CIS? 

3. Berapa rata-rata tingkat kepuasan user (staff non-dosen) terhadap kinerja 

CIS? 

4. Mengapa rata-rata tingkat kepuasan user (mahasiswa, dosen, dan staff non-

dosen) terhadap kinerja CIS mencapai nilai tersebut? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa nilai 

rata-rata tingkat kepuasan user dari sistem informasi yang digunakan oleh 

Universitas Ciputra yang diberi nama Ciputra Information System (CIS) dalam 

kegiatan sehari-hari dan untuk menggunakan hasil yang diperoleh sebagai salah 

satu dari tiga poin yang digunakan dalam proses pengukuran efektifitas sistem 

informasi yang dapat digunakan untuk menambahkan nilai akreditasi universitas. 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berapa rata-rata tingkat kepuasan user (mahasiswa) 

terhadap kinerja CIS yang digunakan sehari-hari. 

2. Untuk mengetahui berapa rata-rata tingkat kepuasan user (dosen) terhadap 

kinerja CIS yang digunakan sehari-hari. 

3. Untuk mengetahui berapa rata-rata tingkat kepuasan user (staff non-dosen) 

terhadap kinerja CIS yang digunakan sehari-hari. 
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4. Untuk mengetahui mengapa tingkat kepuasan user (mahasiswa, dosen, staff 

non-dosen) terhadap kinerja CIS mencapai nilai tersebut. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan manfaat  

baik secara teoritis maupun secara praktis. 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dunia 

akademik khususnya bidang manajemen teknologi dan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk acuan dalam bidang sejenis. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat 

praktis bagi pengembang aplikasi CIS di Universitas Ciputra dan bagi 

mahasiswa, dosen, dan staff non-dosen Universitas Ciputra sebagai pengguna 

CIS yang paling aktif. 

 

1.4.2.1. Pengembang sistem aplikasi CIS 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengembangan sistem informasi yang ada. 

Sehingga sistem informasi yang digunakan semakin bermanfaat bagi semua 

user baik mahasiswa, dosen, maupun staff non-dosen dalam melakukan 

aktifitasnya sehari-hari di Universitas Ciputra baik dalam proses belajar-

mengajar, maupun proses administrasi dan kegiatan operasional. 
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1.4.2.2. Mahasiswa Universitas Ciputra 

Dengan penelitian ini, diharapkan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa 

Universitas Ciputra akan informasi yang berhubungan dengan proses 

perkuliahan maupun tidak dapat terus berkembang kearah yang lebih baik lagi 

dan semakin memudahkan para mahasiswa Universitas Ciputra dalam kegiatan 

perkuliahan maupun urusan administrasi. 

 

1.4.2.3. Dosen Universitas Ciputra 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kegiatan-kegiatan yang bersifat 

administrasi yang menyita waktu dan tenaga dosen-dosen Universitas Ciputra 

akan terus membaik sehingga dosen-dosen Universitas Ciputra bisa lebih 

menggunakan waktu dan tenaganya untuk memperbaharui materi dan cara 

mengajar, mengerjakan penelitian, serta pengabdian masyarakat yang menjadi 

tugas utama mereka sebagaimana tertera dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

1.4.2.4. Staff non-Dosen Universitas Ciputra 

Melaui penelitian ini, diharapkan tugas-tugas dari para staff non-dosen 

Universitas Ciputra dapat terselesaikan dengan lebih baik dan cepat sehingga 

para staff non-dosen Universitas Ciputra bisa menggunakan waktu yang tersisa 

untuk berinovasi dan menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Karena perbedaan tingkat penggunaan yang cukup besar, maka 

penelitian ini difokuskan hanya kepada mahasiswa, dosen, dan staff non-dosen 

Universitas Ciputra sebagai tiga kelompok user dengan tingkat pemakaian paling 
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tinggi. Dengan adanya perbedaan penggunaan modul CIS dari user dari 

kelompok yang sama, maka tingkat kepuasan yang diteliti adalah tingkat 

kepuasan terhadap CIS secara keseluruhan. 

 
 


