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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang masalah 

Perkembangan tehnologi yang pesat memberikan dampak akan kebutuhan 

administrasi yang cepat dan akurat sehingga munculah sistem informasi yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan dalam seabuah organisasi. 

Sistem informasi  saat ini menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi,baik 

organisasi bisnis maupun non bisnis. Demikian pula dalam sebuah perguruan 

tinggi,penggunaan sistem informasi dapat memberikan kemudahan bagi sivitas 

akademika dalam rangka menunjang kegiatan, baik pembelajaran, administrasi 

,maupun kemudahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. 

Kebutuhan akan sistem informasi di Unikal di akomodasi oleh pimpinan unikal 

dengan menggunakan SIAKAD yaitu suatu sistem informasi yang digunakan 

untuk  memudahkan pihak pimpinan, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 

dalam melaksanakan kegiatan akademik sehingga proses administrasi dan 

pembelajaran berjalan sesuai dengan standar dan harapan dengan efisiensi pada 

penggunaan Sumber Daya Manusia dan dana , karena dengan adanya SIAKAD ini 

maka proses admisitrasi akan lebih cepat dan sederhana dan sedikit terjadinya 

kesalahan dalam administrasi  sehingga menunjang dalam pengambil keputusan 

untuk melaksanakan manajemen secara baik dan kredible. 

Kebutuhan dan manfaat SIAKAD bagi mahasiswa adalah memberikan 

kemudahan dalam melaksanakan administrasi akadaemik dari proses perencanaan 



mata kuliah , proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penilian 

akademik. 

Bagi dosen SIAKAD sangat diperlukan dalam proses pembimbingan akaademik, 

monitoring mahasiswa perwalia, proses pembelajaran dan penilaian akaadaemik . 

Bagi tenaga kependidikan SIAKAD berfungsi sebagai dokumen administrasi yang 

mendukung pengarsipan dalam kegiatan akadaemik. 

Bagi pengambil keputusan dengan tersedianya data dalam sistem informasi akan 

memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi, monitoring  

sehingga kegiatan akademik berjalan sebagai mana yang diharapkan. 

Pemanfataan SIAKAD yang optimal akan memudahkan bagi sivitas akademika 

dalam menjalankan tugas pokok fungsi secara baik sehingga dibutuhkan 

komitmen yang sangat besar dari sivitas akademika untuk memanfaatkan 

SIAKAD secara optimal agar tujuan SIAKAD agar adanya data yang akurat dan 

terdpat efisiensi dan efektifitas organisasi. Akan tetapi pada kenyataannya hanya 

sebagaian saja dari pengguna SIAKAD yang betul-betul memanfattkan sistem 

informasi terseabut secara maksimal. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi di Unikal adalah segenap sivitas akademika 

hanya sebagian saja yang memanfaatkan penggunaan SIAKAD secara 

maksimal baik itu kalangan dosen, tenaga kependidikan maupun 

mahasiswa, sehingga sistem informasi yang sudah dikembangkan yang 

harapannya agar terdapat efisiensi dan efektifitas kerja belum terwujud. 



Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.2.1. Bagaimana efektifitas penggunaan SIAKAD oleh Dosen 

Universitas Pekalongan 

1.2.2. Kendala apa yang dihadapi saat penggunaan SIAKAD oleh 

dosen Universitas 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan SIAKAD 

oleh dosen 

1.3.2. Untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan SIAKAD oleh 

dosen 

 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Memberikan  kontribusi kepada pengambil keputusan di 

Universitas Pekalongan tentang penggunaan SIAKAD di 

Unikal 

1.4.2. Memberikan pemikiran tenyang kajian ilmiah penggunaan 

SIAKAD yang dapat memberikan dukungan dalam layanan 

yang optimal kepada sivitas akademika 

 

1.5. Urgensi dan keutamaan penelitian 



1.5.1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada 

pengambil keputusan di Universitas Pekalongan untuk 

mengevaluasi dan monitoring dalam penggunaan SIAKAD 

secara maksimal. 

1.5.2. Penelitian ini diharapkan mendorong dosen, untuk 

menggunakan SIAKAD secara maksimal sehingga tujuan 

pengembangan SIAKAD dapat terwujud. 

1.6.  Rencana Target Luaran 

1.6.1. Publikasi di jurnal 

1.6.2. Pemakalah dalam seminar ilmiah 

1.7. Rencana tempat penelitian 

Universitas Pekalongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liny Hendrinita Samiadji pada tahun 

2012 tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen 

Akademik pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanauddin, 

Makassar. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

tipe penelitian diskriptif . Dengan pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kemudahan penggunaan, kestabilan dan keandalan, 

kelengkapan fungsi/fitur, inovasi, keamanan dan fleksibilitas dalam 

penggunaan Sistem informasi manajemen di Fisipol UNHAS 

Makassar. 

2. Penelitian dengan judul Pengelolaan Sistem akademik Perguruan 

Tinggi Berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang 

dilakukan oleh Etin Indrayani pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti sejauhmana sumbangan Efektifitas manajemen SIA 

(X1), budaya TIK (X2), ketersediaan fasilitas TIK (X3) dan kualitas 

SDM  (X4) terhadap kinerja PT (Y). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa menurut manajemen lembaga semua variabel secara bersama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Y sebesar 71,35%, menurut 



dosen berpengaruh secara signifikan sebesar 77,5% dan menurut 

mahasiswa berpengaruh signifikan sebesar 83% 

3. Implementasi Sistem Informasi Akademik Universitas Surakarta, oleh 

Abdillah Baraja dengan perumusan masalah : Bagaimana 

mengkondisikan agar semua sistem yang ada di Universitas Surakarta 

dapat dijadikan sebagai sebuah kesatuan yang dapat dikerjakan oleh 

komputer, Apakah dengan menggunakan sistem komputerisasi 

akademik di Universitas Surakarta dapat lebih efisien dan efektif 

dalam penyampaian informasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

di Universitas Surakarta pengolahan data masih menggunakan cara 

cara manual sehingga banyak ditemuai hambatan. Hambatan tersebut 

antara lain waktu yang digunakan untuk membuat laporan terlalu lama, 

banyaknya biaya yang dikeluarkan dan banyaknya tenaga kerja yang 

dilibatkan. Sehingga dengan adanya komputerisasi dapat kesalahan 

dapat diminimalkan. 

 

2.2. Landasan Teori 

a. Definisi Siatem Informasi Manajemen 

Menurut Maya Marindah seperti yang dikutip dalam......Sistem 

Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau 

sistem yang menyediakan informasi bertujuan mendukung operasi 

manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi 

cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis 



pada komputer.dengan mempertimbangkan apa.untuk siapa,dan kapan 

harus disajikan. 

b. Peranan Sistem Informasi Manajemen 

1. Secara umum peranan SIM ada dalam tiga hal yaitu : 

UntukEfisiensi efisiensi operasional dari perusahaan,  teknologi 

sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi 

lebih efisien. Sehingga keunggulan perusahaan tersebut dapat 

ditingkatkan. 

2. Inovsi dalam tehnologi dan penerapannya agar memberikan 

keuntungan tang strategis, sehingga keunggulan kompetitif bisa 

ditingkatkan. 

3. Mengembangkan dan membangun sumber-sumber informasi 

strategis. 

Sistem informasi dibutuhkan bagi semua level tingkatan manajer, 

antara lain: 

1. Manajer tingkat bawah, Sistem Informasi Manajemen 

dipergunakan untuk keperluan pengendalian operasional. Pada 

tingkatan ini SIM dipergunakan dengan tujuan untuk 

penghematan disegala bidang yang mungkin untuk dilakukan. 

Contohnya pencetakan rekening listrik oleh PLN.  

2. Manajer level menengah,  penerapan SIM dipergunakan untuk 

keperluan pengendalian manajemen. Tugas seorang manajer 

menengah ialah mengelola semua sumberdaya milik organisasi 



agar benar-benar dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan oleh manajemen puncak oleh semua 

personilnya secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

melaksanakan tugas seperti ini manajer harus mempunyai 

segala macam informasi tentang segala kegiatan organisasi 

dalam operasinya sehari-hari. Dalam hal inilah SIM dapat 

berperanan secara nyata untuk membantu manajer. Hal ini 

disebabkan karena komputer mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan sejumlah besar data dengan mudah, dan menggali 

informasi yang terkandung didalamnya secara cepat. 

3. Manajemen tingkat puncak, yang tugas utamanya adalah untuk 

membuat perencanaan yang strategis.  

 

2.2.1. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 

SIAKAD adalah sebuah aplikasi Sistem berbasis Web yang dirancang 

khusus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akademik bagi civitas 

akademikanya (Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) sehingga 

menghasilkan informasi yang lebih cepat, efisien dan akurat. 

2.2.2. Fungsi SIAKAD bagi dosen 

SIAKAD membantu kinerja dosen dalam hal pengajaran seperti Inpur 

nilai, interaksi dengan mahasiswa perwalian (lihat  KHS dan transkrip 

mahasiswa perwalian), upload bahan ajar, upload/download tugas 



kuliah mahasiswa, melihat biodata, aktivitas mengajar, daftar publikasi 

dan lain-lain. 

2.2.3. Fungsi SIAKAD bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa SIAKAD dirancang agar mahasiswa dapat melakukan 

registrasi mata kuliah atau pengisisn kartu rencana studi, mahasiswa 

dapat melihat nilai melalui Kartu Hasil studi, mahasiswa dapat melihat 

dan mencetak transkrip nilai dan mehasiswa dapat menggunakan untuk 

mencari dan melihat materi ajar serta penugasan mata kuliah. 

2.2.4. Fungsi SIAKAD bagi tenaga kependidikan 

Bagi tenaga kependidikan SIAKAD berfungsi untuk melakukan 

pencetakan transkrip, melakukan pengecekan jumlah peserta mata 

kuliah untuk dapat mencetak daftar hadir, input dosen pengampu 

dalam fungsi untuk penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III.METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian 

     1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  mengenai efektivitas 

pemanfaatan Siakad pada Universitas Pekalongan. 

     2. Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi  Universitas 

Pekalongan. 

3.2. Operasional Variabel 

a. Efektifitas Pemanfaatan adalah bagaimana mengukur sejauh 

mana SIAKAD sudah dimanfaatkan secara optimal oleh dosen 

Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 

Indikator : 

1) Pemahaman dosen tentang SIAKAD dan manfaatnya 

2) Pemanfaatan konten dalam SIAKAD, sebagian atau 

seluruhnya 

b. Kendala dalam pemanfaatan, adalah hambatan yang dihadapi 

dosen dalam penggunaan SIAKAD yang meliputi : 

1) Kendala dalam pemanfaatan SIAKAD untuk perwalian 



2) Kendala dalam pemanfaatan SIAKAD untuk 

mengunggah materi kuliah 

3) Kendala dalam pemanfataan SIAKAD untuk 

penugasan kepada mahasiswa 

4) Kendala dalam pemanfaatan SIAKAD untuk 

mengupload nilai 

3.3 Populasi dan Sampel 

      Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling 

 Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sampling, 

yaitu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, tetapi hanya 

mengambil sebagian dari populasi sebagai contoh atau sampel penelitian. 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak 

diteliti (Djarwanto& PangestuS,1993).Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh dosen tetap dilingkungan fakultas Ekonomi Universitas 

Pekalongan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diteliti, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto & 

Pangestu S,1993). 

3. Tehnik Sampling 



Untuk memilih yang menjadi responden sebagai sampel penelitian ini 

dipergunakan tehnik proposional sampling , dimana mengambil 10 % dari 

jumlah keseluruhan(populasi), yang terdiri dari dosen tetap 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan: 

a. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek 

penelitian, melalui : 

1.Wawancara 

         Metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung 

dengan orang yang bersangkutan atau subyek penelitian. Dalam hal ini 

dengan dosen tetap, kepala tata usaha dan mahasiswa. 

2.Daftar Pertanyaan (kuesioner) 

Metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden untuk diisi. Dalam hal ini berkaitan dengan 

pemanfaatan siakad untuk keperluan akademik. 

 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, seperti 

landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

dari bahan atau sumber-sumber seperti buku-buku,jurnal,literatur dll. 

   

3.5 Tehnik Analisis 



 Untuk memperoleh penyelesaian pada penelitian ini maka 

digunakan analisa dalam penyusunan penelitian ini adalah: 

 

 

 

BAB IV. ANALISIS PEMBAHASAN 

A. TANGGAPAN RESPONDEN 

1. Tanggapan Dosen 

A 

Responden A ini tahu tentang sistem informasi akademik yang berlaku 

di Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat SIAKAD. 

Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen 

dalam bekerja. Responden A menggunakan SIAKAD untuk ; 

a. Pengisian kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Untuk melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Mengunggah materi kuliah 

d. Mengupload nilai 

Pada pertanyaan ini ada satu fungsi siakad yang tidak digunakan 

oleh dosen yaitu tidak memanfaatkan siakad untuk penugasan 

dengan alasan karena merepotkan dan belum terbiasa dengan sistem 

tersebut 

Kendala yang dihadapi responden pada saat memanfaatkan siakad untuk 

perwalian adalah sering lupa password. 



Saran responden agar polanya lebih sederhana sebaiknya tampilan di 

siakad tidak gonta ganti. 

Pada responden ini tidak ada masalah dalam menggunakan siakad pada 

saat mengunggah bahan ajar kuliah tetapi yang sulit adalah pada saat 

untuk mnegunggah penugasan karena tidak tahu caranya dan belum 

pernah dicoba untuk dilaksanakan. 

B. Responden B mengetahui tentang sistem informasi akademik atau siakad. 

Dan responden mengetahui manfaat dari sistem informasi akademik untuk 

memberikan layanan yang mudah bagi mahasiswa. Responden 

berpendapat bahwa siakad  adalah sistem akademik berbasis tehnologi, 

siakad dapat meningkatkan kinerja karyawan, dosen dan mahasiswa, siakd 

oleh responden dianggap tidak memberatkan dalam bekerja karena untuk 

mengikuti dan menyesuiakan perkembangan tehnologi khususnya 

tehnologi informasi. 

Responden memanfaatkan siakad untuk : 

a. Pengisian kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Untuk mengupload nilai 

Responden tidak menggunakan siakad untuk: 

a. Melihat kondisi mahaiswa di luar perwalian 

b. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

c. Untuk mengunggah materi kuliah 

Responden tidak menggunakan beberapa fungsi dalam siakad tersebut 

beralasan karena kesibukan dan ketidakmapuan menguasai tehnologi 



informasi sehingga pemanfatan pada saat mengunggah nilai juga 

dilkaukan oleh orang lain atau minta bantuan orang lain. 

Kendala yang dihadapi dalam sistem kadang jaringan sulit sehingga 

disarankan untuk mempermudah sistem dalam menggunakan jaringan. 

Pada sistem yang digunakan responden merasa tidak mengalami kesulitan 

pada saat menggunakan sistem tersebut. Saran yang disampaikan supaya 

sistem diperbaiki untuk memudahkan diakses di berbagai tempat. 

C. Responden C ini mengetahui tentang sistem informasi akademik yang 

berlaku di Universitas Pekalongan dengan memberikan definisi bahwa 

siakad adalah sistem informasi akademik dimana memudahkan dosen 

untuk berinteraksi dengan mahassiwa, dan mengetahui tentang manfaat 

SIAKAD yaitu untuk mengunggah materi kuliah dan nilai. 

Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen dalam 

bekerja. Responden C menggunakan SIAKAD untuk ; 

a. Pengisian kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Mengunggah materi kuliah 

c. Memberikan penugasan kepada mahasiswa 

d. Mengupload nilai 

Responden tidak menggunakan siskad untuk melihat kondisi mahasiswa 

diluar perwalian karena menganggap bahwa itu bukan keharusan dan 

belum tahu manfaatnya. 



Kendala yang dihadapi saat perwalian dengan menggunakan siakad adalah 

ketika dosen sudah mengaktivasi tetapi mahasiswa belum bisa membayar 

di bank yang ditunjuk. 

Kendala yang ditemui saat menggunakan siakad untuk penugasan adalah 

jangka waktu pengumpulan tugas terlalu pendek sehingga disarankan 

dalam sistem dosen dapat menentukan waktu pengumpulan tugas. 

Pada saat menggunakan siakad untuk mengupload nilai kendala yang 

dihadapi adalah ketika menginput nilai pada saat dosen belum meng save 

data langsung hilang terutama pada saat internet putus, dan kendala yang 

lain adalah dosen mengetahui tentang sistem informasi akademik yang 

berlaku di Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat 

SIAKAD belum mempublish nilai tetapi mahasiswa sudah tahu. 

Sehingga respondaen ini menyarankan sebaiknya dalam sistem ada save 

otomatis dan ada jaminan kemana bahwa nilai belum bisa dilihat oleh 

mahasiswa pada saat dosen belum mempublish. 

Saran lain adalah pada saat dosen melakukan input nilai pada saat klik 

konversi nilai otomatis berharap sekali input bisa untuk beberapa kelas. 

D. Responden D ini menyatakan bahwa siakad adalah sistem informasi dan 

manajemen akademik sistem yang mengelola berbagai mavcam informasi 

manajemen akademik perguruan tinggi,memahami fungsi siakad dalam 

kegiatan akademik di Universitas Pekalongan  yaitu untuk membantu 

dosen dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, dan dia menyatakan 

bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen dalam bekerja, karena dengan 



siakad dapat membantu tugas tugas dalam bekerja misalnya untuk melihat 

jumlah seluruh mahasiswa yang diampu, untuk mengupload nilai, untuk 

mengupload materi kuliah, pengisian kartu rencana study dan manfaat 

lainnya. 

Responden memanfaat siakad untuk ; 

a. Pengisisn kartu rencana study 

b. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Mengunggah materi kuliah 

d. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

e. Untuk mengupload nilai 

Kendala yang dihadapi pada saat menggunakan siakad adalah pada saat 

masuk ke jaringan sistem yang susah dan disarankan untk tetap 

mempertahankan sistem yang sudah baik dan mengembangkan yang lebih 

baik lagi. 

Kendala lain pada saat mengupload bahan ajar dosen harus berulang 

membuka kode mata kuliah dan fakultas berulang ulang untuk banyak 

kelas, mohon disederhanakan alurnya. 

Pada penggunaan yang lain baik untuk penugasan maupun penilian 

responden menganggap tidak ada masalah atau kendala yng berarti. 

Disarankan oleh responden D ini agar siakad bisa digunakan untuk alumni 

supaya bisa melakukan proses pelacakan alumni. 

E. Responden E ini mengetahui tentang sistem informasi akademik yang 

berlaku di Universitas Pekalongan yaitu sisteminformasi akademik yang 



ada di Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat SIAKAD 

yaitu untuk mengupload nilai.  

Responden menggunakan siakad untuk : 

a. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

b. Memberi penugasan pada mahasiswa 

c. Untuk mengupload nilai 

Tetapi responden tidak memanfaatkan siakad untuk: 

a. Pengisisn kartu rencana study  

b. Mengunggah materi kuliah 

Dengan alasan belum menjadi dosen wali dan tidak mengunggah bahan 

ajar karena menggunakan buku sebagai bahan ajar. 

Saran untuk pengembangan sistem ini dengan cara agar dapat dikases oleh 

alumni sehingga dapat bermanfaat untuk alumni dan akreditasi. 

F. Responden F ini mengetahui tentang sistem informasi akademik yang 

berlaku di Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat 

SIAKAD. 

Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen dalam 

bekerja, karena dengan siakad dapat membantu tugas tugas dalam bekerja 

misalnya untuk melihat jumlah seluruh mahasiswa yang diampu, untuk 

mengupload nilai, untuk mengupload materi kuliah, pengisian kartu 

rencana study dan manfaat lainnya. 

Responden ini memanfaatkan siakad untuk : 

a. Pengisian Kartu encana study pada saat perwalian 



b. Mengunggah materi kuliah 

c. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

d. Untuk menupload nilai 

Responden tidak menggunakan siakad untuk melihat kondisi mahasiswa 

diluar perwalian. 

Pada saat pemanfatan sistem ini responden menyatakan tidak ada kendala 

yang berarti dan menganggap sangat membantu pekerjaan nya sebagai 

dosen baik dalam proses perwalian, mengunggah bahan ajar, 

maengunggah nilai dan penugasan. 

Saran yang diberikan responden pada saat mengunggah meteri ajar harus 

selalu pindah ke manu asal untuk menupload bahan ajar dikelas lain 

sehingga bagi dosen yang paralel kelas banyak ini menjadi kendala. 

Jaringan yang kadang searing tidak lancar atau offline dan pada saat dosen 

akan mengupload nilai sistem tidak mengcover perpindahan data exael 

sehingga mempersulit dosen pada saat harus mengupload nilai. 

Disarankan dalam sistem ini ada menu lowongan pekerjaan sehingga 

mempermudah alumni yang mengakses. 

G. Responden G ini mengetahui tentang sistem informasi akademik yang 

berlaku di Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat 

SIAKAD yaitu agar informasi atau data mudah diperoleh atau diketahui 

dengan cepat. 



Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen dalam 

bekerja tetapi butuh ketelatenan dan kesabaran apalagi untuk dosen yang 

sudah tua dan belum menguasai tehnologi informasi. 

Responden menggunakan siakad untuk : 

a. Pengisian Kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Untuk menupload nilai 

 Dosen belum memanfaatkan siakad untuk  

a. Mengunggah materi kuliah 

b. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

Responden belum maksimal dalam penggunaan siakad karena belum familiar 

karena tidak dapat menguasai tehnologi informasi secara maksimal. 

Pada saat menggunakan siakad  untuk perwalian responden merasa tidak ada 

kendala yang berarti  akan tetapi pada saat untuk mengunggah bahan ajar 

berhubung belum pernh dan materi kuliah belum berbentuk softcopymaka belum 

bisa untuk diunggah. Pada saat menggunakan siakad untuk penugasan belum 

dilaksanakan daengan alasan tidak terampil. 

Saran dalam pengembangan siakad ini adalah harus ada pelatihan ynag lebih 

intensif untuk dosen yang belum menguasai tehnologi informasi dan harus sabar 

serta selalu dicek untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut. 

H. Responden H ini mengetahui tentang sistem informasi akademik yang berlaku di 

Universitas Pekalongan dan mengetahui tentang manfaat SIAKAD yaitu sebuah 

sistem informasi akademik untuk mengisi KRS dan mengupload nilai. 



Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen dalam bekerja 

tetapi butuh ketelatenan dan kesabaran apalagi untuk dosen yang sudah tua dan 

belum menguasai tehnologi informasi. 

Responden menggunakan siakad untuk : 

a. Pengisian Kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Untuk menupload nilai 

d. Dosen belum memanfaatkan siakad untuk  

Dosen belum memanfaatka siakad untuk ; 

e. Mengunggah materi kuliah 

f. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

Responden belum maksimal dalam penggunaan siakad karena belum familiar 

karena tidak dapat menguasai tehnologi informasi secara maksimal. 

Pada saat menggunakan siakad  untuk perwalian responden merasa tidak ada 

kendala yang berarti  akan tetapi pada saat untuk mengunggah bahan ajar 

berhubung belum pernh dan materi kuliah belum berbentuk softcopymaka 

belum bisa untuk diunggah. Pada saat menggunakan siakad untuk penugasan 

belum dilaksanakan daengan alasan tidak terampil. 

Saran dalam pengembangan siakad ini adalah harus ada pelatihan ynag lebih 

intensif untuk dosen yang belum menguasai tehnologi informasi dan harus 

sabar serta selalu dicek untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut. 

I. Responden I ini tahu dan faham tentang manfaat siakad, responden initahu 

secara detail dan faham bagaimana pemanfaatan maksimal dari sistem ini.  



 Responden menyatakan bahwa SIAKAD tidak memberatkan dosen 

dalam bekerja tetapi butuh ketelatenan dan kesabaran apalagi untuk dosen 

yang sudah tua dan belum menguasai tehnologi informasi. 

 Responden menggunakan siakad untuk : 

a. Pengisian Kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Untuk menupload nilai 

d. Mengunggah materi kuliah 

e. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

Kendala yang dihadapi : 

a. Pada saat pengisian kartu rencana studi saat perwalian adalah tidak 

stabil nya jaringan sehingga disarankan sistem untukdi upgrade sesuai 

kebutuhan 

b. Kendala pada saat bahan ajar adalah karena jaringan yang tidak 

menunjang maka untuk upload bahan ajar terlalu lama. 

c. Pada saat menggunakan siakad untuk penugasan ada batasan lama atau 

waktu sehingga menjadi kendala bago mahasiswa yang terlamabat 

mengunggah tugasnya. 

d. Pada saat memanfaatkan siakad dalam mengupload nilai adalah pada 

saat pengisian komponen dan konversi nilai harus melakukan 

pengetikan berulang-ulang karena menu tidak dapat kembali secara 

otomatis. 

Saran dari responden ini agar sisstem dikembangkan dalam hal : 



1. User interface ( tampil muka sistem) 

2. Alur sistem lebih disederhanakan 

3. Support copy data dari excell 

J. Responden J ini tahu secara lengkap dan jelas tentang sistem informasi 

akademik atau siakad yang digunakan diUniversitas Pekalongan. Siakad 

adalah sisstem informasi akademik yang berkaitan dengan kegiatan 

akademik yang dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa dan pengguna 

lainnya. Responden tahu tentang manfaat siakad yang dapat memberikan 

kemudahan kepada dosen maupun mahasiswa yang berkaitan dengan 

bidang akademik seperti untuk proses pengajaran, perwalian yang bisa 

dikases dimana saja. 

Responden merasa siakad ini sangat membantu mempermudah dosen dan 

tidak memberatkan dosen dalam bekrja. 

Responden memanfaatkan siakad untuk : 

a. Pengisian Kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Melihat kondisi mahasiswa diluar perwalian 

c. Untuk menupload nilai 

Dosen belum memanfaatka siakad untuk ; 

d.Mengunggah materi kuliah 

e.Memberi penugasan kepada mahasiswa 

Responden tidak menggunakan siakad dalamupload materi kuliah dan 

penugasan karena diberikan secara manual dikelas pada saat perkuliahan. 

Kendala yang dihadapi saat pemanfatan siakad antara lain: 



a. Pada saat perwalian jaringan yang tidak stabil dan loadingnya lama 

pada saat saat tertentu sehingga butuh waktu lama. Sehingga 

disarankan agar jaringan internet dikperkuat, dan di upgrade untuk 

mengikuti perkembangan 

b. Pemanfataan siakad pada saat mengunggah bahan ajar adalah karena 

jaringan tidak stabil maka butuh waktu lama untuk mengunggah dan 

kecenderungan berulang-ulang. 

Saran responden perlu dikembangkan sistem yang lebih sederhana. 

K. Responden ini mampu menjelaskan tentang siakad yaitu sebuah sistem 

informasi akademik yang berfungsi untuk memperlancar aktivitas 

akademis atau sistem perguruan tinggi dengan mensinkronkan bidang lain. 

Responden mampu menjelaskan fungsi siakad yaitu membantu proses 

interaksi agar lebih baik proses lebih efektif efisien untuk meningkatkan 

kedisiplinan semua pihak. 

Pendapat responden siakad tidak memberatkan dalam bekerja bahkan 

justru terbantu dalam proses interaksi, koordinasi lebih efektif dan efisien. 

Responden ini hanya memanfaatkan siakad untuk : 

a. Pengisian KRS pada saat perwalian 

b. Untuk mengupload nilai 

Sedangkan fungsi yang lain tidak dimanfaatkan yaitu: 

a. Untuk melihat kondisi mahasiswa di luar perwalian 

b. Untuk mengunggah materi kuliah 

c. Untuk penugasan 



 Tidak menggunakan fungsi dalam sistem tersebut disebabkan  yang 

bersangkutan terbiasa dengan perkuliahan presentasi dan penugasan manual 

karena kurang menguasai tehnologi informasi. 

Pada saat pemanfaatan siakad untuk perwalian terdapat kendala dosen sudah 

mengaktivasi akan tetapi mahasiswa belum bisa terkoneksi dengan bank dan 

belum membayar. 

Pada saat dosen akan mengunggah materi kuliah tidak dilaksanakan karena malas 

harus mengunggah satu per satu. Di sarankan sistem yang lebih praktis. 

Penugasan dalam siakad tidak dimanfaat kan dosen karena menganggap 

mahasiswa belum faham cara menunggah tugas melalui siakad. 

Pada saat upload nilai kendala pada jaringan yang kadangkala sulit untuk diakses 

kadangkala sering putus ditengah jalan. Sehingga disarankan untuk ditingkatkan 

kulaitas pengelolaan web supayatidak eror dan diprotect sehingga mahasiswa 

tidak bisa mengakses disaat dosen belum publish. 

2. Tanggapan Pakar 

A. Responden A selaku pakar menjelaskan bahwa : 

SIAKAD adalah suatu sistem informasi akademik yang dapat digunakan 

oleh sivitas akademika dalam kaitan kaegiatan akademik di universitas 

Pekalongan. 

Fungsi siakad yang dapat dimanfaatkan oleh dosen antara lain: 

a. Pengisian kartu rencana study pada saat perwalian 

Siakad digunakan untuk dosen dapat melakukan aktivasi setelah 

mahasiswa berkonsultasi ke dosen wali tentang nilai, rencana 



pengambilan mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya. Alur 

pengisian KRS sebelum mahasiswa mengisi krs dan melakukan 

pembayaran di bank terlebih dahulu mahasiswa berkonsultasi dengan 

dosen wali untuk pengambilan mata kuliah yang direncanakan, dalam 

tahapan ini dosen memanfaatkan siakad untuk mengaktivasi jumlah sks 

yang diambil sesuai dengan ipk yang dimiliki oleh mahasiswa, setelah 

dosen mengaktivasi mahasiswa tersebut dalam siakad maka mahasiswa 

langsung ke bank untuk melakukan pembayaran, setelah pembayaran 

mahasiswa melakukan input mata kuliah pada siakad. 

c. Untuk melihat kondisi mahasiswa di luar perwalian 

Dosen dapat memanfaat siakad selain untuk pengisian krs juga dapat 

untuk melihat kondisi mahasiswa misalnya melihat transkrip 

mahasiswa, data diri, prestasi, jumlah mata kuliah ang sudah ditempuh 

dan informasi lainnya. 

d. Mengunggah materi kuliah 

Siakad memudahkan dosen untuk menyebarluaskan materi kuliah , 

karena dengan mengunggah materi kuliah di siakad mahasiswa dapat 

dengan mudah mengakses materi kuliah dan dosen dapat mudah 

menyampaikan materi dalam perkuliahan karena mahaiswa telah siap 

dengan bahan ajarmya. 

e. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

Siakad memudahkan dosen dalam memberikan penugasan kepada 

mahasiswa, penugasan lewat siakad memudahkan dosaen dalam 



pentyimpanan tugas mahasiwa karena tidak lagi berbasis kertas dan 

tidak hilang, juga memudahkan mahasiswa karena mahasiswa dapat 

melihat penilian dosen terhadap tugas yang disampaikan melalui 

siakad. 

f. Untuk mengupload nilai 

Dosen melakukan upload nilai, setelah ujian selesai dosen dapat 

mengunggah nilai melalui siakad dengan piliha dapat secara manual 

atau otomatis, manual dosen melakukan penghitungan nilai diluar 

sistem dan akumulasinya sedangkan dalam siakad hanya muncul nilai 

akhir dan grade nilai. 

Penilaian secara otomatis, dosen melakukan input dengan terlebih 

dahulu menentukan komponen penilaian dan merekap konversi mata 

kuliah, setelah dosen mengupdate maka penilaian selesai setelah 

dipublish oleh dosen maka mahasiswa dapat mengakses nilai di siakad. 

Pengembangan siakad ke depan direncanakan untuk dapat berfungsi 

sebagai daftar hadir mahaasiwa, sehingga tingkat validitas dan 

pengarsipan berlangsung secara baik, sistem juga dapat terkoneksi 

denga berita acara ujian, serta dapat untuk melihat daftar pertanyaan 

yang diisi oleh mahasiwa untuk menilai dosen dalam pembelajaran di 

kelas. 

B. Tanggapan pakar 

Untuk mendukung siakad dapat optimal dalam penggunaannya maka 

universitas peklaongan telah menyediakan sarana pendukung yang sangat 



layak dan representatif untuk mengkover kebutuhan sistem berjalan lancar 

untuk digunakan oleh sekitar 6000 pemakai, dengan penyediaan bandwith 

yang memadai, disamping itu harus dilaksanakan manajemen penggunaan 

bandwith yang baik misal penagtauran jadawal penggunaa pada saat hari 

hari sibuk transaksi dosen dan mahasiswa, misal saat dosen mengupload 

nilai, saat mahassiwa membuka KHS ,saat mahasiswa membayar registrasi 

dan sebagainya 

 

Dari berbagai fungsi dalam siakad tersebut tidak semuanya dosen memanfaat kan 

fungsi dalam sistem tersebut, dari sejumlah responden dapat dikelompokan 

dengan rincian  sebagai berikut : 

1. Seluruh responden ( 100 %) menggunakan siakad dalam proses perwalian 

2. 55 % dosen menggunakan siakad untuk dapat melihat kondisi mahasiswa 

di luar perwalian 

3. 45 % dosen menggunakan siakad untuk mengunggah materi kuliah 

4. 55 5 dosen menggunakan siakad dalam proses penugasan mata kuliah 

kepada mahasiswa 

5. 100 % dosen menggunakan siakad dalam upload nilai 

Setelah dilakukan wawancara dengan pakar dan responden maka dapat 

disusun rekomendasi sebagai hasil dari triangulasi dalam penelitian ini, 

adapun rekomendasi yang di sampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dosen menggunakan siakad dalam kegiatan akademik di dorong  karena 

adanya kewajiban institusi, sehingga seluruh dosen menggunakan siakad 



hanya untuk kegiatan wajib saja yaitu pada saat perwalian untuk pengisisn 

KRS  dan pada saat dosen harus mengunggah nilai, bahkan ada sebagian 

responden 30% menyatakan bahwa siakad adalah sistem informasi 

akademik yang digunakan untuk perwalian dan mengupload nilai, artinya 

ada pemahaman yang masih dangat kurang tentang fungsi siakad bagi 

dosen. 

Kondisi seperti ini karena pimpinan selalu mendorong dan 

mensosilisasikan dengan intensif dalam setiap pertemuan dosen 

diharuskan menggunakan siakad sehingga karena keharusan itu maka ada 

sebagian dosen yangtidak menguasai tehnologi informasi dengan cara 

meminta bantuan pihak lain untuk melakukan aktivitas tersebut, misal 

mengaktivasi mahasiswa saat perwalian dan pada saat mengupload nilai 

pada akhir semester. 

Universitas Pekalongan melakukan efiseinsi prosedur untuk mengurang 

kelemahan ini sebagai solusi untuk meudahkan mahasiswa dalam 

mendapatkan layanan yaitu dengan cara proses aktivasi mahasiswa dalam 

perwalian dilakukan oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mudah 

untuk melakukan registrasi pembayaran pada awal semester, dosen 

bertugas mengarahkan mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah dengan 

memeprhatikan IPK dan syarat prasyara pengambilan mata kuliah. 

Dalam pengunggahan nilai sebenarnya sistem sudah mengcover bagi 

dosen yang menginginkan proses yang sederhana dengan adanya 



pengunggahan bersifat manual yang dosen sudah menghitung secara 

manual tinggal dimasukan nilai akhir dan grade nilai. 

2. Dosen menggunakan siakad untuk mendapatkan informasi tentang 

mahasiswa diluar perwalian antara lain untuk melihat data diri, IPK, 

kondisi ini tidak semua dosen menggunakan karena biasanya keatifan 

mahasiswa dalam mempertanyakan dan berkonsultasi di luar perwalian 

kepada dosen wali sangat rendah , dan kebutuhan serta komitmen dosen 

untuk melihat perkemangan mahasiswa bimbingannya sangat rendah, 

sehingg dosen jarang memanfaatkan siakad diluar perwalian. 

Universitas Pekalongan  membuat kebijakan tentang siakad yang didalam 

sistem tersebut dosen dapat melihat kondisi mahasiswa dalam kondisi 

apapun dan kapa pun, sehingga pada saatnya data dibutuhkan maka 

harusnya dapat tersaji secara cepat, sebagai contoh untuk penentuan 

penerima beasiswa., dosen wali dapat melaporkan kepada fakultas secara 

cepat. 

Agar kesadaran memanfaatkan siakad untuk menjadi sumber data yang 

dapat digunakan oleh dosen wali tidak hanya saat perwalian dapat 

dimaksimalkan maka sebaiknya ada sosialisasi yang terus menerus dan 

intensif. 

3. Pemanfatan siakad oleh dosen untuk mengunggah materi kuliah masih 

sebagian kecil dimanfaatkan oleh dosen, hal ini ada beberapa penyebab 

antara lain: 



a. Dosen tidak memiliki bahan ajar yang dapat diunggah dalam sistem 

informasi, hal ini disebabkab ada sebagian dosen yang memiliki materi 

kuliah berbentuk hard copy yang berbentuk buku ajar, modul maupun 

materi kuliah lain yang berbentuk cetakan sehingga dapat diakses oleh 

mahasiswa dengan cara disampaikan langsung kepada mahasiswa. 

b. Dosen memiliki materi kuliah yang dapat diunggah dalam siakad tetapi 

tidak dilakukan pengunggahan karena dosen malas atau enggan karena 

tidak terbiasa denga sistem untuk mengunggah, atau dosen tidak 

menguasai sistem. 

Dilihat dari kepentingan mahasiwa dan dosen terhadap materi kuliah 

dalam siakad maka harusnya pengunggahan materi kuliah menjadi 

kebutuhan baik oleh dosen maupun mahasiwa, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

karena itu Universitas Pekalongan harus mendorong dan mewajibkan 

dosen untuk menunggah materi kuliah dalam siakad, sehingga 

pemafataan sistem dapat maksimal dan fungsi dari sistem itu dapt 

berguna secara maksimal. 

4. Pemanfaatan siakad oleh dosen untuk pemberian tugas kepada mahasiswa 

hanya sebagian kecil saja dilakukan oleh dosen, hal ini disebabkan: 

a. Dosen tidak mengauasai sistem dalam siakad sehingga enggan untuk 

melakukan penugasan malalui sistem 



b. Dosen tidak memiliki rancangan tugas yang terencana secara baik 

dalam proses pembelajaran, sehingga penugasan dilakukan secara 

mendadak tidak terjadwal dengan baik 

c. Dosen malas untuk memberikan penugasan dalam siakad karena 

dibutuhkan ketelitian dosen baik dalam meneliti atau mengkoreksi 

tugas maupun dalam penilaian. 

Pemanfaatan siakad untuk menunggah penugasan sebenarnya 

bermanfaat besar bagi dosen dan mahasiswa, antara lain : karena 

tersimpan dalam sistem maka manajemen kearsipan menjadi lebih baik 

dosen tidak khawatir ada penugasan mahasiswa yang tercecer atau 

hilang, umpan balik penilaian dosen terhadap tugas mahasiswa akan 

transparan dan langsung dapat dilihat oleh mahasiswa, sehingga 

mahasiswa mengetahui akan hasil dari penugasan yang telah disusun. 

Universitas Pekalongan dapat mendorong dosen untuk memanfaatkan 

siakad dalam penugasan mahasiswa melalui sosialisa yng efektif dan 

role model artinya dimulai dari pengelola harus memberikan contoh 

dan mendorong dosen lain untuk memanfat siakad dalam penugasan 

mahasisaw. 

5. Pemanfaatan siakad untuk mengupload nilai seluruh dosen telah 

memanfaatkan, walaupun ada yang karena tidak menguasai sistem maka 

dibantu oleh orang lain, akan tetapi kendala ada pada karena disistem ada 

model penilian manual dan otomatis, maka pada saat dosen memilih 

menggunakan model penilaian manual maka dosen melakukan proses 



penghitungan nilai mahasiswa yang merupakan akumulasi dari beberapa 

komponen, penghitungan dilakukan diluar sistem adapun dalam sistem 

dosen hanya menilai grade nilai, sedangkan jika mahassiwa memilihi 

otomatis maka komponen penilaian terhitung dalam sistem. 

Universitas Pekalongan harus mendoorng semua dosen untuk melakukan 

penilaian secara transparan dan adil, untuk mencerminkan keadilan dan 

transparansi apapun model penilian diperkenankan tetapi harus di jamin 

bahwa data nilai dihitung secara transparan dan adil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Universitas telah memiliki sisstem informasi akademik atau SIAKAD 

yang merupakan sistem untuk menintegrasikan dan menghubungkan 

aktivitas administrasi akademik yang memudahkan bagi sivitas 

akademika untuk terjalin informasi yang terintegrasi. 

2. SIAKAD memiliki beberapa fungsi antara lain : 

a. Pengisian kartu rencana study pada saat perwalian 

b. Untuk melihat kondisi mahasiswa di luar perwalian 

c. Mengunggah materi kuliah 

d. Memberi penugasan kepada mahasiswa 

e. Untuk menupload nilai 

3. Akan tetapi dari fungsi tersebut hanya beberapa fungsi yang 

dilaksanakan oleh seluruh dosen yaitu pada saat pengisian kartu 

rencana study pada saat perwalian dan untuk keperluan mengupload 

nilai. Hal ini dikarenakan aturan akademik yang mengharuskan dosen 



harus melakukan tugas pembimbingan akademik dan mngupload nilai 

sehingga dalam sistem dosen memiliki asumsi bahwa siakad wajib 

untuk aktivitas tersebut. 

4.  Sedangkan fungsi yang lain tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh 

dosen adalah fungsi untuk melihat kondisi mahasiswa di luar 

perwalian, mengunggah materi kuliah dan memberi penugasan 

diumpamakan fungsi pelengkap saja sehingga dosen tidak punya 

kewajiban untuk itu, padahal jika dilihat dari fungsi siakad maka 

harusnya fungsi siakad tersebut dapat dijalankan dengan maksimal. 

B. Saran 

1. Sosialisasi yang lebih efektif dan detail tentang fungsi dalam 

SIAKAD sehingga kemampuan dosen dalam pemanfataan SIAKAD 

dapat lebih maskimal 

2. Pelatihan untuk pemahaman dan pendalaman tehnologi informasi 

pendukung dari penggunaan sistem informasi akademik 

3. Penyederhanaan sistem informasi sehingga dosen dan mahasiswa 

lebih mudah dalam pemakaian dan optimalisasi fungsi siakad. 

4. Peningkatan kesadaran dosen untuk memanfaatkan fungsi siakad 

untuk semua aktivitas dan fungsi yang terdapat dalam sistem. 

5. Perlu pengembangan sistem informasi untuk aktivitas yang lain , misal 

untuk presensi perkuliahan, untuk berita acara ujian, untuk kuesioner 

mahasiswa terhadap dosen. 



6. Untuk mengatasi jaringan yang lemah saat penggunaan siakad maka 

perlu ada manajemen penggunaan jaringan . 
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