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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Revolusi industry 4.0 merupakan era di mana sebagian besar aktifitas di dunia ini 

tergantikan oleh teknologi. Revelusi indostri 4.0 mengkolaborasikan antar kecerdasan 

buatan dan sistem otomatisasi. Dengan demikian era ini di tandai dengan bertebarannya 

mesin-mesin serta aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna 

untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Beberapa sektor telah menggunakan teknologi komputerisasi dalam menjalankan 

bidangnya di antaranya Telekomunikasi, industry, pertanian, kedokteran dan lain-lain. 

Terkhusus dunia Pendidikan, beberapa sudah mulai bergeser untuk menggunakan 

teknologi sebagai basis operasinya termasuk sebagai basis data peseserta didik. Selain 

basis data pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

luas tentang Pendidikan sehingga mandate pembukaan UUD 1945 yakni untuk 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat 

tercapai. 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pendidikan antara lain meliputi 

managemen Sistem Informasi Manajemen (SIM), e-learning, media pembelajaran, dan 

pendidikan life skill (Husaini, 2014). Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang 

Pendidikan yang sangat membutuhkan teknologi dalam menjalankan pengelolaannya. 

Salah satu teknologi yang popular digunakan dalam perguruan tinggi adalah SIstem 

Informasi Manajemen. 

Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengelola universitas 

perlu mendapat perhatian lebih sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan 

manajerial ataupun keputusan-keputusan lainnya (Indrayani, 2011). Universitas 

Cokroaminoto Palopo (UNCP) merupakan salah satu perguruan tinggi di Sulawesi 
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selatan yang telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen untuk mengelola 

kegiatan tertentu. 

Salah satu sistem informasi yang berjalan di UNCP adalah Sistem Informasi 

Akademik. Sistem Informasi Akademik di UNCP dinamakan (SIAKAD UNCP). 

Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh aktifitas mahasiswa dan dosen dalam 

bidang akademik. Beberapa kegiatan akademik yang dapat dikelola dalam SIAKAD 

adalah Penginputan Kartu Rencana Studi (KRS), Penginputan Nilai bagi Dosen, dan 

Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS).  

SIAKAD UNCP telah lama beroperasi dan telah mengalami berbagai macam 

perbaruan-peraruan sampai yg telah ditemukan saat ini. Namun demikian, SIAKAD 

UNCP saat ini masih belum memiliki sistem evaluasi diri yang bertujuan untuk menilai 

kinerja dari sistem itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakuka kepad Ketua 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNCP, SIAKAD UNCP, sama sekali belum 

memiliki sistem evaluasi diri yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa. 

Secara umum kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik UNCP 

sudah tergolong baik, namun hal ini bukan menjadi ukuran karena data yang diperoleh 

hanya berdasarkan diskusi singkat kepada mahasiswa. Dengan demikian dibutuhkan 

suatu sistem evaluasi diri yang menjadi standar baku untuk mengetahui tingkat 

kepuasan mahasiswa. 

Sistem evaluasi diri yang dimaksud dalam hal ini adalah, tingkat kepuasan 

pengguna terhadap sistem yang telah berjalan. Evaluasi ini sangat penting untuk 

dilakukan karena kita dapat meperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan 

dari sistem yang ada sekarang. Dengan mengetahui hal tersebut UNCP dan direktorat 

terkait dapat melakukan perbaikan bilamana ditemukan kekurangan dalam penggunaan 

SIAKAD terebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan 

suatu judul penelitian yakni Deskripsi Kepuasan Mahasiswa pad Sistem Informasi 

Akademik Universitas Cokroaminoto Palopo. Dengan demikian, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi penulis dan dapat 
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dikembangkan lebih lanjut oleh pihak UNCP demi keberlanjutan SIAKAD yang lebih 

baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah Bagaimanakah Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Informasi Akademik 

Universitas Cokroaminoto Palopo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kepuasan mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik Universitas 

Cokroaminoto Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat 

kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Penulis 

Hasil dari penlitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran dalam 

menghasilkan suatu instrumen evaluasi yang valid dan reliabel dimasa yang akan 

datang. 

2. Universitas Cokroaminoto Palopo 

Angket evaluasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi diri oleh lembaga terkait di UNCP. 

Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemangku kepentingan jika untuk pengembangan sistem informasi akademik di 

UNCP. 

3. Peneliti  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan pada jenis penelitian yang 

membahas tentang sistem informasi akademik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Sistem Informasi Akademik 

Dalam rangka memahami definisi tentang sistem, perlu kita ingat bahwa sistem ini 

digunakan dimana-mana dalam berbagai macam konteks. Istilah tersebut berasal dari 

kata sistema dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Inggris berarti: Whole 

Compounded of several parts (Keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian). 

Dengan berlangsungnya waktu, istilah sistem telah mendapatkan aneka macam arti 

yang berbeda-beda, guna menerangkan fenomena-fenomena umum biologis, mekanis, 

dan keorganisasian, maupun fenomena-fenomena umum lainnya dari universum 

(Winardi, 2005). 

Menurut (Kumorotomo, 2009), secara sederhana suatu sistem dapat diartikan 

sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel 

yang terorganisasi,saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. 

Ada pun pendapat (Sutabri, 2005) Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu 

kesatuan yang terdiri dari dua tau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi 

untuk mmencapai tujuan. Dari beberapa pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan 

bahwa sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri dari unsur, himpunan, variable dan 

subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Tujuan sistem merupakan tujuan dari sistem tersebut dibuat. Tujuan sistem dapat 

berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam suatu 

organisasi maupun urutan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan sistem dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada di sebuah organisasi. 

Dibuatnya sistem untu membantu segala pekerjaan, karena mobilitas kerja yang 

semakin tinggi membuat sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam bekerja. 

Diantara para penganut sistem, C. West Churcman (Winardi, 2005) telah 

memberikan salah satu keterangan yng lebih logis tentang subjek sistem. Churcman 
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mengemukakan lima macam pertimbangan dasar, sehubungn dengan pemikiran 

sistemik, antara lain: 

a. Sasaran sistem adalah arah tujuan atau maksud sistem yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya mencapai tujuan (gool seeking or 

teleology) merupakan sebuah ciri dari sistem. Dalam hal ini kita perlu membedakan 

antara sasaran yang dinyatakan dengan sasaran riil. 

b. Lingkungan mencakup segala sesuatu hal yang berbeda “diluar lingkungan sistem 

yang bersangkutan. Ada dua macam sifat yang mencirikan lingkungan yaitu, 

pertama, lingkungan mencakup segala sesuatu yang terletak diluar pengendalian 

sistem yang bersangkutan. Kedua, lingkungan harus mencakup segala sesuatu yang 

mendeterninasi (sedikit sebagian) performa sistem tersebut. 

c. Sumber daya yang dimaksud sumber daya adalah semua alat yang tersedia bagi 

sistem yang bersangkutan guna melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan. Sumber tersebut mencakup segala sesuatu hal yang dapat 

diubah oleh sistem tersebut dan dimanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Peter 

F. Drucker seorang pakar manajemen terkenal sangat yakin bahwa manusia 

merupakan sumber daya kita yng paling bernilai. 

d. Komponen yang dimaksud dengan istilah komponen oleh Churcman adalah “misi”- 

“pekerjaan” atau “aktivitas-aktivitas” yang harus dilaksanakan oleh sistem yang 

bersangkutan guna melaksanakn pencapaian sasaran-sasarannya. 

e. Manajemen dalam istilah manajemen sistem, Churcman ingin memasukkan dua 

macam fungsi yakni, merencakan dan mengawasi. Perencanaan sistem yang 

bersangkutan ini mencakup semua aspek sistem tersebut yang sebelumnya 

dipersoalkan, misalnya tujuan-tujuan, sasaran-sasarannya, lingkungannya, 

seumber dayanya, dan komponen komponen serta aktivitasnya. Sedangkan 

pengawasan sistem yang bersangkutan, mencakup semua tindakan yang 

dipelajarinya dipelaksanaan rencana-rencana dan menyusun rencana. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bhwa sistem mempunya ciri-ciri 

yang saling berkaitan. Kerena sistem merupakan suatu kesatuan yang saling 
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berinteraksi dan saling berkaitan antara satu komponen denga komponen yang lain 

untum mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Adapun beberapa pengertian informasi yang di kemukakan oleh para ahli. Himalik 

mengungkapkan Informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan 

keputusan, misalnya pengetahuan, fakta, angka dan sebgainya. Pendapat lain mengenai 

informasi dikemukakan oleh Jogiyanto bahwa infromasi adalah hasil dari pengolahan 

data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil 

keputusan. 

Menurut Gordon B. Davis (Arifin, 2015) informasi adalah data yang sudah diolah 

menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

mengambil keputusan saat sekarang atau mendatang. 

Secara umum sebuah sistem informasi dibentuk oleh input (masukan), processing 

(pemrosesan), dan output (keluaran). Gambaran sistem informasi sederhana 

dikemukakan dalam skema oleh McLeod dan Schell (Dewi, 2013) terjemahan Yulianto 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 Skema informasi sederhana 

Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa kegiatan utama dari sistem terdiri dari 

menerima data sebagai masukan (input), memproses data dengan 

melakukanperhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiran dan lain-

lain, serta menghasilkan sebagai keluaran (output). Herti Suherti Dewi (2013:34-34) 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pendapat tersebut dimaknai bahwa 

informasi merupakan sebuah data yang diolah sedemikian rupa melalui berbagai 

macam pengolahan dari masukan (input), pemrosesan (processing), serta keluaran 

(output), agar menjadi bentuk yang berarti bagi penerima dalam proses pengambilan 

keputusan. Atau juga bisa dimaknai bahwa informasi merupakan kumpulan beberapa 

data yang akan diolah dengan berbagai macam bentuk yang diterima bagi penerima 

dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan. 

Sumber daya 

input 
pemrosesan Sumber daya 

output 
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2. Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa komponen-

komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk menhasilkan informasi untuk 

para pengguna. Abdul Kadir (2014:71-72) membagi Komponen-komponen yang 

terkandung dalam sistem informasi antara lain: 

a. Perangkat keras (Hardware), yang mencakup peranti-peraanti fisik seperti 

komputer dan printer. 

b. Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang 

memungkinkan perangkat keras memproses data. 

c. Prosedur, yaitu sekumpulan aturaan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan 

data daan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. 

d. Orang, yakni semua pihak yang bertaanggung jawab dalam pengembangan sistem 

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. 

e. Basis data (database), yaitu sekumpulan table, hubungan, daan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data. 

f. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh 

sejumlah pemakai. 

pengertian akademik berarti proses belajar mengajar yang dilakukan dikelas atau 

dunia persekolahan. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam 

program pembelajaran, diskusi, observasi, dan pengerjaan tugas. 

Sistem informasi akademik adalah sistem yang mengolah data dan melakukan 

proses kegiatan akademik, keuangan dan atribut lainnya dalam mengelola informasi. 

Sistem informasi akademik melakukan kegiatan kegiatan proses administrasi 

mahasiswanya dalam melakukan kegiatan administrasi akademik, baik yang 

menyangkut kelengkapan dokumen dan biasa yang muncul pada kegiatan registrasi 

ataupun kegiatan operasional administrasi akademik lainnya. 

Hamdani (2016) menegaskan bahwa sistem informasi akademik adalah suatu 

sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data akademik dengan penerapan 

teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan 
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akademik dapat terkelola menjadi informasi dalam pengelolaan manajemen perguruan 

tinggi dan pengambilan keputusan dilingkungan perguruan tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem informasi akademik adalah suatu sistem 

yang memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan untuk memberikan suatu 

bentuk keluaran berupa informasi akademik yang ditujukan untuk penggunanya. 

 

3. Manfaat sistem informasi akademik 

Sistem informasi akademik memberikan manfaat bagi para penggunanya. Karena 

sistem informasi akademik merupakan sistem yang digunakan untuk mencari 

informasi-informasi seputar tentang kegiatan belajar, hasil belajar, jadwal kuliah, dan 

informasi akademik lainya. Manfaat dari sitem informasi akademik antara lain: 

1) Mempermudah mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa perlu dating 

kebagian adminisstrasi dikampus yang seringkai lama karena harus mengantri. 

2) Bagi administrasi kampus juga dimudahkan dengan adanya siadik karena 

berkurang beban untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang sedang butuh data. 

bagian administrasi bisa memfokuskan waktunya untuk input data dan 

pemeriksaan data. 

3) Data tersimpan secara terstruktur dengan database yang tersimpan di dalam 

komputer. 

4) Pembaruan data antara bagian administrasi kampus dengan bagian keuangan 

dapat dilakukan dengan secara cepat realtime. 

5) Pengolahan data keuangan yang lebih efektif dengan menggunaakan aplikasi 

yang dapat mendukung proses keuangan dan proses kepegawaian. 

4. Layanan sistem informasi akademik 

Dalam sistem informasi akademik, Nugroho (2010) membagi beberapa layanan 

dan informasi yang disediakan antara lain: 

a. Registrasi mahasiswa baru 

b. Registrasi mahasiwa lama 

c. Penyelenggaraan akademik 
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Sistem Informasi Akademik Universitas Cokroaminoto Palopo (SIAKAD UNCP) 

telah beroperasi sejak tahun 2013 dan telah mengalami berbagai macam perubahan. 

Saat ini SIAKAD UNCP dikelola Oleh Direktorat Akademik dan Direktorat Sistem 

Informasi. 

SIAKAD UNCP mengelola berbagai macam layanan akademik. Layanan tersebut 

adalah Penginputan Kurikulum Oleh Program Studi, Penginputan KRS oleh 

Mahasiswa, Penginputan nilai bagi dosen, dan penerbitan Kartu Hasil Studi oleh 

Direktorat Akademik. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian pustaka relevan adalah sumber pustaka berebentuk penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan permasalahannya. Fungsi dari kajian pustaka relevan ini adalah 

mengemukakan secara sistematis hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Hasil kajian pustaka menunjukan penelitian tentang 

“Deskripsi Persebsi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Informasi Akademik 

Universitas Cokroaminoto Palopo”, belum pernah dilkukan namun, ada beberpa 

penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain: 

1. Tesis oleh Indirwan (2016) yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas 

Pelayanan Akademik Pascasarjana UIN Alauddin Makassar” hasil penelitian 

bahwa mahasiswa mempersepsikan pelaksana administratif di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar dilihat dari dimensi kualitas pelayanan akademik reliability 

dinilai masih jauh dari kualitas, karna tidak tepat dan membutuhkan waktu yang 

lama, responsiveness pelayanan terkesan lambat menangani kebutuhan mahasiswa, 

assurance tidak memberikan jaminan dalam pelayanan sehingga menimbulkan 

keragu-raguan ketika mengunakan layanan akademik, emphaty mahasiswa menilai 

untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan sangat jauh kata 

mudah karena pelayanan terkesan rumit dan menyulitkan mahasiswa, tangibles 

fasilitas yang digunakan untuk menunjang perkuliahan sudah memadai meskipun 

masih ada kukurangan namun hal ini dianggap terpenuhi. Adapun persamaan jurnal 

ini dengan penelitian saya adalah membahas mengenai persepsi mahasiswa, dan 
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aadapun perbedaannya adalah tesis tersebut lebih focus terhadap kualitas 

layanannya sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada keefektifan sistem 

informasi akademik secara keseluruhan. 

2. Tesis oleh Nuzul (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sistem Informasi 

Akademik (Berbasis WEB) dan Kinerja Unit Layanan Terhadap Kepuasan 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta” hasil penelitian bahwa Kualitas sistem 

informasi akademik dan kinerja unit pelayanan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa.40 Persamaan penelitian ini adaalah teori 

yang digunakan sama dengan penelitian saya, adapun perbedaanya yaitu tesis 

tersebut lebih terfokus pada kualitas sistem sedangkan penelitian saya lebih 

terfokus pada kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. 

3. Jurnal Internasional oleh Vidia (2016) yang berjudul “The Impact Of 

Entrepreneurship Course Towards The Perception Of Students Of Muamalah 

Faculty Of Syariah and Law Of state Islamic University Surabaya” hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi siswa sebelum 

dan setelah mengambil kursus kewirausahaan di kelas MD. Sementara itu 

dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi siswa 

sebelum dan setelah mengambil kursus kewirausahaan di kelas ME. Dari penelitian 

ini ada dua hasil yang berbeda antara muamalah D kelas dan kelas muamalah E di 

mana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kelas E sebagai gantinya. 

Persamaan jurnal dengan penelitian saya adalah dalam pembahasan memakai teori 

persepsi, namun perbedaannyaa jurnl tersebut terfokus mengenaai teori 

kewiraushaaan. 

  



11 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di era revolusi industry 4.0 

merupakan suatu tantangan bagi pengelola perguruan tinggi. Dengan demikian, 

kecepatan dan keterjangkauan suatu sistem pengelolaan khususnya akademik 

merupakan prioritas utama beberapa perguruan tinggi di Indonesia terkhusus di 

Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). 

Saat ini UNCP telah memiliki sistem yang mengelola kegiatan akademik yakni 

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Saat ini SIAKAD menyediakan berbagai 

layanan diantaranya (1) Penginputan KRS, (2) Penginputan Kurikulum, (3) 

Penginputan Nilai, dan (4) Penerbitan KHS. Seluruh layanan ini diperuntukkan kepada 

dosen dan mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo.  

SIAKAD UNCP sampai saat ini belum memiliki sistem evaluasi diri yang 

bertujuan untuk mengukur kepuasan penggunanya. Berdasarkan hal tersebut penulis 

akan meenghasilkan suatu instrument evaluasi yang bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Sistem evaluasi yang ditawarkan pada penelitian ini memiliki 5 indikator yakni 

Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Kepastian (assurance),  Empati 

(empathy), Berwujud (tangible), Sistem informasi (information sistem). Dengan 

adanya sistem evaluasi ini maka SIAKAD UNCP dapat mengetahui kinerja 

pengelolaannya selama periode tertentu. 

Sistem yang ditawarkan juga diharapkan memberikan manfaat secara umum 

kepada UNCP. Dengan adanya sistem evaluasi pengelolaan SIAKAD, diharapkan pula 

menjadi titik terang bagi Universitas Cokroaminoto Palopo khususnya Lembaga 

Penjaminan Mutu untuk memulai memanfaatkan sistem informasi itu sendiri sebagai 

media dalam melakukan evaluasi diri terhadap Lembaga, direktorat, dan unit, terkait. 

Secara umum skema penelitian ini di sajikan pada gambar kerangka pikir di bawah ini. 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

  

SISTEM INFORMASI MANAJEMAN UNCP 

SIM UNCP 

Perkembangan Teknologi Informasi  

dan  

Revolsi Industri 4.0 

Sektor Pendidikan termasuk Pendidikan 

tinggi 

Universitas Cokroaminoto Palopo telah memanfaatkan teknologi 

dalam mengelola beberapa layanan 

Akademik Administrasi Kemahasiswaan 

SIAKAD UNCP Belum Memiliki Sistem 

Evaluasi Untuk mengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

yang diberikan 
Mengembangkan Angket 

Kepuasan Mahasiswa 

Valid 

SIAKAD UNCP memiliki Sistem Evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan yang diberikan 


