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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Perguruan tinggi atau universitas merupakan suatu lembaga dan tempat untuk 

mendidik mahasiswa sehingga menghasilkan mahasiswa lulusan yang berkompetensi 

dan mempunyai kemampuan yang baik. Untuk mendapatkan lulusan yang terbaik, 

maka perguruan tinggi harus mampu mengelola layanan-layanan dengan baik. 

Layanan terbaik yang diberikan ke mahasiswa merupakan tanggung jawab dari 

perguruan tinggi. Layanan yang baik diberikan kepada mahasiswa dapat 

menyebabkan terpenuhnya harapan dan ekspektasi mahasiswa terhadap perguruan 

tinggi. Sehingga sangat diperlukan usaha dalam meningkatkan dan memperbaiki 

layanan  secara terus menerus yang berfokus untuk memenuhi ekspektasi dan 

kepentingan dari pengguna (Buditjahjanto, 2020) 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu Politeknik Negeri vokasi 

yang berada di Provinsi Riau yang mempunyai upaya untuk menghasilkan pendidikan 

yang bermutu dan berkualitas serta selalu memperbaiki demi terpenuhnya harapan 

pelanggan. Penjaminan mutu pada perguruan tinggi merupakan suatu hal penting 

yang harus dilakukan demi terwujudnya pelayanan yang baik.. Politeknik Negeri 

Bengkalis telah melakukan proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusat 

pengembangan, pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan (P4MP). P4MP 

merupakan salah satu sub bagian yang mempunyai tanggung jawab dalam mutu 

pelayanan yang ada dilingkup Politeknik Negeri Bengkalis. 

  Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan 

salah satu unit pusat yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis yang bertugas untuk 

melayani mahasiswa dalam administrasi.  



 

2 
 

Hingga saat ini P4MP  telah melaksanakan evaluasi pelayanan kinerja yang 

diberikan oleh BAAK secara rutin melalui kuesioner. Namun hingga saat ini masih 

memiliki kelemahan yakni dalam pengisian kuesioner dan perhitungannya masih 

secara manual. 

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang 

telah diuraikan, sehingga penulis menemukan ide untuk membuat rancang bangun 

sistem pengukuran kepuasan terhadap pelayanan BAAK di Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak RAD (Rapid 

Application Development). Sistem ini menyediakan kuesioner yang wajib diisi oleh 

mahasiswa. Sistem ini dapat berjalan di semua browser baik itu dari Mozila Firefox 

maupun Chrome, sehingga akan membuat lebih praktis untuk digunakan.  

Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak P4MP untuk meningkatkan 

pelayanan di BAAK. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan 

metode Rapid Aplication Development pada sistem pengukuran kepuasan terhadap 

pelayanan BAAK di Politeknik Negeri Bengkalis berbasis website. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Sistem yang dibangun berbasis website dengan menerapkan metode Rapid 

Aplication Development. 

2. Sistem ini hanya di khususkan untuk mahasiswa yang ada di Politeknik 

Negeri Bengkalis 

3. Mahasiswa hanya bisa mengisi kuisioner satu kali dalam satu semester.  
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1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode Rapid Application 

Development dalam membangun sistem pengukuran kepuasan terhadap pelayanan di 

BAAK. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudahkan dalam perhitungan kuisioner 

2. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan BAAK secara sistematis. 

3. Sebagai acuan untuk melakukan pengembangan aplikasi. 
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