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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada zaman ini, evolusi dari teknologi informasi telah mengubah cara kerja 

dari industri pelayanan. Implementasi dari teknologi self-service telah membuat 

banyak prosedur baru dalam industri pelayanan. Integrasi teknologi self-service dan 

internet dapat menambah kenyamanan dalam menggunakan layanan informasi. 

Pengguna layanan dapat mengakses layanan dari rumah atau kantor dalam 24 jam 

perhari tanpa batasan geografis (Scupola, 2008).    

 Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merupakan universitas yang 

telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepada mahasiswa, 

contohnya yaitu gapura.umn.ac.id yang berfungsi sebagai UMN One Stop Service. 

Pada website gapura.umn.ac.id, tersedia layanan permohonan dokumen mahasiswa 

yang berfungsi untuk melakukan request dokumen yang berhubungan dengan 

akademis mahasiswa. Proses dari request dokumen tersebut dimulai dengan 

melakukan request di website gapura.umn.ac.id, kemudian jika dokumen telah 

selesai di proses, mahasiswa akan mendapatkan notifikasi melalui email bahwa 

dokumen sudah dapat diambil di Student Service, setelah itu mahasiswa perlu 

datang ke Student Service untuk mengambil dokumen tersebut (Kristiawan, 2020). 

Permasalahan yang didapat adalah tidak semua mahasiswa dapat datang ke Student 

Service pada waktu pelayanan Student Service (Kristiawan, 2020). Menurut Bapak 
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Dwi Kristiawan, hal yang bisa dilayani oleh mesin seperti melakukan cetak 

dokumen lebih baik dilayani oleh mesin sehingga manusia dapat melakukan hal lain 

seperti konsultasi yang tidak dapat dilayani oleh mesin (Kristiawan, 2020).  

 Bapak Dwi Kristiawan mengatakan bahwa sistem yang dibangun harus 

bersifat intranet dan tidak dapat diakses selain melalui kiosk. Faktor pertama yang 

menyebabkan sistem tersebut hanya bisa diakses oleh kiosk adalah perlunya unique 

code pada dokumen yang akan dicetak untuk menghindari adanya duplikasi 

ataupun kecurangan. Faktor kedua adalah beberapa dokumen yang dicetak 

membutuhkan kop surat yang berfungsi sebagai identitas perusahaan dan hanya 

dimiliki oleh perusahaan tersebut (Kristiawan, 2020). 

 Abdul Munif Hanafi telah berhasil melakukan penelitian yang berjudul 

Sistem Layanan Cetak Mandiri 2.0 Dengan Pembayaran Non-Tunai Untuk 

Perpustakaan Universitas Lampung. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

Munif Hanafi menggunakan metode pengembangan Rapid Application 

Development (RAD) dan disimpulkan bahwa sistem layanan cetak mandiri dengan 

pembayaran non-tunai berhasil memenuhi kebutuhan pemustaka dalam pencarian 

dan pencetakan karya ilmiah (Hanafi, 2019).  

 Kebutuhan utama dalam pembuatan sistem adalah sistem dapat melakukan 

cetak dokumen dengan mesin yang bersifat self-service. Namun, selama proses 

perancangan dan pembangunan sistem, pihak IT Department Universitas 

Multimedia Nusantara membutuhkan dokumentasi sistem yang jelas dan belum 

memiliki gambaran jelas mengenai fitur-fitur yang ada pada sistem, sehingga sering 

perlu diadakan diskusi dengan pengguna untuk menambah fitur-fitur yang mungkin 
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diperlukan.  Menurut Noertjahyana, metode Rapid Application Development 

menggunakan model prototype sehingga pengguna lebih mengerti dengan sistem 

yang dirancang. Selain itu, metode Rapid Application Development lebih fleksibel 

karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang 

bersamaan (Noertjahyana, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Mursyidah dan 

Hidayat menyimpulkan bahwa hasil nilai efektifitas model Rapid Application 

Development lebih efektif dengan nilai 63% dibandingkan dengan model Prototipe 

yakni hanya 20% (Mursyidah dan Hidayat, 2017). Oleh karena itu, dipilihlah 

metode pengembangan untuk proyek yang tidak memiliki kebutuhan sistem yang 

pasti, menggunakan pendekatan prototyping, dan membutuhkan partisipasi dari 

pengguna, yaitu metode Rapid Application Development (Whitten dan Bentley, 

2007).  

Bedasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah sistem yang dapat melakukan 

cetak dokumen secara mandiri sehingga Student Service dapat mempunyai waktu 

lebih untuk bekerja dan mahasiswa dapat melakukan cetak dokumen tanpa dibatasi 

waktu pelayanan dari Student Service. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem Self-Service Document 

Printing Kiosk berbasis web dengan metode Rapid Application Development? 

2. Berapa tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem Self-Service Document 

Printing Kiosk? 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Sistem hanya dapat mencetak dokumen yang tidak memerlukan tanda tangan 

basah. 

2. Web sisi mahasiswa hanya dapat diakses dari mesin kiosk. 

3. Web sisi mahasiswa hanya dapat digunakan oleh mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara. 

4. Web sisi admin hanya bisa diakses menggunakan Single Sign On (SSO) dan 

email yang digunakan pada SSO sudah terdaftar di tabel admin pada 

database. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Bedasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Merancang dan membangun sistem Self-Service Document Printing Kiosk 

berbasis web dengan metode Rapid Application Development. 

2. Mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem Self-Service 

Document Printing Kiosk. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan dan pembangunan sistem Self-

Service Document Printing Kiosk berbasis web adalah sebagai berikut. 
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1. Membantu mahasiswa melakukan cetak dokumen tanpa dibatasi oleh waktu 

pelayanan dari Student Service UMN. 

2. Meringankan pekerjaan Student Service UMN dalam menangani mahasiswa 

yang membutuhkan cetak dokumen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan skripsi dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan   

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori terkait mesin kiosk, metode Rapid Application 

Development, Black Box Testing, Technology Acceptance Model, dan skala 

likert. 

Bab III Metodologi Penelitian dan Perancangan Sistem 

Berisi metodologi penelitian yang dilakukan serta perancangan sistem 

seperti rancangan antar muka, flowchart dan struktur tabel. 

Bab IV Implementasi dan Uji Coba 

Berisi spesifikasi sistem yang digunakan, hasil implementasi sistem, dan 

pengujian sistem. 
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Bab V Simpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk  

penelitian berikutnya. 

 


