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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada masa perkembangan teknologi saat ini informasi sangatlah 

mempengaruhi kegiatan pada suatu instansi. Informasi memiliki peran penting 

dalam perkembangan kegiatan suatu instansi. Salah satunya adalah informasi 

tentang kinerja para pegawainya dan juga tentang tingkat kepuasan layanan 

misalnya fasilitas yang disediakan sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan oleh 

instansi tersebut. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menilai tingkat 

kinerja karyawan maupun tingkat kepuasan layanan yang telah disediakan oleh 

pihak instansi diantaranya ada Metode checklist biasanya digunakan untuk 

melaporkan attitude karyawan. Metode skala yaitu metode yang menggunakan 

indikator penilaian berdasarkan faktor-faktor penting yang dibutuhkan dalam kerja 

misalnya skill, teamwork, dan tanggung jawab. Metode grading adalah metode 

yang dilakukan setelah mengevaluasi performa kerja masing-masing karyawan, 

maka setiap karyawan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang telah 

ditetapkan berdasarkan evaluasi performa yang telah dilakukan. Metode ranking 

yakni membandingkan performa kerja antar karyawan lalu dirangking untuk 

mencari yang terbaik.. 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya atau lebih dikenal dengan 

nama Stikom merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di kota 

Surabaya tepatnya berada di Jl Kedungbaruk 98 Surabaya. Stikom selalu melakuan 

penilaian tentang para pegawainya dan juga penilaian tentang tingkat kepuasan 
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layanan yang diberikan baik itu berupa fasilitas maupun hal lainnya yang dilakukan 

tiap periode. Salah satu bagian yang juga melakukan penilain tersebut adalah 

Laboratorium Komputer Stikom Surabaya. Laboratorium Komputer berlokasi di 

lantai 6 Gedung Biru Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan 

fasilitas penunjang kegiatan akademik. Kegiatan yang ditunjang adalah praktek 

untuk mata kuliah baik yang berpraktikum maupun yang tidak. Laboratorium 

Komputer saat ini memiliki 10 Karyawan terdiri dari 1 Kepala Sie Labkom, 8 

Laboran, dan 1 Administrasi. Dalam melaksanakan praktikum terdapat Laboran 

untuk memberi materi dan juga terdapat Assistant Laboran yang membantu 

pelaksanaan praktikum. Assistant Laboran merupakan mahasiswa Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya yang direkrut oleh pihak Laboratorium Komputer 

melalui berbagai tes seleksi.   

Dalam pelaksanaan praktikum, selalu dilakukan pengisian angket oleh 

mahasiswa pada hari terakhir pelaksanaan praktikum. Pengisian angket ini 

dilaksanakan oleh mahasiswa guna untuk menilai kinerja baik Laboran maupun 

Assistant Laboran, keadaan fasilitas Laboratorium Komputer, dan pemberian saran 

dan kritik terhadap Laboratorium Komputer. Hasil dari penilaian tersebut akan 

digunakan sebagai evaluasi kinerja Laboran dan Assistant Laboran, evaluasi 

fasilitas Laboratorium Komputer, dan sebagai pertimbangan saran dan kritik yang 

diterima untuk kedepannya. 

Pengisian angket yang dilakukan oleh mahasiswa angket yang dilakukan 

mahasiswa masih bersifat manual yaitu masih menggunakan lampiran kertas yang 

dibagikan oleh pengajar saat praktikum. Karena masih menggunakan selembar 

kertas terkadang ada pernyataan yang terlewatkan oleh mahasiswa. Terkadang 
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lampiran kertas angket yang ada tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa praktikum 

yang ada. Hal ini menyebabkan hasil dari angket tersebut menjadi kurang valid, 

sehingga menghambat perkembangan dari pihak Laboratorium Stikom Surabaya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin membuat sebuah 

website angket praktikum pada Laboratorium Komputer Stikom Surabaya. Website 

angket praktikum tersebut akan menggunakan jaringan lokal pihak Laboratorium 

Komputer Stikom Surabaya. Website angket praktikum tersebut akan ditujukan 

untuk pengguna labkom khususnya para mahasiswa yang sedang melakukan 

praktikum. Diharapkan dengan adanya aplikasi website praktikum ini membuat 

mahasiswa mengisi angket dengan lebih baik dan benar sesuai dengan keadaan 

sebenarnya dan tidak ada pernyataan yang terlewatkan lagi karena dalam aplikasi 

ini tidak dapat berpindah kehalaman selanjutnya jika pernyataan belum terisi 

semua. Sehingga pihak Laboratorium Komputer Stikom Surabaya bisa mengetahui 

tingkat kepuasan mahasiswa yang sedang praktikum dan dapat membuat pihak 

Laboratorium Komputer Stikom Surabaya mengembangkan laboratoriumnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah: 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi angket berbasis web pada 

Laboratorium Komputer Stikom Surabaya ? 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dalam implementasi pembuatan aplikasi pembuatan angket praktikum 

pada kerja praktik ini memiliki batasan masalah, antara lain: 
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1. Aplikasi ini hanya membahas pengisian angket praktikum yang diisi oleh 

mahasiswa pada Laboratorium Komputer lt.6 Stikom Surabaya. 

2. Aplikasi ini tidak membahas pembuatan pernyataan angket praktikum.  

3. Aplikasi ini tidak membahas penilaian angket praktikum. 

4. Aplikasi ini tidak membahas perihal evaluasi penilaian angket. 

1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan maka terdapat 

tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

1. Menghasilkan aplikasi website yang memiliki fitur untuk memudahkan 

dalam pengisian angket praktikum pada laboran Laboratorium Komputer 

Lt.6 Stikom Surabaya. 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang dapat diharapkan dari perancangan dan pembangunan 

aplikasi ini, antara lain: 

1. Bagi mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari Kampus dan 

diimplementasikan pada kerja praktik ini.  

2. Bagi Stikom Surabaya dapat merealisasikan mahasiswanya untuk 

melaksanakan kerja praktik. 

3. Bagi pihak Laboratorium Komputer dapat mempermudah dalam pengisian 

angket mengenai Laboratorium Komputer 

4. Menghasilkan hasil angket yang lebih baik sehingga dapat dilakukan 

evaluasi untuk kedepannya. 

  



5 
 

 
 

Daftar Isi 
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1 

1.2 Perumusan Masalah............................................................................................ 3 

1.3 Batasan Masalah ................................................................................................. 3 

1.4 Tujuan ................................................................................................................. 4 

1.5 Manfaat ............................................................................................................... 4 

 

 


