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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan Indonesia dewasa ini berkembang dengan sangat 

baik. Hal itu tergambar dari semakin tingginya minat masyarakat terhadap 

lembaga pendidikan dan itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

semakin sadar bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam rangka menghadapi 

persaingan global yang semakin ketat. Persaingan yang dihadapi manusia 

Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi sesama manusia Indonesia sendiri 

melainkan juga dengan manusia dari negara-negara lain.  

Untuk itulah demi melayani kebutuhan pendidikan masyarakat 

Indonesia yang menghendaki adanya fasilitas yang memadai dan berkualitas 

di lembaga pendidikan, maka sudah menjadi kewajiban bagi lembaga 

pendidikan untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak dari 

masyarakat tersebut. Fasillitas yang harus dipenuhi dan ditingkatkan tidak 

hanya dari segi tenaga pengajar dan karyawannya saja akan tetapi juga 

meliputi sarana dan prasarana penunjang berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Ketersediaan sarana dan prasaran yang baik merupakan hal 

yang sangat penting dan vital, sebab akan berpengaruh langsung terhadap 

kualitas lulusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Sebab 

walaupun sumber daya manusia pendukungnya sudah memiliki kualitas yang 
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mumpuni, namun tanpa diserta dengan sarana belajar yang baik, proses 

belajar mengajar akan terhambat dikarenakan mahasiswa kesulitan untuk 

melakukan riset atau pengkajian serta mempraktekkan apa yang telah 

diperolehnya di kelas.  

Salah satu fasilitas yang sangat penting untuk disediakan oleh 

lembaga pendidikan di era modern dan global ini adalah akses internet. Akses 

internet sangat penting artinya bagi mahasiswa, sebab internet ibarat seperti 

jendela, dari jendela itulah mahasiswa dapat melihat seperti apa majunya ilmu 

pengetahuan di luar sana. Mahasiswa dapat mencari referensi tentang studi 

mata kuliah yang saat ini sedang dijalaninya. Referensi itu akan sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah tingkat kedalaman dari ilmu 

yang didapatnya dari dosen serta dari buku-buku pendamping yang sudah 

ada.  

Mahasiswa dapat mengetahui apakah suatu teori itu relevan dan 

keadaan yang sebenarnya dan bagaimana pengaplikasiannya di dunia kerja 

dan sebagainya. Semua bisa diperoleh melalui internet. Bahkan sangat 

dimungkinkan, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul teori dan hal-

hal baru tentang suatu hal yang mana teori dan hal baru itu tidak ditemukan 

pada buku pendamping. Sebab buku berbeda dengan internet. Buku bisa jadi 

suatu saat akan out of date. Sedangkan internet akan menyajikan dunia 

pengetahuan yang selalu berkembang.Mengingat pentingnya manfaat internet 

bagi peserta didik, maka kebutuhan akan akses internet merupakan suatu hal 

yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
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Akses internet bisa dilakukan melalui apa saja dan di mana saja. Jika 

dulu internet hanya bisa diakses lewat komputer saja, maka saat ini akses 

internet sudah bisa dilakukan dengan berbagai perangkat seperti laptop, 

netbook, tablet, PDA, dan smartphone. Harga perangkat-perangkat tersebut 

juga semakin murah dan terjangkau bagi mayoritas masyarakat Indonesia 

dengan tersedianya berbagai pilihan merek dan fitur yang bisa dipilih. 

Semuanya disertai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Salah satu lembaga pendidikan yang sudah lama menyediakan akses 

internet bagi peserta didiknya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS). UMS sadar dan tanggap dalam merespon pentingnya keberadaan 

akses internet bagi mahasiswanya. Oleh sebab itu UMS menyediakan fasilitas 

internet gratis bagi mahasiswa di banyak lokasi di lingkungan kampus. Selain 

koneksi internet via kabel (LAN), UMS juga menyediakan akses internet 

melalui jaringan hotspot (wifi). Jaringan hotspot (wifi) ini meliputi suatu area 

tertentu di mana mahasiswa bisa mengakses internet via wireless (tanpa 

kabel) yakni melalui perangkat laptop dan netbook. Karena sangat fleksibel 

dan banyaknya area yang dilingkupi oleh fasilitas hotspot, membuat 

mahasiswa semakin nyaman mengakses internet di mana pun selama dalam 

lingkup kampus melalui laptop dan netbook mereka masing-masing. Karena 

UMS telah lama mengadakan fasilitas ini kepada mahasiswa, maka peneliti 

ingin mengetahui sejauh mana respon, tanggapan, dan penilaian kepuasan 

mereka terhadap layanan hotspot (wifi) yang ada saat ini khususnya di dalam 

lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis tempat peneliti melakukan studi. Dalam 



4 

 

 

penelitian ini, peneliti mengidentifikasi ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna hotspot (wifi) yaitu: cakupan sinyal, 

kemudahan akses, kecepatan akses, dan kenyamanan tempat. Dengan latar 

belakang dan faktor-faktor tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA HOTSPOT 

(WIFI), (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah cakupan sinyal hotspot (wifi) berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS? 

2. Apakah kemudahan akses hotspot (wifi) berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS? 

3. Apakah kecepatan akses hotspot (wifi) berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS? 
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4. Apakah kenyamanan tempat akses hotspot (wifi) berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan pengguna layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS? 

5. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama/serempak dari faktor 

cakupan sinyal hotspot (wifi), kemudahan akses hotspot (wifi), kecepatan 

akses hotspot (wifi), dan kenyamanan tempat akses hotspot (wifi) 

terhadap tingkat kepuasan pengguna? 

6. Faktor apakah yang paling berpengaruh/dominan terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Tingkat kepuasan yang akan diteliti adalah tingkat kepuasan pengguna 

layanan hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

UMS. 

2. Faktor-faktor yang akan diteliti yaitu cakupan sinyal, kemudahan akses, 

kecepatan akses, dan kenyamanan tempat akses. 

3. Penyebaran kuesioner ditujukan pada mahasiswa pengguna fasilitas 

hotspot (wifi) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh cakupan sinyal hotspot (wifi) terhadap 

tingkat kepuasan pengguna hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UMS. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan akses internet terhadap tingkat 

kepuasan pengguna hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UMS. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan akses internet terhadap tingkat 

kepuasan pengguna hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UMS. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kenyamanan akses tempat terhadap tingkat 

kepuasan pengguna hotspot (wifi) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UMS. 

5. Untuk mengetahui apakah cakupan sinyal hotspot (wifi), kemudahan 

akses hotspot (wifi), kecepatan akses hotspot (wifi), dan kenyamanan 

tempat akses hotspot (wifi) berpengaruh secara bersama-sama/serempak 

terhadap tingkat kepuasan penggunanya. 

6. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling berpengaruh/dominan 

terhadap tingkat kepuasan pengguna hotspot (wifi) di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi UMS 

Penelitian ini dapat menjadi masukan referensi bagi UMS khususnya 

pihak IT yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan, mengelola 

dan melakukan maintenance (pemeliharaan) fasilitas hotspot (wifi) untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna hotspot (wifi) 

tersebut, sehingga fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada para pengguna khususnya mahasiswa yang pada 

akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan proses 

belajar mengajar di kampus. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang akan 

mengembangkan topik dalam penelitian ini secara lebih mendalam. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara sistematis, penelitian ini dibuat dalam lima bab yang secara garis besar 

disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang relevan denganpenelitian yang 

dilakukan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, kerangka pemikiran, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan  

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisa dan uji data yang didapat dari penelitian yang 

dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 


