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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan 

sistem informasi akademik di prodi pendidikan sosiologi fakultas ilmu sosial UNM 

dan apa dampak yang ditimbulkan dari kualitas interaksi antara dosen dan 

mahasiswa pada prodi pedidikan sosiologi FIS UNM. Jumlah informan dalam 

penelitian sebanyak 14 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling 

dengan kriteria mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2015 dan 2016 yang aktif 

dalam menggunakan sistem informasi akademik. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pengabsahan data yang dilakukan peneliti adalah member check agar informasi yang 

diperoleh sesuai penulisan laporan dengan informan atau data yang dimaksud. 

Analisis data ini diolah secara deskriptif kualitatif dimana peneliti merangkum, 

memilih dan memfokuskan pada hal penting atau mereduksi data setelah itu 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat kemudian penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Penggunaan sistem informasi 

akademik pada program studi pendidikan sosiologi fakultas ilmu sosial UNM itu 

sudah di kategorikan efektif, presepsi ini didasarkan pada proses sistem informasi 

akademik yang seajalan dengan pelayanan akademik. pelayanan akademik yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan penyajian informasi. Disamping itu 

berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa fokus 

penelitian telah terjawab dengan memperhatikan beberapa indikator diantaranya 1. 

Mampu memberikan informasi tentag akademik dengan cepat. 2. Memudahkan 

dalam berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. 3 .memperlancar dan 

mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang kampus.  Indikator tersebut 

sudah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga menjamin ketersediaan informasi pada program studi pendidikan sosiologi 

fakultas ilmu sosial UNM. 2). Adapun dampak yang ditimbulkan antara interaksi 

dosen dan mahasiswa yaitu dampak positifnya kemudahan dan mempercepat dalam 

berinteraksi menggunakan sistem informasi akademik. dampak negatifnya yaitu 

Kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, kecenderungan menjadikan mahasiswa 

malas dalam beraktifitas di kampus dikarena sistem informasi akademik online yang 

dalam bentuk web bisa diakses dimana saja. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine how the effectiveness of the use of academic 

information systems in the sociology education faculty education program of UNM 

and what impacts arising from the quality of interaction between lecturers and 

students in the sociology education program FIS UNM. Number of informants in the 

study as many as 14 people using purposive sampling technique with sociology 

student education criteria force 2015 and 2016 are active in using academic 

information system. Data collection techniques used by researchers through 

observation, interviews and documentation. Technique of data validation conducted 

by researcher is member of check for information obtained according to report 

writing with informant or data in question. Analysis of this data is processed 

descriptively qualitative where researchers summarize, select and focus on important 

matters or reduce data after that the presentation of data is done in the form of a 

brief description and then the conclusion. The results showed that: 1). The use of 

academic information system in sociology education program of UNM's social 

science faculty has been categorized effectively, this perception is based on the 

academic information system process that is in line with the academic service. the 

academic service referred to in this case is the service of presenting the information. 

Besides, based on the results of observations and research can be concluded that the 

focus of research has been answered with attention to several indicators such as 1. 

Able to provide information tentag academic quickly. 2. Facilitate interaction 

between faculty and students. 3. Streamlining and facilitating in getting information 

about the campus. These indicators have been running well and in accordance with 

applicable provisions so as to ensure the availability of information on the sociology 

education program of UNM social science faculty. 2). The impact of interaction 

between faculty and students is the positive impact of ease and speed in interacting 

using academic information system. the negative impact is Less care about the 

surrounding environment, the tendency to make students lazy in the activity on 

campus dikarena academic information system online which in the form of web can 

be accessed anywhere. 

 

PENDAHULUAN 

 

          Pada era modern saat ini kita sudah memasuki era informasi, yang mana 

informasi merupakan sumber daya yang makin penting peranannya dalam 

kehidupan manusia. Penggunaan informasi dalam suatu organisasi merupakan hal 

yang mutlak karena pada dasarnya apa yang dibutuhkan dan apa yang 

disampaikan oleh suatu organisasi adalah informasi. Agar informasi dapat 

didayagunakan secara optimal dibutuhkan suatu sistem yang akan 

mengoptimalkan pemanfaatan informasi tersebut. Sistem informasi Akademik 

(SIA) adalah suatu sistem formal tentang golongan dan penyebaran kepada orang-

orang yang tetap dalam suatu organisasi. Sistem yang telah maju tidak hanya 
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mengerjakan fungsi tata usaha akan tetapi juga memberikan bantuan pengambilan 

keputusan kepada manajemen. Meskipun jarang terjadi, sistem terprogramkan 

mampu memonitor dan mengarahkan operasi-operasi tertentu tanpa bantuan 

manusia.  

           Teknologi informasi saat ini menjadi bagian yag tak terpisahkan dan 

terintegrasi dengan tujuan organisasi  atau lembaga. Bagaiamana teknologi 

informasi diaplikasikan dalam suatu organisasi atau lembaga akan mempengaruhi 

seberapa jauh organisasi tersebut telah mencapai visi,  misi dan ataupun tujuan 

strateginya. Penggunaan informasi dalam suatu organisasi berfungsi sebagai suatu 

pertimbangan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang 

kemudian diterapkan dalam bentuk pelayanan. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

kemampuan manusia dan tidak dapat memprediksi dampak dan dari suatu 

keputusan yang diambil. Dengan demikian, fungsi utama informasi adalah 

mengurangi ketidakpastian untuk mengurangi resiko, bukan menghilangkannya. 

Sesuai perkembangan zaman yang begitu pesat tatacara penanganan suatu 

informasi menggunakan alat-alat bantu yang canggih seperti komputer dan alat 

pendukung lainnya, sehingga mempermudah proses penanganan informasi yang 

digunakan dalam kegiatan manajerial.  

          “ Informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan tingkatan manejerial dari 

manajer tingkat atas yang membatu menghasilkan keputusan yang bersifat teknis, 

manajer tingkat menengah membantu menghasilkan keputusan yang bersifat 

operasional.” 

     Di dunia pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi, penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi semakin dirasakan manfaatnya, baik bagi mahasiswa 

maupun pimpinan perguruan tinggi itu sendiri. Perkembangan di bidang teknologi 

informasi yang begitu cepat menyebabkan persaingan dalam hal pemanfaatannya 

di perguruan tinggi menjadi suatu keharusan. 

     Manajemen Universitas Negeri Makassar dalam hal ini Fakultas Ilmu 

Sosial terus berusaha menemukan strategi dalam mengembangkan standar mutu 

pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka fakultas harus berani berinovasi dalam 

manajemen pelayanan, akademik dan kewirausahaan. 

     Terciptanya pelayanan akademik yang optimal merupakan tujuan 

organisasi perguruan tinggi bidang pelayanan. Hal ini tercapai apabila dilakukan 

aktivitas pendidikan yang bertanggung jawab dan terjaminnya kualitas akademik 

sesuai manajemen proses pendidikan, beradaptasi dengan perkembangan global 

sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional karena 

bidang akademik menjadi harapan banyak pihak agar dapat di hasilkan sumber 

daya yang berkualitas. 

      Sitem informasi akademik merupakan sistem yang pengelolaan data pada  

proses kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen dan administrasi 

akademik. Pengelolaan data telah menyangkut proses administrasi akademik 

meliputi kelengkapan dokumen dan biaya yang muncul pada kegiatan registrasi 

administrasi akademik.  
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Agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga 

dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam 

organisasi harus dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. 

Oleh karena itu adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk 

mengerti dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Sistem teknologi 

infomasi yang baik akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengguna 

sistem informasi tersebut.  

 

      Efektifitas penggunaan sistem informasi dalam proses manajemen 

kelembagaan sering terhambat oleh banyak faktor non teknis yang tidak 

dipersiapkan lembaga. Mulai dari penyiapan sumber daya manusia, budaya, 

mekanisme organisasi, bahkan teknis pemeliharaannya.  

     “Sistem informasi yang diperlukan dan digunakan adalah sistem yang 

mempunyai nilai aplikatif yang tinggi, artinya memberikan kontribusi nyata 

dalam memperlancar kegiatan manajemen organisasi.” 

     Fakultas ilmu sosial telah menggunakan sistem informasi manajemen 

akademik bagi mahasiswa dan pegawai guna menunjang kegiatan akademik yag 

merupakan program berbasis web sehingga penggunaan internet dalam 

pengoperasiannya. Sistem informasi manajemen akademik tersebut telah 

digunakan selama beberapa tahun ini, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi 

efektifitas penggunaannya dengan melakukan penelitian mengenai Efektifitas 

Penggunaan Sistem Informasi Akademik Pada Fakultas Ilmu Sosial 

Khususnya Program Studi Pendidikan Sosiologi UNM,  yang diukur melalui 

variabel ketepatan waktu interaksi dan kualitas interaksi antar pengguna dalam 

aspek sosiologisnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Prosedur 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

dengan subjek penelitian adalah dosen dan mahasiswa pendidikan sosiologi fakultas 

ilmu Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa angakatan 2015 5 orang dan 

angakatan 2016 5 orang yang berjumlah 14 orang. Dosen pendidikan sosiologi 

fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Makassar berjumlah 4 orang sebagai informan 

tambahan. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Untuk memperjelas hasil penelitian yang di sajikan sebelumnya, maka peneliti akan 

membahas data-data yang diperolehnya melalui kegiatan observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi ketika berada di lapangan penelitian dengan menghubungkan 
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dengan teori-teori yang terkait serta penelitian terdahuluyang di anggap relevan 

dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya di paparkan sebagai berikut: 

1. Efektifitas penggunaan sistem informasi akademik  

           Hasil dari penelitian di atas menyatakan bahwa dengan adanya sistem 

informasi akademik mahasiswa UNM khususnya pada program studi pendidikan 

sosiologi dan dosen  dapat di permudah dalam melakukan kegiatan belajar dan 

mengajar dapat pula diketahui bahwa dengan adanya sistem informasi akademik 

interaksi dengan dosen pun bisa berjalan dengan baik. 

           Mahasiswa sangat mudah dalam mengakses apapun dengan menggunakan 

sistem informasi akademik. Jadi dengan adanya sistem tersebut pun mahasiswa 

dan dosen dapat melakukan interaksi walaupun tidak bertemu langsung dengan 

dosen. Selain iu dapat juga berinteraksi dengan pengurus prodi serta jurusan atau 

fakultas dengan menggunakan sistem informasi akademik.  

           Informasi merupakan menilai prosedur yang ada saat ini masih dapat 

diperbaiki sehingga kualitas informasi yag dihasilkan menjadi semakin baik. 

kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal yaitu informasi harus akurat, 

tepat pada waktunya, dan relevan. Akurat adalah informasi harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan , tapat pada waktu (up to 

date) adalah informasi yang di sampaikan tidak boleh terlambat dan informasi 

yang ada harus yang terbaru, sedangkan relevan yaitu informasi yang disajikan 

harus tepat pada sasaran atau berguna bagi pemakainya. 

           Pada sistem informasi akademik informasi cukup akurat karena informasi 

yang disampaikan lumayan baik karena setelah melakukan login ke situs web unm 

mahasiswa dan dosen dapat melihat informasi tentang kartu rencana studi (KRS), 

kartu hasil studi (KHS), transkrip nilai, jadwal, ujian akhir semester, daftar dosen, 

daftar peserta mata kuliah dan informasi perpustakaan pada unm. Informasi pada 

sistus web sia unm lumayan tepat waktu (up to date) karena setiap ada 

pengumuman terbaru selalu di tampilkan di website tersebut. Informasi pada web 

sia unm cukup relevan karena informasinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan 

dosennya yang ada di unm  khususnya pendidikan sosiologi.  

      Sistem informasi harus dijadikan sebagai mitra kerja untuk meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi kerja dan juga sebagai media komunikasi 

antarpersonal manajer dengan stafnya. Dan juga sangat membutukan 

peningkatan jumlah dan kualitas informasi tanpa dukungan infrastruktur” 

dalam hal ini sistem informasi akademik juga harus ditingkatkan 

efektifitasnya agar dapat di gunakan dengan baik tanpa kendala apapun. 

 

            Sistem informasi akademik secara online telah efektif karena sistem yang 

ada telah dapat digunakan dengan baik juga dapat menghasilkan output yang 

diharapkan dalam membangun sistem informasi akademik dan dapat 

meningkatkan kuantitas informasi yang disampaikan dan waktu untuk 

penyampaian singkat dan jelas. Sehingga sangat mengefesiensi waktu bagi 

mahasiswa dan dosen untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada UNM. 
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Pelayanan pada sistem informasi akademik di perlukan untuk meningkatkan 

kepuasan mahasiswa dan dosen agar dapat mengakses informasi dengan mudah 

dan tepat waktu. Akan tetapi masih mahasiswa masih sering terkendala pada 

system jaringan yang lambat karena jika banyak yang login pada situs web UNM 

maka akan lambat prosesnya.  

           Berdasarkan penjelasan diatas, sistem informasi akademik secara online 

UNM memberikan pelayanan yang baik pada mahasiswa dan dosen unm, biarpun 

masih terkendala pada jaringan akan tetapi tidak membuat menjadi lama karna 

hanya akan sementara akan kembali normal kembali jika jaringannya sudah 

distabilkan. 

2. Dampak interaksi antar dosen dan mahasiswa terhadap pengguna sistem 

informasi akademik pada prodi pendidikan sosiologi  Fakultas Ilmu Sosial 

Univesitas Negeri Makassar. 

a. Dampak positif  

           Hadirnya sesuatu yang baru berlangsung di dunia kampus sekarang ini yang 

sudah mengandalkan teknologi yang mana seperti sistem infomasi akademik 

memiliki dampak yang dirasakan oleh penggunanya. Ada berbagai macam 

pandangan mahasiswa tentang dampak sistem informasi akademik yang dirasakan 

oleh penggunanya seperti yang antara lain mahasiswa tapi dampak yang paling 

dirasakan yaitu kemudahan dalam berinteraksi menggunakan sistem informasi 

akademik. 

                Para ahli teori interaksi simbolik memusatkan perhatian terhadap kepada 

interaksi yang dilakukan antar individu dengan kelompok mereka 

menemukan bahwa orang berinteraksi terutama menggunakan simbol-

simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan paling penting melalui kata-kata 

secara tertulis dan lisan menggunakan media atau situs web mempermudah 

seseorang dalam berinteraksi menggunakan symbol-symbol yang 

mencakup tanda, isyarat dan kata-kata tertulis seperti dalam halnya sistem 

infomasi akademik yang bisa di gunakan dalam berinteraksi dengan para 

dosen dengan menggunakan simbol-simbol dan kata-kata. 

 

           Dari hasil penelitian yang dapat kita ketahui bahwa dampak interaksi antar 

mahasiswa dan dosen dengan menggunakan sistem informasi akademik akan lebih 

mudah dan cepat. Karna dengan adanya sistem informasi akademik dosen dengan 

mudah memberikan kuliah jika berhalangan hadir dan mahasiswa pun tidak 

merasa bosan jika kuliah yang selalu bertatapan langsung dengan dosennya.  

          “Dasar teori interaksi simbolik yaitu suatu hubungan yang terjadi secara 

alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu yag 

berkembang melalui simbol-simbol yang diciptakan”  

           Dari penjelasan tentang teori interaksi simbolik di atas, sebagaimana hasil 

dari penelitian ini jelas bahwa sistem informasi akademik  dapat mendukung 

terbentuknya hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa tanpa harus 
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bertemu langsung. Serta dapat memudahkan segala pengurusan dalam hal ini 

tentang akademik yaitu kartu rencana studi (KRS),  

          Dengan adanya sistem informasi interaksi sosial yang kita lakukan dapat 

lebih cepat dilakukan. Setiap penggunaan sistem informasi selalu ada interaksi 

dengan kita. Makanya itu setiap kampus harusnya mnggunakan sistem informasi 

yang akurat yang benar-benar memberikan informasi yang up to date setiap saat.  

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setiap perkulihan ada yang tidak hadir 

akan tetapi hadir di absen karna sistem informasi lebih mudah di gunakan, baik 

dikmpus atau dimanapun. Jadi bisa saja bisa di rekayasa oleh mahasiswa. 

b. Dampak negatif  

                Penjelasan tentang dampak positif dari sistem informasi akademik maka 

ada pula dampak negatif yang dirasakan mahasiswa dalam menggunakan sistem 

informasi akademik. Tetapi ketika merasakan dampak negatif. Yaitu 

kecenderungan menjadikan mahasiswa malas dalam beraktifitas di kampus 

dikarena sistem informasi akademik online yang dalam bentuk web bisa diakses 

dimana saja. Kecenderungan mahasiswa lebih suka pulang kampung dari pada ke 

kampus karna dipikirnya meskupin kita tidak di kampus kami masih bisa 

mendapat informasi mengenai kampus dan tidak perlu repot-repot lagi kekampus. 

Kurang peduli dengan lingkungan sekitar misalkan dengan dosen dan ada pula 

yang tidak begitu  dosen mereka sendiri karna  mereka tidak tau. 

               Meskipun banyak dampak negatif yang bisa berakibat dengan 

mahasiswanya akan tetapi sistem infomasi akademik sangatlah dibutuhkan dalam 

membantu segala hal yang bekaitan dengan akademik. Karna dalam sistem 

tersebuit mempermudah dosen, mahasiswa dan staaf baak dalam pengurusan 

mahasiswa. 

           Penggunaan sistem informasi juga dapat membuat mahasiswa malas karna 

dapatnya diakses dimana saja maka mahasiswa yang kuliah juga sudah mulai 

malas dalam melakukan perkuliahan yag secara langsung atau face to face selain 

juga berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar misalnnya dalam 

proses pengeditan kartu rencana studi (KRS) bisa saja mahasiswa tersebut tidak 

mengetahui wajah atau hanya mengetahui nama dosen pembimbing mereka sendiri 

karena dengan adanya sistem informasi akademik yang tanpa harus face to feca 

yang bisa diakses melalui web apalagi dosen tersebut tidak mengajar di kelas 

mereka. 

Dampak negatif dari sistem informasi akademik ini sama sekali tidak 

menurunkan minat mahasiswa dalam menggunakannya karena penggunanya lebih 

merasakan banyak dampak positif dari pada dampak negatif. Masalah negatif yang 

muncul dari sistem informasi akademik sebenarnya tergantung bagaimana 

mahasiswa menggunakannya, dampak negatif yang di rasakan mahasiswa dalam 

menggunakan sistem informasi yaitu terkendala pada jaringan yang jika banyak 

yang menggunakannya bisa saja lambat berproses atau lambat di gunakannya akan 

tetapi hanya sebentar karna sistem informasi akademik dapat menjamin ketidak 

relevannya masalah tersebut. 
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Seperti yang dikatakan G.H.Mead “hubungan yang terjadi antara manusia 

didalam masyarakat yang terjadi dari interaksi yang dilakukan individu didalam 

masyarakat, dengan hadirnya sistem informasi seseorang bisa lebih aktif dalam 

berkomunikasi sehingga hubungan yang terjadi” dalam hal ini suatu lingkup 

universitas juga menggunakan sistem informasi untuk mempercepat dan 

mempermudah penggunanya. 

interaksi individu bisa lebih cepat berbentuk karena sistem informasi dan 

media sosial hadir untuk mempermudah dan mempercepat dalam 

memperoleh informasi dan   komunikasi antara penggunanya, pengguna 

bukan hanya berinteraksi menggunakan kata-kata tetapi pengguna media 

sosial juga dapat berinteraksi menggunakan tanda, isyarat, serta ucapan 

secara lisan. 

    Jadi baik tidaknya interaksi mahasiswa dengan dosen yaitu tergantung dari 

cara mereka berinteraksi, yang biasanya interaksi yang secara langsung bisa saja 

kami berinteraksi dengan baik akan tetapi jika menggunakan sistem atau 

menggunakan web maka interaksi akan menjadi baik karna tanpa harus melihat 

secara fisik yang penting apa yang kita butuhkan terlaksanakan dengan baik selain 

itu  tidak canggung lagi berbeda dengan interaksi secara langsung yang bisa saja 

merasa canggung karna berhadapan langsung dengan dosen maka dari situ kami 

merasa diuntungkan, adapun jika dosen tersebut jarang ditemui maka sangat 

mempermudah kita. Maka dari situ sistem informasi akademik dan kualitas 

interaksi antara dosen dan mahasiswa sudah bisa di katakan bagus karna di tinjau 

dari perspektif mahasiswa. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan efektifitas sistem informasi akademik yang mana jika ingin 

mencapai tujuan maka pelayanan dalam sistem informasi akademik itu haruslah cepat 

up to date dan relevan. Dalam sistem informasi akademik di UNM sudahlah termasuk 

dalam efektifitas yang sudah sangat bagus di gunakan di banding dengan system 

informasi yang manual, karena dari sistem informasi tersebut sudah cepat berita dan 

informasinya selain itu selalu up to date dan relevan. Bukan hanya itu sistem infomasi 

juga memudahkan dalam pengelolaan data-data akademik dan mempercepat layanan 

akademik. Selain itu cepat informasnya tanpa harus interaksi langsung dengan dosen 

dan bagian administrasi karena informasi tersebut dapat  diperoleh dengan melakukan 

pencarian data melalui web UNM. 

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya system informasi dengan online 

yaitu kurang pedulinya dengan linkungan sekitar misalnya tidak mengenal dosen 

sendiri jika dosen tersebut tidak mengajar di kelas mereka dan tidak mengenal dosen 

pembimbing mereka sendiri dikarenakan dosen tersebut tidak mengajar di kelas 

mereka. adapun yang mana dengan adanya system informasi akademik secara online 

maka akan berkurangnya interaksi secara langsung dan akan membuat malas ke 

kampus kecuali perkuliahan  karna dengan dapat di akses dimana saja. Jadi baik 
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tidaknya interaksi mahasiswa dengan dosen yaitu tergantung dari cara mereka 

berinteraksi, yang biasanya interaksi yang secara langsung bisa saja kami berinteraksi 

dengan baik akan tetapi jika menggunakan sistem atau menggunakan web maka 

interaksi akan menjadi baik karna tanpa harus melihat secara fisik yang penting apa 

yang kita butuhkan terlaksanakan dengan baik selain itu  tidak canggung lagi berbeda 

dengan interaksi secara langsung yang bisa saja merasa canggung karna berhadapan 

langsung dengan dosen maka disitu mahasiswa merasa diuntungkan, adapun jika 

dosen tersebut jarang ditemui maka sangat mempermudah kita. Maka dari situ sistem 

informasi akademik secara online sangat mempermudah dosen dan mahasiswa 

tersebut. 
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