
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Survei merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang cukup banyak 

digunakan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

perilaku organisasi maupun perumusan kebijakan sumber daya manusia. Survei 

membutuhkan responden berupa sampel dari sebuah populasi (sampel survei) atau 

keseluruhan populasi (sensus). Para peneliti mengadakan survei di berbagai 

kesempatan dengan tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi 

tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi tertentu. Survei dapat pula 

dilakukan untuk mengetahui variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, 

dan motivasi. Untuk kepentingan organisasi, survei biasanya diadakan untuk 

mengungkap permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kualitatif 

sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah. Contohnya sebuah 

perusahaan telepon pintar yang mengadakan survei untuk memperoleh pendapat 

masyarakat umum mengenai telepon pintar yang diproduksi oleh perusahaan 

tersebut. Setelah survei diadakan, perusahaan tersebut dapat menarik kesimpulan 

mengenai produk mereka berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden 

yang berpartisipasi dalam survei tersebut. 
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Contoh lainnya adalah sebuah sekolah yang mengadakan survei mengenai 

kegiatan belajar mengajar. Dengan mengadakan survei tersebut, hasil yang 

diperoleh berdasarkan tanggapan dari responden akan membantu pihak sekolah 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau perlu lebih 

diperhatikan agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan memperoleh 

hasil yang maksimal. Informasi yang diperoleh dalam setiap survei mungkin 

merupakan hal yang penting bagi kelompok-kelompok tertentu. 

Survei-survei tersebut pada umumnya adalah paper-based survey atau survei 

berbasis kertas yaitu survei yang diadakan dengan cara membagikan kuesioner 

kepada sampel dari sebuah atau beberapa populasi yang berperan sebagai 

responden. Namun, survei berbasis kertas atau paper-based survey memiliki 

banyak kekurangan yaitu besarnya biaya penelitian, kendala pada akses terhadap 

subyek, luasnya ruang lingkup penelitian dan perilaku dari subyek yang diteliti 

dapat membuat survei yang dilakukan menjadi tidak praktis atau secara finansial 

sehingga diperlukan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data. Berbeda 

dengan survei berbasis kertas tersebut, penggunaan aplikasi survei berbasis web 

menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah-masalah yang terdapat pada 

survei berbasis kertas. 

Implementasi fungsi pembuatan kuesioner untuk survei berbasis web memiliki 

keunggulan dari beberapa aspek yang menjadikannya lebih efektif dan efisien jika 

dibandingkan dengan survei berbasis kertas. Keunggulan tersebut antara lain 

adalah distribusi kuesioner dan penghitungan hasil survei yang cepat serta biaya 

yang lebih rendah. Aplikasi survei berbasis web juga menyediakan kemampuan 
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untuk mentransfer tanggapan survei langsung ke dalam database, menghilangkan 

kesalahan transkripsi dan mencegah perubahan yang dilakukan oleh responden 

survei. Dengan menggunakan aplikasi survei berbasis web, kelompok, golongan,  

perusahaan, maupun individu akan lebih mudah dalam mengadakan survei tanpa 

harus mengalami berbagai kendala. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, pada penelitian ini akan dibangun sebuah 

aplikasi survei berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam membuat 

kuesioner yang dapat didistribusikan secara cepat kepada masyarakat umum 

secara online. Aplikasi yang akan dibangun juga memberikan kemudahan pada 

proses pembuatan pilihan jawaban secara otomatis dengan memilih konten pilihan 

yang tersedia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah 

aplikasi berbasis web yang dapat memudahkan pengguna aplikasi dalam membuat 

kuesioner untuk survei yang dapat dibagikan secara online kepada masyarakat 

umum. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi ini melayani pengguna sebagai pembuat survei (surveyor) dalam 

pembuatan kuesioner untuk survei dengan tipe pilihan yaitu pilihan ganda. 
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2. Pengguna pada aplikasi ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pengguna 

aplikasi sebagai pengelola atau administrator, pengguna aplikasi sebagai 

pembuat survei atau surveyor, dan pengguna aplikasi sebagai responden 

yang dapat berpartisipasi dalam survei yang dibuat oleh surveyor. 

3. Pada aplikasi ini terdapat beberapa kategori yang bertujuan untuk 

mengelompokkan survei-survei dengan topik bahasan serupa. 

4. Pilihan untuk setiap pertanyaan pada kuesioner dapat ditentukan oleh 

surveyor atau untuk pilihan tertentu dapat dibuat secara otomatis oleh 

aplikasi. 

5. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun 

menggunakan software PHP dan MySQL sebagai media penyimpanan data-

data atau database. 

6. Aplikasi yang dibangun akan menampilkan hasil dari setiap pertanyaan 

untuk survei dengan pilihan berbeda maupun survei dengan pilihan seragam. 

7. Perhitungan untuk hasil survei dilakukan aplikasi dengan 

mengakumulasikan jumlah responden beserta pilihan yang dipilih untuk 

setiap pertanyaan pada suatu survei. Hasil survei yang ditampilkan berupa 

jumlah responden yang mengikuti survei, jumlah responden yang memilih 

suatu pilihan pada setiap pertanyaan dan direpresentasikan melalui grafik 

batang horizontal untuk setiap pertanyaan. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian 

yang dilakukan ini adalah membangun sebuah aplikasi pembuatan kuesioner 
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untuk survei berbasis web yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk 

membuat daftar pertanyaan atau kuesioner dengan mudah dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna sebagai pembuat survei atau surveyor. 

 

1.5 Manfaat 

Aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi pengguna 

aplikasi, yaitu: 

1. Memberikan kemudahan bagi surveyor dalam pengadaan survei dan 

mendistribusikan kuesioner kepada responden. 

2. Efisiensi waktu, biaya dan tenaga dari surveyor untuk menjangkau 

responden dengan cakupan yang luas tanpa harus mendatangi responden 

secara langsung. 

3. Memberikan kemudahan bagi surveyor untuk mengetahui hasil survei yang 

berupa jumlah total responden dan jumlah responden yang memilih suatu 

pilihan pada setiap pertanyaan dengan cepat tanpa harus menghitung secara 

manual. 

4. Memberikan kenyamanan bagi responden yang ikut serta dalam suatu survei 

karena dapat mengisi daftar pertanyaan/kuesioner dengan leluasa sesuai 

dengan tempat atau waktu yang mereka inginkan. 


