
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Sebagai wadah mengenyam pendidikan, universitas sangat memegang peranan penting 

dalam menentukan kualitas mahasiswa - mahasiswinya dalam hal pola pikir, pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keterampilan, dan aspek perilaku lainnya. Alumni atau lulusan akan menjadi salah 

satu tolak ukur tingkat keberhasilan pendidikan pada suatu perguruan tinggi. Hal ini juga 

didukung oleh pandangan perusahaan yang pada umumnya dalam memilih tenaga kerja terdidik 

yakni berasal dari universitas-universitas ternama yang dianggap sebagai cerminan hasil didik 

dari universitas asal. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa almamater berpengaruh banyak terhadap 

alumni dalam masa pencarian kerja. Oleh karena itu, banyak universitas yang berlomba-lomba 

untuk tetap eksis di dunia pendidikan agar mendapatkan gelar sebagai kampus ternama dan 

terbaik.  

Beberapa cara yang sering dilakukan Universitas untuk meningkatkan mutu pendidikannya 

ialah dengan meningkatkan sistem pendidikannya, mutu pembelajaran di kampus, fasilitas 

kampus serta cara lain yakni selalu menjalin komunikasi yang baik serta menggali informasi 

dengan alumni-alumni sebagai masukan penunjang pelaksanaan program penyelarasan 

pendidikan dengan dunia kerja atau yang di sebut dengan aspek relevansi. Pada aspek relevansi 

ini, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap 

berkiprah dalam pembangunan. Salah satu cara untuk menggali informasi berkaitan dengan 

transisi dari kuliah ke pekerjaan adalah dengan melaksanakan suatu studi yang disebut sebagai 

tracer study. 

Tracer study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi 

(Schomburg, 2003)
[1].

 Hampir semua perguruan tinggi telah berupaya melakukan penelusuran 

terhadap lulusannya (tracer study), namun hasil yang diperoleh sebagian besar belum 

memuaskan. Padahal, hasil dari tracer study tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap perguruan 

tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak 



didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan 

adanya data hasil tracer study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, presentase 

lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh. 

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berorientasi pada mutu, universitas 

widyatama juga melakukan tracer study setiap tahunnya. Cara yang dilakukan diantaranya 

adalah dengan menyebarkan kuisioner melalui pos, email, mailinglist, acara wisuda, pertemuan 

alumni, dan lain sebagainya. Selain itu, dilakukan wawancara dengan alumni secara langsung 

ataupun melalui telepon. Dengan melihat kegiatan tracer study tersebut, penulis beranggapan 

masih perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan kegiatan tracer study. Mengingat 

perkembangan teknologi berbasis web dan media internet yang kian menjamur dikalangan 

masyarakat Indonesia, salah satu inovasi yang bisa dilakukan untuk kegiatan tracer study adalah 

dengan mengembangkan suatu sarana berupa Aplikasi Tracer Study Online yang bisa diakses 

oleh alumni, dengan anggapan bahwa internet sudah dijangkau oleh sebagian besar alumni. 

Aplikasi Tracer Study Online ini membantu kegiatan tracer study yang bertujuan untuk 

menambah sarana kegiatan tracer study dalam hal pengumpulan data serta memberikan 

informasi berupa laporan hasil pendataan tracer study sesuai dengan format yang telah 

ditentukan oleh Universitas Widyatama. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat didentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Belum adanya aplikasi tracer study berbasis web online untuk lulusan Universitas 

Widyatama. 

2. Belum adanya media online khusus sebagai tempat update data-data diri terbaru lulusan 

Universitas Widyatama, sehingga kampus kesulitan dalam memperoleh data-data terbaru 

lulusan Universitas Widyatama. 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

diantaranya: 



1. Bagaimana membangun aplikasi tracer study berbasis web online untuk lulusan 

Universitas Widyatama ? 

2. Bagaimana membangun media online bagi lulusan Universitas Widyatama untuk meng-

update data-data terbaru lulusan? 

I.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membangun Aplikasi Tracer Study Online 

Universitas Widyatama, sehingga aplikasi yang dibangun diharapkan : 

1. Dapat membantu kegiatan tracer study Universitas Widyatama yang berupa aplikasi online 

berbasis web yang ditujukan untuk para alumni Universitas Widyatama. 

2. Dapat menyediakan laporan hasil dari pendataan tracer study sesuai dengan format 

kuesioner yang ditentukan oleh Universitas Widyatama. 

I.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden adalah seluruh lulusan Universitas Widyatama 2 tahun ke belakang dari tahun 

dilaksanakannya tracer study (misalnya tracer study 2014 maka responden adalah lulusan 

tahun 2012) 

2. Aplikasi yang dibangun dikhususkan bagi alumni Universitas Widyatama untuk mengisi 

tracer study dan meng-update data-data terbaru. 

3. Aplikasi yang dibangun ini hanya memberikan informasi berupa statistik hasil pendataan 

tracer study alumni sesuai dengan format kuesioner yang telah ditentukan oleh Universitas 

Widyatama. 

I.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penyusunan laporan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut 

: 

1. Studi Literatur 

Tahapan untuk memperdalam teori dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan 

tema tugas akhir ini. 

2. Pengumpulan Data 



Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi lapangan yaitu melalui wawancara, 

pengumpulan data alumni dan contoh kuesioner dengan pihak Universitas Widyatama. 

3. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem berdasarkan metoda waterfall, dengan menggunakan metoda 

pendekatan analisa berorientasi objek. 

4. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 

Pada tahap ini akan dibuat laporan mengenai hasil yang dicapai dari perancangan aplikasi 

yang dibuat, apakah sesuai atau terdapat perubahan, sehingga akan didapatkan kesimpulan 

akhir. 

Adapun dalam melakukan pembangunan program aplikasi ini menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data dari dokumen yang ada di lapangan. 

2. Penganalisaan data yang telah dikumpulkan. 

3. Melakukan perancangan sistem. 

4. Melakukan implementasi sistem yang dirancang. 

5. Melakukan pengujian sistem. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan ini akan di uraikan menjadi enam bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan perancangan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Menjelaskan tentang teori-teori permasalahan yang dihadapi, serta metodologi 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan. 

BAB III Analisis Sistem 

 Berisi analisis sistem lama, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis komponen 

sistem serta diagram alir sistem. 

BAB IV Perancangan Sistem 



 Berisi Penjelasan perancangan perangkat lunak yang dimodelkan dengan diagram 

Unified Modeling Language (UML). 

BAB V Implementasi Dan Pengujian Sistem 

 Berisi mengenai rencana, lingkup dan batasan implementasi, dan pengujian. 

BAB VI Kesimpulan Dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran-saran hasil analisis dari penulis untuk pengembangan 

lebih lanjut perangkat lunak tersebut.  



 


