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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tracer study adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh berbagai pihak 

untuk melacak alumni dalam rangka untuk mengukur relevansi tujuan dan proses 

pendidikan dengan kondisi alumni saat ini (Wibisono, Ulama, dan Asmoro, 2012). 

Tracer study juga memiliki manfaat yang sangat penting khususnya bagi lembaga 

penyedia layanan pendidikan seperti pada jurusan di perguruan tinggi. Mengapa 

tracer study ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi jurusan di perguruan 

tinggi, karena dengan adanya tracer study, dapat dijadikan sebagai syarat untuk 

kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT)(DIKTI, 2012). Disamping itu, terdapat manfaat yang jauh lebih besar dan 

penting yaitu, tracer study merupakan alat ukur sejauh mana pencapaian dari visi 

dan misi lembaga yang bersangkutan. Sehingga harapan ke depan adalah dengan 

adanya tracer study yang terkelola dengan baik, lembaga dapat terus mengukur dan 

mengevaluasi untuk kemajuan lembaga yang semakin baik dari waktu ke waktu. 

 Saat ini, penerapan tracer study di Program Studi / Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang sudah dimulai sejak 2011. Di 

awali dengan terbentuknya komunitas atau kelompok alumni Teknik Informatika 

UMM yang dikenal dengan sebutan “PLATINUM”. Kemudiaan seiring berjalannya 

waktu, Ikatan alumni tersebut saat ini bernama “ALUMINIUM”. Saat ini, Alumni 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah berkumpul, berinteraksi, dan 

saling berkomunikasi melalui wadah Facebook’s Group dengan nama group 

”PLATINUM”. Dalam perjalanan waktu sudah dimulai untuk proses sosialisaisi 

pendataan alumni yang berhubungan dengan tracer study. Kemudian, sudah 

diterapkan untuk pendataan / pengisian berupa form yang berkaitan dengan tracer 

study. Namun, untuk keperluan dan tujuan ke depan agar tracer study dapat lebih 

optimal dalam pemanfaatannya, diperlukan pengelolaan yang lebih baik lagi. Salah 

satu solusi optimal adalah dengan merancang bangun aplikasi tracer study yang 

dapat memberikan informasi seperti gambaran persebaran alumni yang sudah 

bekerja di seluruh Indonesia. Kemudian melalui aplikasi / sistem tersebut dapat 
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memberi informasi tentang gambaran berbagai bidang profesi yang digeluti para 

alumni saat ini. Kemudian juga dapat dijadikan wadah untuk berbagi informasi 

mengenai lowongan pekerjaan serta karir. Dan masih banyak lagi, manfaat yang 

didapat dengan mengoptimalkan rancang bangun aplikasi tracer study tersebut. Inti 

dari sistem tersebut adalah bagaimana kemampuan para alumni dapat diwadahi, 

difasilitasi, dan dioptimalkan untuk membawa dan membantu jursusan, mahasiswa, 

para alumni agar dapat lebih baik, maju, dan berkembang dari waktu ke waktu. 

 Responsive web atau biasa disebut responsive web design adalah sebuah 

pendekatan yang menunjukkan bahwa desain dan pengembangan harus menaggapi 

perilaku dan lingkungan pengguna berdasarkan ukuran, platform, dan orientasi 

layar[1]. Praktik ini meliputi penggunaan perpaduan grid fleksibel dan layout, 

gambar, dan CSS media query. Sebagaimana pengguna saat ini yang beralih dari 

laptop ke tablet, website secara otomatis harus menyesuaikan resolusi, ukuran 

gambar, dan kemampuan scripting-nya. Dengan kata lain, website harus memiliki 

teknologi untuk secara otomatis merespon preferensi pengguna yang didasarkan 

pada resolusi layar perangkat yang digunakan (smartphone, tablet, desktop, 

notebook, dan sebagainya). 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yaitu merancang bangun aplikasi tracer study pada Program 

Studi Teknik Informatikan Universitas Muhammadiyah Malang berbasis 

responsive web. Harapan peneliti dengan penelitian ini adalah dapat membantu baik 

jurusan, alumni, dan mahasiswa lainnya untuk mengetahui / mendapat informasi – 

informasi penting. Informasi – informasi penting tersebut terkait dengan proses 

evaluasi atau alat ukur dari perkembangan visi misi jurusan ke depan agar lebih 

baik dan terukur. Dengan terukurnya berbagai perkembangan / perubahan ke arah 

yang baik, maka nantinya para mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuan diri 

menjadi lebih maksimal guna ke arah prestasi, dan dapat membantu kebutuhan / 

permasalahan masyarakat luas. Satu hal lain, yang sangat penting dalam hal harapan 

penelitian ini adalah para alumni dapat terus menjaga komunikasi, dapat membantu 

memberikan informasi penting untuk tujuan mengoptimalkan kemampuan yang ada 

dari para alumni dengan bidang profesi yang memadai dan profesional.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana membangun aplikasi tracer studi untuk Program Studi 

Teknik Informatika UMM berbasis responsive web ? 

- Bagaimana membangun fitur pencarian lokasi alumni dengan Metode 

Haversine Formula  pada Aplikasi Aluminium? 

 

1.3 Tujuan 

 Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Membangun aplikasi tracer studi untuk Program Studi Teknik 

Informatika UMM berbasis responsive web. 

- Membangun fitur pencarian lokasi alumni dengan Metode Haversine 

pada Aplikasi Aluminium 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Aplikasi berbasis responsive web. 

 Framework dengan menggunakan Codeigniter. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

 Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan, serta mempelajari beberapa 

dasar teori atau ilmu – ilmu penunjang yang dibutuhkan guna menyelesaikan 

penelitian ini. Dasar teori atau ilmu – ilmu penunjang tersebut peneliti himpun dari 

beberapa literatur. Sumber dari literatur tersebut berasal dari, buku, jurnal, 

penelitian sebelumnya, artikel. Sumber tersebut peneliti himpun baik dari media 

cetak, elektronik, ataupun internet. 
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1.5.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

 Pada tahap ini, peneliti akan membuat analisa dari sistem / aplikasi 

Aluminium ini. Analisa yang dilakukan adalah pertama analisa kebutuhan 

fungsional, kemudian analisa kebutuhan non fungsional. Analisa tersebut berkaitan 

dengan fungsi – fungsi apa saja yang harus ada dalam aplikasi aluminium ini. 

Selanjutnya, peneliti akan mulai melakukan perancangan Aplikasi Aluminium. 

Perancangan sistem tersebut peneliti lakukan dengan cara membuat  diagram use 

case, kemudian diagram activity, dan diagram alur. Selain itu peneliti juga akan 

melakukan perancangan arsitektur sistem, serta perancangan model basis data. 

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini, peneliti akan mulai untuk mengimplementasikan analisa dan 

perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini peneliti akan mulai 

dalam menuliskan kode program. Seperti dijelaskan sebelumnya, peneliti 

menggunakan bahasa pemrograman web / PHP. Selain itu, peneliti juga akan 

membuat layanan client-server untuk melakukan proses integrasi antara program 

yang dibuat, dengan data – data (basis data) yang akan digunakan dalam aplikasi.  

 

1.5.4 Pengujian Sistem 

 Pada tahap ini, peneliti akan mulai melakukan pengujian terhadap aplikasi 

Aluminium yang sudah selesai pada tahap implementasi / pembuatan program. 

Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian adalah dengan Blackbox 

Testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi – fungsi yang ada pada 

Aplikasi Aluminium ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Pengujian ini tidak bersangkutan langsung dengan source code program, hanya 

pengujian permasalahan fungsionalitas sistem / di luar dari source code. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan yang dipakai di dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Membahas dasar – dasar teori / ilmu yang digunakan untuk mendukung 

pembuatan dan penyelesaian penelitian ini.  

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Menjelaskan tentang analisa bagaimana kebutuhan sistem, bagaimana 

sistem bekerja. Setelah melakuakan analisa, selanjutnya akan menjelaskan tentang 

bagaimana rancangan sistem (use case diagram, dst), serta rancangan basis data.  

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Menjelaskan dan menggambarkan tahap – tahap proses yang dilalui dalam 

pembuatan sistem. Tahap – tahap tersebut berdasarkan hasil analisa hasil analisa 

dan perancangan sistem. Sehingga, sistem pada akhirnya dapat selesai, dan siap di 

uji coba. Kemudian akan menjelaskan tahap pengujian dari sistem dengan Metode  

Black Box Testing. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab – bab 

sebelumnya. Kemudian beberapa saran untuk pengembangan sistem kedepan agar 

lebih baik. 

 


