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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tracer Study 

2.1.1 Pengertian Tracer Study 

 Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 

(dua) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan 

dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja 

terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja [1]. Tracer study juga 

dapat memberikan informasi mengenai output pendidikan yaitu penilaian diri 

terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa 

evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap 

pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut 

terhadap informasi sosiobiografis lulusan. 

 

2.1.2 Dasar Pelaksanaan Tracer Study 

 Dasar hukum pelaksanaan tracer study tersebut telah ditulis dalam Surat 

Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dirjen Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan No. 313/B/SE/2016. Pada prinsipnya Dirjen Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan meminta seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia serta 

Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV untuk melaksanakan pelacakan alumni / 

tracer study. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data nasional yang akurat 

mengenai situasi kondisi hubungan pendidikan tinggi dengan dunia kerja, dan 

sistem pengembangan pusat karir perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan tracer study 

tersebut perguruan tinggi menggunakan standar model, desain, metodologi, dan 

kuisioner. Sehingga dapat membuat kompilasi dan komparasi data antar fakultas / 

program studi tingkat nasional. 

   

2.1.3 Manfaat Tracer Study 

 Tracer study dapat menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil 

pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan 

penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi bersangkutan [1]. Di samping itu 
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tracer study juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara 

pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, 

informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan 

persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 

 Dalam rangka pengembangan perguruan tinggi, tracer study berperan 

penting, sebagai tahap awal pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang baru, 

misalnya. Tracer study pun menjadi salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan juga kelengkapan 

dokumen evaluasi diri yang diperlukan dalam pengajuan proposal melalui 

Kemristekdikti. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tracer study yang 

dilakukan P T masih sangat bervariasi dari segi kualitas. Pemanfaatan informasi 

yang diperolehpun belum optimal. Akreditasi di level fakultas dan program studi 

menyebabkan pelaksanaan tracer study di tingkat perguruan tinggi tidak 

dilaksanakan sehingga gambaran utuh di tingkat perguruan tinggi atau antar 

perguruan tinggi tidak tersedia. 

 

2.1.4 Penerapan Tracer Study 

 Penerapan tracer study paling tepat dilakukan oleh Badan atau Pusat 

Pengembangan Karir Alumni dalam tingkat perguruan tinggi [1]. Alasannya adalah 

mempunyai target yang sama yaitu alumni / lulusan baru (fresh graduate). Kedua 

untuk menghindari tumpah tindih keperluan pelayanan yang berhubungan dengan 

alumni dari berbagai fakultas atau program studi. Ketiga memiliki struktur fungsi / 

organisasi dasar hukum yang kuat, resmi, dan, kredible terkait persoalan alumni. 

Keempat dapat menjadi tempat yang digunakan untuk alokasi sumber daya bagi 

pelaksanaan tracer study. Kelima, dapat membuat suatu model / sistem yang sangat 

efisien dalam penggunaan sumber dayanya untuk membantu menangani kebutuhan 

terkait alumni. Terakhir hasil yang diperoleh terkait tracer study terjamin 

perbandingan / komparabilitas data antar prodi / fakultas.  

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti kaji dalam penyusunan 

penelitian ini adalah pertama penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem 
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Tracer Study Online pada STMIK AMIKOM PURWOKERTO”. Pada sistem 

tersebut fitur yang ada adalah pertama dari sisi admin. Admin dapat mengelola 

informasi lowongan pekerjaan, agenda, pengumuman, BPC, serta membuat 

laporan. Kemudian, dari sisi Alumni fitur yang ada adalah mengelola profil, serta 

mengisi tracer study [2]. Penelitian kedua, yang berjudul “Pengembangan Sistem 

Tracer Study Online Berbasis Website Di STMIK AMIKOM Yogyakarta” . Fitur 

yang ada adalah pertama dari sisi alumni, alumni dapat mengisi data diri, dan tracer 

study. Kemudian alumni dapat melihat statistik hasil tracer study, dan informasi 

responden. Kedua dari sisi admin, admin dapat mengelola informasi karir, data 

perusahaan, data alumni, pesan masuk, dan tracer study [3]. 

 Penelitian ketiga yang berjudul “Sistem Informasi Tracer Study Alumni 

Universitas Negeri Semarang dengan Aplikasi Digital Maps”. Fitur yang ada 

adalah sistem dapat menampilkan dan menyimpan data form tracer study, dan 

menampilkan peta digital yang berisi persebaran alumni di seluruh Indonesia [4]. 

Penelitian terakhir yang digunakan sebagai rujukan adalah “Rancang Bangun 

Website Komunitas Alumni dan Tracer Study pada STIKOM Career Center 

STIKOM Surabaya”, yang dilakukan oleh Andrias Melianus S. dengan fitur 

pertama dari sisi alumni, alumni dapat mengelola profil, riwayat kerja, serta prestasi 

kerja. Kemudian alumni dapat mencari data alumni, mengisi tracer study, menulis 

artikel, dan komentar. Kemudian dari sisi STIKOM Career Center (SCC), SCC 

dapat mengelola agenda, karir, dan tracer study. Kemudian yang ketiga dari sisi 

kaprodi, kaprodi dapat melihat hasil tracer study. Selanjutnya yang ke-4 dari sisi 

pengurus alumni, dapat mengelola artikel. Data form kuisioner tracer study diambil 

dari tracerstudy.dikti.go.id..    

 

2.3 PHP 

2.3.1 Pengertian PHP 

 PHP (Hypertext Preprocessor) adalah salah satu bahasa pemrograman 

berbasis web yang dapat disisipkan dalam kode HTML [5]. Cara kerja dari bahasa 

pemrograman PHP adalah ketika sebuah halaman web berekstensi file .php, kode 

PHP yang ada di dalam file tersebut akan dibaca atau dimengerti oleh web server. 

Sehingga fungsi-fungsi yang sudah dibuat, dapat dijalankan dan dipahami oleh web 
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server. PHP tidak menangani masalah tampilan / layout dari suatu halaman web. 

Untuk menangani permasalahan tampilan, dilakukan oleh HTML, CSS, Javascript, 

dst. Pada prinsipnya suatu halaman web yang mengandung php, pada akhirnya / 

output akan dikembalikan ke dalam kode HTML, dengan tujuan agar pengguna 

dapat membaca isi / konten / informasi melalui web browser. PHP dapat digunakan 

dengan gratis (free) dan bersifat Open Source. PHP dirilis dalam lisensi PHP 

License [6]. 

 

2.3.2 Kelebihan Penggunaan PHP 

 Kelebihan dari penggunaan PHP [5] ini adalah : 

 Bahasa pemrograman PHP tidak melakukan kompilasi. 

 Web server yang compatible dengan PHP banyak ditemui / digunakan. 

 Untuk para web devoloper berbasis PHP banyak milis / forum yang 

tersedia untuk membantu mengatasi permasalahan tentang PHP. 

 Banyak tersedia referensi tentang fitur – fitur yang dibuat dengan PHP. 

 

2.4 Codeigniter 

2.4.1 Pengertian Codeigniter 

 Codeigniter adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan 

menggunakan metode MVC (Model, View, Controller). Codeigniter bersifat free 

atau tidak berbayar [7]. Tujuan dibuatnya Framework Codeigniter ini adalah untuk 

mempermudah para web developer dalam membangun aplikasi berbasis web. MVC 

merupakan konsep yang dipakai dalam membuat aplikasi web dengan Framework 

Codeigniter. Konsep ini akan membagi / membelah satu pemahaman / proses 

pembuatan web menjadi 3 unsur / komponen utama.  Komponen – komponen 

tersebut adalah controller, model, dan view. Ditambah dengan beberapa pengaturan 

atau fungsi-fungsi yang disediakan oleh Framework Codeigniter ini, membuat web 

developer menjadi lebih efektif dan efisien dalam membuat aplikasi berbasis web. 

 

2.4.2 Pengenalan Konsep MVC 

 Dalam Codeigniter, para web developer tentu akan berhubungan langsung 

dengan konsep MVC [7]. Berikut adalah penjelasan mengenai MVC : 
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 Model 

 Model adalah bagian yang bertugas menangani pengolahan basis 

data. Operasi yang dapat dilakukan adalah input data ke dalam basis 

data, menghapus data dari basis data. Semua hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan basis data, dapat disimpan dalam folder model. 

 View 

 Sesuai namanya, view bertugas untuk menangani bagaimana 

tampilan / halaman dari user interface. Dengan kata lain, frontend dari 

suatu aplikasi web akan ditangani / diletakkan pada folder view ini. 

Dengan perkembangan dunia web saat ini, menjadikan view ini dapat 

menyesuaikan dengan ukuran layar dari pengguna. Istilah lain yaitu web 

responsive. Dengan Framework Codeigniter kita hanya perlu membuat 

1 file untuk menampilkan suatu halaman, yang dapat menyesuaikan diri 

dengan perangkat pengguna. 

 Controller 

 Controller adalah pemimpin dari model dan view. Controller 

bertugas sebagai pengatur jalannya suatu aplikasi web. Fungsi lain dari 

controller adalah sebagai penghubung antara model dan view. 

Controller ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan 

suatu aplikasi web.   

 

2.4.3 Kelebihan Penggunaan Codeigniter 

 Kelebihan dari penggunaan Framework Codeigniter ini untuk membuat / 

membangun sistem berbasis web adalah sebagai berikut [7] : 

 Syntax yang terstruktur. 

 Kemudahan dalam penggunaan. 

 Tersedia fasilitas helper dan library yang dapat membantu developer 

dalam membuat pagination, session, manipulasi url, dan lain 

sebagainya. 

 Keamanan yang cukup baik, karena pengguna tidak berhubungan 

langsung dengan basis data. 
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2.5  Haversine Formula 

2.5.1 Pengertian Haversine Formula 

 Haversine Formula adalah persamaan bidang navigasi yang digunakan 

untuk menghitung jarak antara dua titik pada bidang bola, dengan output jarak 

terpendek [8]. 

Sebagai dasar, Haversine Formula mempunyai Law of Haversine yaitu semua 

persamaan terkait Haversine digunakan untuk bentuk bumi yang bulat (spherical 

earth), dengan menghilangkan faktor bentuk bumi yang sedikit elips (elipsodial 

factor). Hukum ini berlaku khusus untuk formula umum dalam trigonometri bola, 

yang berkaitan dengan sis dan sudut segitiga dalam bidang bola. 

 

2.5.2 Penggunaan Haversine Formula  

 Penggunaan Haversine Formula ini adalah posisi di bumi dapat 

direpresentasikan dengan posisi garis lintang (latitude) dan bujur (longitude). 

Untuk menentukan jarak antara dua titik di bumi berdasarkan letak garis lintang dan 

bujur, menggunakan rumus dari (Movable, 2013) Semua rumusan yang digunakan 

berdasarkan bentuk bumi yang bulat (spherical earth) dengan menghilangkan faktor 

bahwa bumi itu sedikit elips (elipsodial factor) [9]. 

 

 

∆lat = lat2 − lat1 

∆long = long2 − long1 

𝑎 = sin2 (
∆lat

2
) + cos(𝑙𝑎𝑡1) ∙ cos(𝑙𝑎𝑡2) ∙ sin2 (

∆long

2
) 

𝑐 =  2 ∙ 𝑎 tan2(√𝑎, √(1 − 𝑎)) 

𝑑 = 𝑅 ∙ 𝑐 

 

Keterangan : 

R = jari-jari bumi sebesar 6371(km) 

Δlat = besaran perubahan latitude 

Δlong = besaran perubahan longitude 

c = kalkulasi perpotongan sumbu 

Haversine Formula 

(1) 
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d = jarak (km) 

1 derajat = 0.0174532925 

 

 Dari sumber yang kami cari terdapat cara atau implementasi Spherical 

Cosine Law atau Haversine Formula di dalam syntax query (MySQL, PostgreSQL, 

SQL Server,  sebagai berikut [10] : 

 

Spherical Cosine Law atau Haversine Formula 

DEGREES ( ACOS ( COS ( RADIANS ( lat1 ) ) * COS ( RADIANS ( lat2 

) ) * COS ( RADIANS ( long1 ) – RADIANS (long2)) + SIN ( RADIANS 

( lat1)) * SIN ( RADIANS ( lat2 ) ) ) )  

 

Keterangan :  

lat1 = koordinat latitude posisi awal 

lat2 = koordinat latitude posisi tujuan 

long1 = koordinat longitude posisi awal 

long2 = koordinat longitude posisi tujuan  

 

 Dengan menggunakan metode tersebut, dapat membantu / memberi manfaat 

dalama menemukan / mencari lokasi / tempat terdekat. Lokasi terdekat tersebut 

berdasar beberapa lokasi yang sudah di tentukan / setup terlebih dahulu ke dalam 

peta. Dengan latitude dan longitude yang sudah tersimpan, selanjutnya proses 

Haversine Formula tersebut yang akan menentukan dari posisi awal / pengguna, 

lokasi mana yang terdekat, dengan akurasi hasil perhitungan yang cukup akurat, 

dan dapat diandalkan. 

 

2.6 Responsive Web Design 

2.6.1 Pengertian Responsive Web Design 

 Pengertian dari responsive web design adalah satu halaman web yang dapat 

menyesuaikan tampilannya dengan ukuran / resolusi layar dari berbagai jenis 

perangkat web browser yang digunakan user [11]. Pada prinsipnya dengan 

perkembangan teknologi yang ada di dunia web, telah dimungkinkan untuk 

(2) 
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menyesuaikan ”habitat” dari suatu web. Sehingga pengguna dapat memperoleh 

pengalaman yang menarik disaat berselancar di dunia internet. Saat ini, 

implementasi responsive web design sudah banyak dilakukan oleh para 

pengembang aplikasi web.  

 

2.6.2 Kelebihan Penggunaan Responsive Web Design 

 Kelebihan penggunaan / implementasi dari responsive web design [12] yang 

utama  adalah dapat melakukan efisiensi sumber daya dari website dengan 

pengurangan baris code untuk penggunaan sub domain. Pada awal sebelum 

dikenalnya teknologi responsive web design tersebut, para pengembang aplikasi 

web menggunakan sub domain, untuk meletakkan baris code yang digunakan 

perangkat mobile (smartphone, tablet, dsb.). Tujuan dari hal tersebut adalah agar 

tampilan antar muka dari suatu web bisa menyesuaikan kebutuhan ukuran layar / 

resolusi dari perangkat mobile tersebut. Dengan menambahkan kode “m” atau 

“mobile” di depan domain. Dengan penggunaan responsive web design, hal tersebut 

dapat lebih disiasati untuk efisiensi kode. Pengembang aplikasi web hanya perlu 

membuat satu tampilan / layout halaman web, selanjutnya halaman web tersebut 

akan bekerja, menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat pengguna. 

 

2.7 Google Maps API 

2.7.1 Pengertian Google Maps API 

 Google Maps API adalah library yang berfungsi untuk menampilkan / 

membuat peta di dalam aplikasi [13]. Baik untuk aplikasi berbasis android, web, 

dan lain sebagainya. Library Google Maps API ini, akan sangat membantu para 

pengembang untuk menggunakan peta tanpa harus membuat sendiri peta. Tentu 

untuk membuat peta tersendiri akan memakan waktu, dan kurang efisien. Google 

Maps API ini mendukung penggunaan penanda (marker) dalam peta, terdapat 

beberapa jenis peta yang ada (satelit, normal, dst.), serta masih banyak lagi fasilitas 

yang sudah tertanam dalam library Google Maps API  ini. 
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2.7.2 Kelebihan Penggunaan Google Maps API 

 Kelebihan dari penggunaan Google Maps API [13] adalah dapat membantu 

kebutuhan sistem yang ingin menampilkan peta di daerah / lokasi terpencil. 

Kemudian Googel Maps API dapat menampilkan kondisi arus lalu lintas, sehingga 

sistem dapat mengetahui lokasi yang sedang terjadi kemacetan. Kemudian 

kelebihan lain adalah memiliki kemampuan untuk menunjukkan suatu lokasi 

dengan akurat. Dan kelebihan yang terakhir adalah layanan peta dari Google Maps 

API tersebut dapat digunakan meskipun kondisi jaringan internet sedang offline.  

 

2.8 Black Box Testing / Pengujian Fungsionalitas Sistem 

2.8.1 Pengertian Black Box Testing 

 Black Box Testing atau biasa disebut dengan behavioural testing adalah 

salah satu cara pengujian dimana struktur di dalam sistem yang diuji / dijalankan 

tidak diketahui oleh analisator / penganalisa [14]. Pengujian ini digunakan untuk 

mencari  atau mengetahui kesalahan di dalam kelas sistem yang ada. Pengujian ini 

fokus pada fungsionalitas sistem yang bekerja. 

 

2.8.2 Kelebihan Black Box Testing 

 Kelebihan dari penggunaan pengujian ini adalah Analisator tidak perlu 

mempelajari / mengetahui bahasa pemrograman yang terlalu dalam / teknis. Lebih 

mengarah kepada sudut pandang pengguna / client. Dapat menemukan ketidak 

jelasan / ambiguitas di dalam hal – hal khsus sistem. Pengembanga dan analisator 

tidak mengenal atau terikat secara langsung, dan berdiri pada posisi masing-masing 

/ otonom. 


