
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penelusuran data alumni (tracer study) merupakan sebuah pendekatan yang 

memungkinkan lembaga pendidikan untuk memeperoleh informasi tentang jejak 

lulusan alumni sekolah menengah dalam proses mencari ataupun yang sudah 

bekerja dan dapat membentuk dasar perencanaan kegiatan untuk peningkatan di 

masa depan dalam menyusun program atau kegiatan dibidang bursa kerja 

(Niswatin & Ramadhani, 2017). 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Metro, merupakan salah satu 

sekolah menengah kejuruan Bisnis Manajemen dan Pariwisata yang ada di 

Provinsi Lampung. Sama dengan SMK pada umumnya di Indonesia masa 

pendidikan sekolah ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas 

X, Kelas XI, dan Kelas XII. Sekolah ini memiliki 6 kejuruan yaitu Otomatisasi 

Tata Kelola Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan 

Pemasaran, Perhotelan, Tata Boga, dan Usaha Perjalanan Wisata. SMKN 1 Metro 

meluluskan rata – rata ratusan lulusan pertahun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMKN 1 Metro, sebelumnya 

SMKN 1 Metro sudah pernah melakukan pelacakan jejak alumni dengan 

memberikan surat kepada siswa untuk mengisi pertanyaan yang tertera pada surat 

tersebut dan menandatanganinya. Namun pelacakan jejak alumni tersebut 

terkendala, hal ini disebabkan karena beberapa siswa lulusan SMKN 1 Metro 

melanjutkan kuliah / kerja baik diluar provinsi lampung ataupun masih dalam 
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lingkup provinsi lampung, serta tidak adanya pemberitahuan secara berkala dari 

sekolah kepada alumni baik berbentuk pesan digital maupun pesan langsung 

untuk mengumpulkan penelusuran data alumni yang sudah diberikan. Sehingga 

menghambat informasi bagi sekolah karena surat tersebut dikumpulkan dengan 

cara manual baik dikirim melalui jasa pengiriman atau diserahkan langsung 

kesekolah. Karena masalah tersebut, banyak alumni yang tidak mengembalikan 

surat penelusuran data alumni kesekolah. Untuk mengatasi kendala tersebut maka 

pihak sekolah membuat sebuah aturan kepada alumni yang akan melakukan 

legalisir ijazah, dimana alumni diwajibkan untuk mengisi sebuah formulir 

penelusuran data alumni terlebih dahulu dan diserahkan kepada staf tata usaha 

(admin). Selanjutnya admin akan mencatatkan formulir penelusuran data alumni 

tersebut kedalam buku besar sebagai arsip penelusuran data alumni dan 

memindahkan data yang sudah dicatat kedalam microsoft excel untuk kemudian 

dijadikan laporan penelusuran data alumni setiap tahunnya.  

Solusi dari kendala tersebut adalah bagaimana mempermudah pihak alumni 

untuk menyerahkan informasi terkait penelusuran data alumni kesekolah dan 

mempermudah pihak sekolah dalam pembuatan laporan penelusuran data alumni, 

maka akan dibuatkan sebuah sistem berbasis online yang akan membantu alumni 

karena dengan adanya internet dapat di akses dimana saja dan kapan saja baik 

menggunakan handphone, gadget, atau laptop. Selain itu sistem ini dapat 

menyimpan informasi penelusuran data alumni dan dapat menghasilkan sebuah 

laporan dalam bentuk presentase jawaban dari alumni secara otomatis, sehingga 

dapat membantu admin dalam mebuatkan laporan penelusuran data alumni tanpa 

harus mencatatkan ulang atau memindahkan data ke sistem lain. Sistem 
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penelusuran data alumni ini juga dilengkapi dengan fitur sms gateway yang 

berfungsi sebagai pengingat agar alumni mengisikan kuesioner penelusuran data 

alumni yang sudah di sediakan dimana sms akan mengirimkan pesan secara 

periodik setiap bulannya dan akan berhenti jika alumni telah mengisikan 

kuesioner. Fitur sms dignakan karena kecenderungan akan pesan di baca dan 

dilihat cukup tinggi dibandingkan dengan e-mail atau yang lainnya. Sehingga 

perlu dibuatkan suatu sistem berbasis online yaitu “Perancangan Sistem 

Informasi Penelusuran Data Alumni Berbasis WEB” . 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara mempermudah alumni dalam memberikan informasi terkait 

penelusuran data alumni pada SMKN 1 Metro ? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem informasi penelusuran data alumni pada 

SMKN 1 Metro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Membantu pihak sekolah untuk mendapatkan informasi penelusuran data 

alumni dengan cara mempermudah alumni dalam memberikan informasi 

penelusuran data alumni tanpa alumni harus datang kesekolah untuk 

mengumpulkan atau mengirimkan data penelusuran melalui pos. 

2. Mengembangkan sistem penelusuran data alumni untuk mempermudah admin 

dalam pembuatan laporan penelusuran data alumni. 
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1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Inputan sistem yaitu biodata alumni untuk ditentukan username serta 

password, dan kuesioner penelusuran data alumni. 

2. Laporan yang dibuat adalah hasil dari penelusuran data alumni dalam bentuk 

laporan statistik untuk mengetahui banyaknya jawaban dari setiap pertanyaan 

yang dibuat. 

3. Penelusuran data alumni dilakukan setiap tahun dengan batas penelusuran 

maksimal 5 tahun dimulai dari tahun sekarang. 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah prototype requirement, 

dan perancangan sistem menggunakan UML. 

5. Aplikasi yang digunakan adalah Dreamwever  dan MySQL. 

6. Fitur pendukung adalah sms gateway yang akan mengirimkan pesan kepada 

alumni periodik setiap bulannya. 

7. Pengujian sistem menggunakan iso 9126 dengan menguji sebanyak 36 dan 3 

admin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah alumni dalam memberikan informasi penelusuran data alumni 

tanpa alumni harus datang kesekolah atau mengirim melalui jasa pengiriman, 

karena dengan sistem berbasis online alumni dapat mengakses informasi 

penelusuran data alumni kapan saja maupun dimana saja dengan 

memanfaatkan handphone, gadget ataupun laptop. 
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2. Mempermudah pihak sekolah dalam mendapatkan informasi penelusuran data 

alumni. 

3. Mempermudah pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan penelusuran data 

alumni 

4. Mempermudah pihak sekolah dalam membuat laporan hasil penelusuran data 

alumni karena sistem menghasilkan laporan dalam bentuk statistik tanpa 

admin harus menyalin ulang data alumni yang sudah masuk. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan landasan teori tentang uraian dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang perancangan, sistem, informasi, sistem 

informasi, tracer study (penelusuran data alumni), web, SMS (Short Message 

Service) Gateway, SMS API (Application Programming Interface), prototype,  

UML, dasar kebutuhan sistem, MySql, XAMPP, dreamweaver, PHP (personal 

home page), pengujian black box, dan pengujian ISO 9126. Materi yang diambil 

dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini membahas mengenai kerangka penelitian penelusuran data alumni 

pada SMKN 1 Metro serta tahapan penelitian. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai rancangan sistem penelusuran data alumni 

pada SMKN 1 Metro berupa Usecase diagram, Activity diagram, Class diagram, 

dan rancangan interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil implementasi sistem yang 

dibuat dan hasil pengujian black box dan ISO 9126. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran dari laporan yang penulis 

buat. Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


