
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Sukadana, lampung timur merupakan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri pertama di kabupaten Lampung Timur yang  berdiri Tahun 

2002 dengan Program keahlian Akomodasi Perhotelan, kemudian pada tahun 2003 

membuaka Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) kemudian tahun 

berikutnya di buka jurusan yang lainnya dengan tingkat kelulusan 100%. Selama 

ini di Indonesia tidak banyak sekolah memiliki rekam jejak lulusan alumninya, 

termasuk SMK Negeri 1 Sukadana. Kondisi ini mengakibatkan hampir tidak ada 

umpan balik dari lulusan untuk perbaikan kualitas pendidikan bagi sekolah itu 

sendiri. Umpan balik yang diberikan oleh alumni dapat bermanfaat dalam 

membantu sekolah untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan pendidikan. Salah 

satu metode yang dapat digunakan untuk membantu sekolah dalam memperbaiki 

sistem dan pengelolaan pendidikan adalah dengan menggunakan Tracer Study. 

Tracer Study merupakan salah satu study yang mampu menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi sekolah dan selanjutnya dapat 

digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan. 

Tracer Study juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting mengenai 

kelengkapan persyaratan akreditasi bagi sekolah. Pendidikan sangatlah penting 

untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Bicara tentang pendidikan, 

maka tak lepas  dari hasil yang di capai dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. Hasil kegiatan belajar mengajar tersebut  biasanya 



2 

  

ditandai dengan adanya kelulusan dari para siswa yang menempuh studi nya 

masing-masing. Para lulusan inilah yang disebut dengan alumni.  

Ada beberapa sekolah yang masih memiliki kendala dalam mengkoordinir 

data-data para alumni tersebut, salah satunya adalah SMK Negeri 1 Sukadana yang 

masih menggunakan ms excel dalam pendataan jumlah dan alamat para  alumni, 

dalam hal ini membuat pihak sekolah kerepotan ketika membutuhkan data para 

alumni, karena lamanya proses pencarian data alumni, waktu pengumpulan data, 

fasilitas penyimpanan data alumni dan masih ditemukan banyak kesalah data dalam 

berbagi informasi, sehingga dianggap belum efektif dan efisien, maka dari 

permasalah diatas penulis  melakukan penelitian ini , penelitian ini juga 

menggunakan algoritma binary search dalam pembuatan aplikasi tracer study, 

sehingga dapat memudahkan user dalam pencarian data dan di harapkan dengan 

adanya sistem ini bisa membantu pihak sekolah dalam rangka meningkatkan kalitas 

alumni. 

 

1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumusakan permasalahan 

yaitu, bagaimana merancang dan memabangun aplikasi tracer study berbasis web 

pada SMK Negeri 1 Sukadana agar pencarian alumni dapat dilakukan dengan 

mudah. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan permasalahan pada penulisan penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang dirancang untuk pendataan alumni SMK Negeri 1 Sukadana 
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2. Aplikasi yang digunakan berbasis web  

3. Proses sistem digunakan untuk pendataan alumni SMK Negeri 1 Sukadana 

4. Data tracer study untuk rentan waktu 2014 – 2018. 

5. Algoritma yang di gunakan binary search 

 

1.4 Tujuan Penelitiaan   

berdasarkan perumusan masalah yang telah disampai sebelumnya, tujuan 

dari pembuatan aplikasi tracer study berbasis web pada SMK Negeri 1 Sukadana, 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merancang bangun aplikasi tracer study berbasis web pada SMK Negeri 

1 Sukadana yang dapat mengolah data identitas alumni, data kegiatan alumni 

saat ini apakah alumni melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja dalam suatu 

perusahaan, data perguruan tinggi tempat alumni melanjutkan studi, data 

pekerjaan saat ini, data identitas perusahaan tempat alumni bekerja. 

2. Untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah di 

laksanakan di sekolah. 

 

1.5 Manfaat Penelitiaan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada SMKN 1 

Sukadana  

2. Sebagai bahan evaluasi bagi sekolah terhadap lulusan yang dihasilkan, 

apakah telah memenuhi standar kompetensi dalam dunia kerja 

3. Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, 

analisis, hasil penelitian dan pengujian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian, langkah-

langkah yang dilakukan mulai dari studi literature, pengambilan data 

sampai analisa dan hasil akhir. 

BAB IV IMPEMENTASI 

Berisi tentang implementasi yang diterapkan terhadap rancangan yang telah 

di buat sebelum nya. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan penelitan dan pengjian pada sistem 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


