
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Keberadaan sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh kualitas lulusan. 

Kualitas lulusan dapat dilihat dari kehidupan sosial lulusan tersebut atau 

pekerjaan yang sedang dilakukannya setelah lulus dari perguruan tinggi 

(Zulaifah, 2007).  

Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas 

merupakan satu persoalan penting dan mendesak. Perguruan Tinggi 

diposisikan sebagai institusi penghasil SDM yang diharapkan dapat mengisi 

kebutuhan dunia kerja dengan standar mutu yang optimal. Di sisi lain, 

Kualitas lulusan Perguruan Tinggi seringkali juga dihubungkan dengan cepat 

tidaknya lulusannya terserap lapangan kerja. 

Website khusus alumni pada sebuah lembaga pendidikan merupakan 

sebuah layanan yang dapat meningkatkan hubungan komunikasi timbal balik 

antara lembaga dan alumni guna mengetahui penurunan dan peningkatan 

kualitas dari lulusan. Lulusan yang diharapkan dapat menghasilkan output 

yang dapat memberi dampak baik bagi lembaga. Namun kualitas lulusan dari 

masing-masing individu mahasiswa tidak selamanya sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga kualitas lulusan terjadi penurunan.  

Diharapkan dengan adanya website alumni di Swastika Prima 

Entrepreneur College dapat menjadi media untuk menambah kualitas 

hubungan komunikasi antar alumni dan lembaga, dan alumni dapat dengan 
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mudah mengeksplorasi informasi yang terkait tentang perkembangan karir 

mereka, dimana didalam website tersebut terdapat halaman yang digunakan 

untuk pendataan alumni, kemudian ada halaman yang dapat digunakan oleh 

alumni dalam berbagi informasi dengan kampus seperti memasukkan artikel 

yang dapat ditampilkan di website tersebut, dan bagi alumni yang kesulitan 

mencari pekerjaan, mereka juga dapat mengeksplorasi informasi yang 

terkait dengan perkembangan karir mereka dengan mengakses halaman 

bisnis kami yang didalamnya terdapat informasi lowongan pekerjaan dan 

informasi usaha-usaha yang dikembangkan oleh lembaga Swastika Prima 

Entrepreneur College, serta tersedia juga fasilitas link yang terhubung oleh 

beberapa link website dan blog motivator bisnis yang notabene mereka 

adalah pemilik dari lembaga pendidikan Swastika Prima Entrepreneur 

College. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka dapat  dirumuskan  

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana membuat website alumni pada Swastika Prima 

Entrepreneur College” dengan memberikan beberapa halaman yang dapat 

diakses oleh alumni, antara lain terdapat halaman utama, berita terbaru, 

agenda, bisnis kami, galeri foto, pendaftaran alumni, dan link website dan 

blog penunjang. 
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1.3. Batasan Masalah 

Implementasi kerja praktek ini dalam pembuatan website alumni 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Membangunan website alumni yang dapat diakses oleh alumnus dari 

Swastika Prima Entrepreneur College. 

2. Website hanya dapat diakses oleh alumni Swastika Prima Entrepreneur 

College yang mempunyai hak akses seperti user dan password. 

 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, 

tujuan pembuatan Website Alumni ini adalah sebagai berikut: 

Membuat website alumni dengan beberapa halaman yang dapat 

diakses oleh alumni, antara lain terdapat halaman utama, berita terbaru, 

agenda, bisnis kami, galeri foto, dan link website dan blog penunjang. 

 

1.5. Kontribusi 

a. Mempermudah membina hubungan komunikasi dengan alumni. 

b. Mempermudah memantau perkembangan alumni 

c. Mengeksplorasi berbagai informasi dari para alumni yang terkait dengan 

pengembangan karir. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah berdasarkan 

tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembuatan aplikasi, 

dan kontribusi serta sistematika penulisan. 

BAB I  : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Berisi kilas sejarah instansi, visi dan misi, departemen yang ada, dan profil 

perusahaan tempat kerja praktek. 

BAB III   :  LANDASAN TEORI 

Berisi   teori-teori   pendukung   yang   digunakan   dalam   pembuatan 

aplikasi. 

BAB IV :   DESKRIPSI PEKERJAAN 

Berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat kerja praktek, 

yaitu dari metodologi penelitian, analisa system, pembahasan masalah 

berupa system flow, data flow diagram, entity relationship diagram, struktur 

tabel, dan implementasi sistem berupa capture dari setiap tampilan program. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem ke depannya. 
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