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URAIAN CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER

TRACER STUDY STIKOM SURABAYA (TRUST)

STIKOM CAREER CENTER (SCC)
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA

URAIAN CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER
A. PENGANTAR URAIAN CIPTAAN
TRUST adalah aplikasi studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 2 tahun setelah lulus berbasis web. Aplikasi
ini bertujuan untuk membantu bagian pusat karir perguruan tinggi, Stikom Career Center (SCC)
dalam menganalisis: (1) outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi
ke dunia kerja, (2) output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan
pemerolehan kompetensi, (3) proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran, dan
(4) kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi, serta (5) input pendidikan
berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. Selain digunakan
untuk keperluan akreditasi, SCC juga sejak tahun 2016 menggunakan aplikasi TRUST sebagai
alat monitoring lulusan Stikom Surabaya dalam memasuki dunia kerja.
Aplikasi TRUST yang dapat diakses secara online oleh penggunanya pada alamat
https://tracerstudystikom.com/ ini dapat memberikan kemudahan dalam membuat data isian

yang digunakan untuk menjaring data lulusan. Selanjutnya data lulusan yang telah dijaring
dapat dioleh sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat membantu bagian SCC dalam
pelaksanaan kegiatan tracer studi. Pada aplikasi TRUST ini memiliki beberapa fungsi,
diantaranya:
1. Pengisian kuesioner tracer study
Kuesioner merupakan instrumen untuk menjaring data lulusan Stikom Surabaya. Secara
umum, instrumen yang dibuat untuk menelusuri lulusan ini dimulai dari data umum lulusan,
gambaran karir lulusan, kurikulum dan pembelajaran, sampai dengan kedekatan lulusan
dengan prodi. Instrumen yang digunakan pada aplikasi TRUST mengacu pada kuesioner
yang telah dibuat oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan alamat
http://tracerstudyonline.dikti.go.id/. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan tambahan
yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Stikom Surabaya. Kuesioner tracer study yang
terdapat pada aplikasi TRUST merupakan gabungan antara kuesioner terbuka dan
tertutup. Kuesioner terbuka digunakan dalam menggali data identitas responden.
Sementara itu, kuesioner tertutup digunakan untuk menggali data terkait tracer study. Pada
kuesioner tertutup menggunakan modul rating scale dan pilihan.
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2. Memonitor jumlah lulusan yang telah mengisi kuesioner.
Lulusan yang telah mengisi kuesioner secara online dapat dimonitor secara uptodate
melalui aplikasi TRUST. Jumlah lulusan yang sudah mengisi dan lulusan yang belum
mengisi dikelompokkan berdasarkan program studi yang ada di Stikom Surabaya.
Pengelompokan tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik dan dapat dilihat berdasarkan
tahun lulusan.
3. Pengolahan data lulusaan. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan dari hasil
penelitian, kemudian diolah. Pada aplikasi TRUST, pengolahan data ditampilkan secara
grafik, gambaran kuantitas, dan persentase. Pengolahan data melalui aplikasi TRUST
dilakukan dengan cara mengolah data isian kuesioner oleh responden untuk masingmasing indikator dari setiap variable, kemudian ditentukan persentase masing-masing skor,
mean dan menghitung median untuk masing-masing indikator.
4. Pelaporan hasil analisis tracer studi kepada pimpinan.
Aplikasi TRUST dapat diakses oleh pimpinan perguruan tinggi, baik kepala program studi,
jajaran dekanat, maupun jajaran rektorat. Dengan demikian pimpinan memungkinkan dapat
melihat laporan secara uptodate dari hasil olah data yang terdiri atas: (a) masa transisi, (b)
pekerjaan saat ini, (c) Keselarasan Vertikal dan Horizontal, dan (d) Kompetensi yang dimiliki
oleh lulusan Stikom Surabaya. Aplikasi ini juga dapat membantu penggunanya dalam
pelaporan hasil tracer study kepada aplikasi dikti berupa unduh file data berupa microsoft
excel.
5. Pengelolaan data master.
Pengguna aplikasi TRUST, yang dalam hal ini adalah admin, dapat memungkinkan untuk
mengatur siapa saja yang berhak menggunakan aplikasi TRUST. Secara default, aplikasi
TRUST dapat diakses oleh lulusan Stikom Surabaya, staff bagian SCC, kepala program
studi, dekanat, dan rektorat. Selain pengguna hak akses, pada aplikasi TRUST dapat
menambahkan dan menghapus lulusan dari setiap program studi di Stikom Surabaya.
Tujuan lain dibuatnya aplikasi TRUST adalah upaya mengatasi permasalahan yang sering
dialami oleh Stikom Career Center dalam menjaring lulusan dalam pengisian data tracer studi.
Permasalahan yang selalu terjadi adalah sedikit dan rumitnya lulusan dalam melakukan
pengisian data tracer studi. Sehingga, dengan konsep aplikasi yang dapat diakses secara
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online, maka diharapkan pengisian data tracer studi dapat diakses dimana saja, kapan saja,
dengan siapa saja, dan melalui media apa saja oleh lulusan Stikom Surabaya.
Dalam aplikasi TRUST, staff bagian SCC dapat memulai dengan menginfokan kepada
alumninya kapan pengisian dapat dilakukan, kemudian staff SCC tinggal memonitor berapa
jumlah lulusan yang sudah berhasil mengisi data tracer study. Data lulusan yang telah berhasil
didapatkan selanjutnya dapat diunduh sebagai data arsip bagian SCC.
Beberapa keunggulan aplikasi TRUST yang dibangun dengan konsep online, adalah sebagai
berikut:
a. Aplikasi TRUST mudah digunakan dan diakses.
b. Lulusan dapat mengetahui dan mengunduh tata cara pengisian data secara online tanpa
harus datang ke bagian SCC
c. Lulusan lebih cepat menerima informasi tracer studi yang diselenggarakan oleh Stikom
Surabaya tanpa harus datang ke kampus karena lulusan langsung dapat menerima
alamat link form isian tracer study melalui email lulusan.
d. Lulusan dapat mengatur sendiri kapan mengisi karena dapat diakses sewaktu waktu
menggunakan alamat yang sama, dengan user dan password yang diberikan.
e. Lulusan dapat saling memberikan informasi ini kepada lulusan yang lain, dengan
memberikan alamat aplikasi TRUST.
f.

Staff bagian SCC dapat memonitor kapanpun jumlah lulusan yang sudah mengisi data
tracer dengan menggunakan hak akses aplikasi TRUST.

g. Staff bagian SCC tidak harus memasukkan dan mengolah data satu satu, karena sudah
diolah secara otomatis oleh system TRUST.
h. Staff bagian SCC tidak perlu merasa takut data yang telah dimasukkan oleh lulusan
hilang, karena data yang sudah masuk tersimpan dengan baik pada database aplikasi.
i.

Aplikasi ini dapat diakses oleh pimpinan kapanpun secara uptodate, sehingga informasi
yang ada dapat menjadi bahan masukan dan membantu pimpinan dalam menentukan
arah kebijakan yang harus dilakukan.

j.

Mempersepat pelaporan kepada Dikti. Aplikasi TRUST menghasilkan output data yang
sudah disesuaikan dengan format yang dimiliki oleh Dikti, sehingga bagian SCC mudah
untuk pelaporan data tracer study.
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Secara singkat, dengan menggunakan aplikasi TRUST, penjaringan data tracer study
untuk lulusan Stikom Surabaya dapat dilakukan dengan mudah sehingga berdampak pada
meningkatkan jumlah lulusan yang mengisi data lulusan tracer study.
B. CARA MENGAKSES APLIKASI TRUST
1. Login Aplikasi TRUST
a. Login sebagai lulusan
Ketik alamat website single sign on stikom di https://tracerstudystikom.com/kuesioner
Masukkan User id dan Password. User lulusan menggunakan NIM.

Gambar 1 Login sebagai lulusan
b. Login sebagai Staff dan pimpinan
Ketik alamat website single sign on stikom di https://tracerstudystikom.com/.
Masukkan User id dan Password. User staff dan pimpinan menggunakan NIK.

Gambar 2 Login sebagai Staff dan Pimpinan
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2. Halaman Utama pada Aplikasi
Ketika user dan password yang dimasukkan seudah sesuai, maka aplikasi mengarahkan
pada halaman utama.
a. Halaman utama pada lulusan
Pada halaman utama lulusan, lulusan dapat mengakses halaman kuesioner dan
selanjutnya melakukan pengisian data tracer study yang sudah disediakan.

Gambar 3 Halaman utama pada lulusan
b. Halaman utama pada staff/pimpinan
Pada halaman utama ini, staff atau pimpinan dari Stikom Surabaya dapat mengakses
beberapa menu fungsi, diantaranya: laporan isian kuesioner, laporan statistik, dan
manajemen data.

Gambar 4 Halaman utama pada staff dan pimpinan
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3. Menu yang dapat diakses oleh staff/pimpinan
Staff atau Pimpinan dapat mengakses beberapa menu dalam aplikasi TRUST,
diantaranya: melihat jumlah lulusan yang sudah mengisi kuesioner, cek jumlah lulusan
mengisi kuesioner, status bekerja, masa mencari kerja, cara mencari kerja, masa
mendapatkan pekerjaan, jumlah perusahaan yang dilamar, jumlah perusahaan yang
merespon, jumlah perusahaan yang mengundang wawancara, gambaran situasi alumni,
keaktifan mencari kerja, jenis perusahaan alumni, bidang perusahaan alumni, pendapatan
utama setiap bulan, pendapatan tips dan lembur, pendapatan pekerjaan lainnya, relasi
bidang pekerjaan dan jurusan, tingkat pendidikan dan pekerjaan, alasan mengambil
pekerjaan, ipk prasarat kerja, masa kerja lulusan , profesi lulusan berdasarkan program
studi, manajemen data alumni, manajemen data karyawan, manajemen data akses, dan
manajemen program studi.
Berikut gambaran dan penjelasan pada masing masing menu yang dapat diakses oleh
lulusan.
a. Cek jumlah lulusan mengisi kuesioner

Gambar 5 Halaman cek jumlah lulusan mengisi kuesioner
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b. Status bekerja

Gambar 6 Halaman status bekerja
c. Masa mencari kerja

Gambar 7 Halaman masa mencari kerja
d. Cara mencari kerja

Gambar 8 Halaman cara mencari kerja
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e. Masa mendapatkan pekerjaan

Gambar 9 Halaman masa mendapatkan pekerjaan
f.

Jumlah perusahaan yang dilamar

Gambar 10 Halaman jumlah perusahaan yang dilamar
g. Jumlah perusahaan yang merespon

Gambar 11 Halaman jumlah perusahaan yang merespon
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h. Jumlah perusahaan yang mengundang wawancara

Gambar 12 jumlah perusahaan yang mengundang wawancara
i.

Gambaran situasi alumni

Gambar 13 situasi alumni
j.

Keaktifan mencari kerja

Gambar 14 keaktifan mencari kerja
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k. Jenis perusahaan alumni

Gambar 15 Jenis perusahaan alumni
l.

Bidang perusahaan alumni

Gambar 16 Bidang perusahaan alumni
m. Pendapatan utama setiap bulan

Gambar 17 Pendapatan utama setiap bulan
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n. Pendapatan tips dan lembur

Gambar 18 Pendapatan tips dan lembur
o. Pendapatan pekerjaan lainnya

Gambar 19 Pendapatan pekerjaan lainnya
p. Relasi bidang pekerjaan dan jurusan

Gambar 20 Relasi bidang pekerjaan dan lulusan

Stikom Career Center

11

URAIAN CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER
q. Tingkat pendidikan dan pekerjaan

Gambar 21 Tingkat pendidikan dan pekerjaan
r. Alasan mengambil pekerjaan

Gambar 22 Alasan mengambil pekerjaan
s. IPK Prasarat kerja

Gambar 23 IPK prasyarat kerja
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t.

Masa kerja lulusan

Gambar 24 Masa kerja lulusan
u. Profesi lulusan berdasarkan Program Studi

Gambar 25 Profesi lulusan berdasarkan Prodi
v. Manajemen Data Alumni

Gambar 26 Manajemen data Alumni
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w. Manajemen Data Karyawan

Gambar 27 Manajemen data karyawan
x. Manajemen data akses

Gambar 28 Manajemen data akses
y. Manajemen program studi

Gambar 29 Manajemen data program studi
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4. Halaman Kuesioner yang dapat diakses oleh lulusan
Kuesioner yang disediakan untuk lulusan pada aplikasi TRUST mengacu pada kuesioner
yang telah dibuat oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan alamat
http://tracerstudyonline.dikti.go.id/. Berikut gambaran kuesioner yang disediakan pada
aplikasi TRUST.
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