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ABSTRAK 

SMAN 20 Surabaya merupakan sekolah dengan rata-rata jumlah lulusan 

pertahun sebanyak 300 lulusan. SMAN 20 Surabaya melakukan tracer study setiap 

setahun sekali yang merupakan hal penting guna memperoleh informasi yang dapat 

menunjang perbaikan atau menentukan kebijakan akademik guna meningkatkan 

kualitas pendidikan dan merupakan bagian yang penting dalam penilaian akreditasi. 

Terdapat masalah yang timbul dalam pelaksanaan tracer study saat ini, yaitu SMAN 

20 Surabaya tidak memiliki acuan atau panduan pelaksanaan yang jelas, tidak adanya 

pelaksanaan tracer study bagi pengguna lulusan, terdapat kemungkinan redundansi 

atau duplikasi data, pembuatan kuesioner sering didelegasikan menyebabkan perlu 

meminta akses untuk mengontrol proses tracer study, tidak adanya umpan balik dari 

alumni terkait proses pembelajaran, tidak ada fokus tahun lulus dari alumni yang 

menjadi target responden, dan laporan hasil dari pelaksanaan tracer study hanya berupa 

tabel daftar tanggapan dari alumni. Maka dari itu, perlu adanya sebuah aplikasi tracer 

study yang mampu mengatasi masalah tersebut. Metode tracer study yang digunakan 

sebagai acuan rangkaian proses penelusuran pada aplikasi. Proses dimulai dari 

pembuatan kuesioner, selanjutnya proses pengumpulan data/pengisian kuesioner, dan 

terakhir proses analisis data yang akan dituangkan ke dalam laporan. Hasil dari 

penelitian adalah aplikasi ini mampu menyediakan kuesioner untuk alumni dan 

pengguna lulusan, dapat merekam pengisian kuesioner dari responden, memiliki 

pembagian hak akses pengguna, menghasilkan umpan balik bagi sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, dapat merekomendasikan alumni sebagai target 

kuesioner, serta menyajikan summary dashboard yang berisi informasi yang dapat 

menunjang peningkatan kualitas pendidikan sekolah. 

 

Kata Kunci:   Tracer Study, Alumni, Sekolah, Akreditasi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 20 Surabaya beralamat di Jl. 

Medokan Semampir No. 119, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa 

Timur. SMAN 20 Surabaya memiliki dua jurusan SMA secara umum yaitu jurusan 

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan rata-rata 

jumlah lulusan pertahun sebanyak 300 lulusan. Sekitar 70%-80% lulusan dari SMAN 

20 Surabaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan sisanya memilih 

untuk bekerja. Pada SMAN 20 Surabaya, koordianasi, pemantauan, evaluasi, dan 

masalah lain yang berkaitan dengan alumni ditangani oleh bagian Bimbingan dan 

Konseling (BK). 

SMAN 20 Surabaya selalu meningkatkan kualitas pendidikannya guna 

meningkatkan akreditasi sekolah, salah satunya dengan melakukan tracer study 

(penelusuran lulusan/alumni). Tracer study menjadi salah satu hal penting bagi sebuah 

lembaga (Wuradji & Muhyadi, 2010). Dengan tracer study, suatu lembaga pendidikan 

mampu melacak kondisi atau status lulusan yang telah lembaga tersebut hasilkan. Dari 

tracer study yang telah dilakukan, lembaga pendidikan memperoleh informasi yang 

dapat menunjang perbaikan atau menentukan kebijakan akademik guna meningkatkan 

kualitas pendidikan dan merupakan bagian yang penting dalam penilaian akreditasi. 

Maka dari itu, kegiatan tracer study penting guna menentukan kebijakan akademik dan 

penilaian akreditasi. 

Tracer study pada SMAN 20 Surabaya dilakukan setiap satu tahun sekali dan 

dilakukan di akhir tahun ajaran. Proses tracer study yang berjalan di SMAN 20 

Surabaya dimulai dari BK dibantu Wakil Kepala (Waka) Bagian Humas membuat 

kuesioner yang telah disetujui Kepala Sekolah menggunakan Google Form. Lalu, 

alumni mengisi kuesioner yang telah dikirimkan ke perwakilan alumni untuk 

disebarkan ke seluruh alumni lainnya. BK kemudian melakukan rekap jawaban 
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kuesioner. Setelah data alumni direkap, selanjutnya rekap tracer study tersebut akan 

diberikan kepada Kepala Sekolah. Data alumni nantinya akan dilaporkan ke Dinas 

Pendidikan mengenai jumlah sebaran alumni di perguruan tinggi dan dapat digunakan 

oleh manajemen sekolah guna mengetahui kualitas alumni yang dihasilkan oleh SMAN 

20 Surabaya. 

Dari proses tracer study yang telah dijelaskan di atas, terdapat masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan tracer study saat ini, yaitu SMAN 20 Surabaya tidak 

memiliki acuan atau panduan yang jelas mengenai pelaksanaan tracer study. 

Pelaksanaan tracer study saat ini hanya digunakan untuk pengisian kuesioner alumni 

serta tidak adanya pelaksanaan tracer study bagi pengguna lulusan untuk mengukur 

kompetensi yang dimiliki oleh alumni, terdapat kemungkinan redundansi atau 

duplikasi data karena alumni dapat mengisi data lebih dari dari satu kali. Pembuatan 

kuesioner melalui Google Form sering didelegasikan kepada Staf Tata Usaha Bagian 

Administrasi Kurikulum dan Operator Dapodik menyebabkan pihak BK perlu meminta 

akses terlebih dahulu untuk mengontrol proses tracer study. Informasi yang didapatkan 

hanya menyangkut informasi pribadi alumni tanpa ada umpan balik dari alumni terkait 

proses pembelajaran yang membuat informasi kurang akurat untuk diperhitungkan 

dalam peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Proses pendataan alumni dari SMAN 

20 Surabaya juga terlalu luas karena tidak ada fokus tahun lulus dari alumni yang mana 

alumni dari tahun lulus manapun dapat melakukan pengisian kuesioner. Pada proses 

tracer study tahun 2021, alumni yang mengisi kuesioner merupakan alumni yang lulus 

lebih dari tiga tahun yang lalu. Hal ini dapat menyebabkan umpan balik yang didapat 

dari kegiatan tracer study guna meningkatkan kualitas pendidikan SMAN 20 Surabaya 

menjadi kurang akurat karena kualitas pendidikan selalu berubah dan target alumni 

juga harus dari tahun lulus yang terbaru. Laporan hasil dari pelaksanaan tracer study 

hanya berupa tabel berisi daftar tanggapan dari alumni yang mengisi kuesioner tanpa 

ada informasi yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di SMAN 20 

Surabaya. 
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Maka dari itu, perlu adanya sebuah aplikasi tracer study yang mampu 

mengatasi masalah tersebut. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis website 

yang mampu menjangkau alumni yang tepat di mana saja dan kapan saja guna mengisi 

kuesioner tracer study dengan cepat, serta mampu digunakan oleh banyak user. 

Aplikasi ini memiliki empat user yaitu BK sebagai admin, alumni, pengguna lulusan, 

serta kepala sekolah. Pengguna lulusan juga mampu mengisi kuesioner untuk menilai 

kompetensi dari alumni SMAN 20 Surabaya. Kuesioner ini berisi data kondisi alumni 

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

perusahaan, data perguruan tinggi tempat alumni melanjutkan studi atau data 

perusahaan tempat alumni bekerja (pengguna lulusan), data umpan balik proses 

pembelajaran, perkembangan karakter alumni, relasi alumni dengan sekolah, dan data 

penilaian kinerja alumni yang bekerja.   

Dengan adanya aplikasi tersebut, keamanan database mampu terjaga karena 

adanya pembagian hak akses user dan dapat mencegah terjadinya redundansi data. 

Aplikasi ini juga mampu memberikan data umpan balik dari alumni dan perusahaan 

tempat alumni bekerja bagi pihak SMAN 20 Surabaya. Data hasil kuesioner dari 

aplikasi ini diolah menjadi laporan dalam bentuk summary dashboard dan dalam 

bentuk Portable Document Format (PDF). Terdapat nilai tambah yang diberikan dalam 

proses penilaian akreditasi karena aplikasi dapat mempercepat proses pendataan 

alumni sehingga proses evaluasi hasil tracer study juga dapat dilakukan dengan lebih 

cepat. Aplikasi ini menghasilkan output berupa summary dashboard hasil tracer study, 

laporan kuesioner alumni berupa persebaran alumni dan umpan balik untuk 

peningkatan kualitas pendidikan sekolah, serta laporan kuesioner pengguna lulusan 

berupa penilaian atas kinerja alumni yang bekerja. Nantinya informasi ini dapat 

digunakan sebagai penunjang dalam penentuan kebijakan yang akan diambil oleh 

pihak manajemen SMAN 20 Surabaya dalam rangka meningkatkan kualitas alumni. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dihasilkan rumusan masalah 

yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi tracer study berbasis website pada SMAN 

20 Surabaya. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dibuat beberapa batasan masalah agar 

penelitian tidak menyimpang dari tujuan pembahasan dan lebih terarah dengan batasan 

sebagai berikut:   

1. Aplikasi yang dirancang berbasis website.  

2. Aplikasi digunakan oleh alumni SMAN 20 Surabaya, pengguna lulusan, pihak 

Bimbingan Konseling (BK) dan Kepala Sekolah SMAN 20 Surabaya.  

3. Kuesioner dari aplikasi ini diperuntukan kepada alumni dan pengguna lulusan. 

4. Target responden yaitu alumni yang telah lulus satu tahun dari SMAN 20 

Surabaya. 

5. Kategori kuesioner untuk alumni yang melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi yaitu kuesioner data pribadi, kuesioner masukan pembelajaraan, 

kuesioner pembentukan karakter, dan kuesioner relasi alumni dengan sekolah. 

Untuk alumni yang bekerja terdapat tambahan kategori kuesioner riwayat dan 

kerja kerja serta kuesioner indikator kompetensi dan daya saing. 

6. Kategori kuesioner untuk pengguna lulusan yaitu kategori kuesioner data 

pribadi, kuesioner penilaian softskill alumni, dan kuesioner penilaian hardskill 

alumni. 

7. Aplikasi memberikan output berupa summary dashboard, laporan kuesioner 

alumni berupa persebaran alumni dan umpan balik untuk peningkatan kualitas 

pendidikan sekolah, serta laporan kuesioner pengguna lulusan berupa penilaian 

atas kinerja alumni yang bekerja.   

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian ini adalah:  
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1. Merancang bangun aplikasi tracer study pada SMAN 20 Surabaya dengan 

target responden dari kuesioner yaitu alumni dan pengguna lulusan.  

2. Membangun sistem tracer study dengan kuesioner yang dinamis sesuai dengan 

kebutuhan.  

3. Membangun aplikasi tracer study dengan fitur dashboard, pengisian kuesioner, 

rekap data, pengelolaan kuesioner, dan cetak laporan berupa laporan kuesioner 

alumni berupa persebaran alumni dan umpan balik kualitas pendidikan sekolah 

dari alumni, serta laporan kuesioner pengguna lulusan berupa penilaian dari atas 

kinerja alumni yang bekerja. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu SMAN 20 Surabaya dalam melakukan proses penelusuran alumni 

dan pengguna lulusan.  

2. Membantu SMAN 20 Surabaya mengetahui hasil tracer study dari alumni dan 

pengguna lulusan.  

3. Membantu SMAN 20 Surabaya meningkatkan kualitas pendidikan dari laporan 

umpan balik alumni dan laporan kompetensi alumni dari pengguna lulusan. 

4. Membantu membuat kuesioner yang dinamis sesuai kebutuhan SMAN 20 

Surabaya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori digunakan sebagai pondasi atau sebagai penunjuang solusi guna 

menyelesaikan permasalahan yang telah diajabarkan sebelumnya. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan 

tolok ukur yang memudahkan dalam menentukan langkah-langkah, konsep, teori, serta 

memberi gambaran perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Daftar 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Tahun Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Pengembangan 

Tracer Study 

Berbasis Web 

di SMK Islam 

Batu 

Novi Trisman 

Hadi, Triyanna 

Widyaningtyas, 

M. Zainal 

Arifin 

2015 a. Aplikasi berhasil 

menampilkan 

halaman angket 

alumni sebagai 

evaluasi terhadap 

sekolah. 

b. Aplikasi berhasil 

menampilkan 

sebaran alumni 

melalui peta dan 

informasi 

disajikan dalam 

bentuk tabel dan 

grafik. 

a. Aplikasi tidak 

hanya melakukan 

pengisian 

kuesioner bagi 

alumni tetapi 

juga pengguna 

lulusan dalam 

menilai skill yang 

dimiliki oleh 

alumni SMAN 20 

Surabaya. 

b. Aplikasi tidak 

menggunakan 

peta untuk 

menampilkan 

sebaran alumni 
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dan tidak hanya 

menyajikan 

informasi alumni, 

namun mampu 

menyajikan 

informasi dari 

pengguna lulusan 

juga. 

2 Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Tracer Study 

Berbasis Web 

pada SMK 

Kesehatan 

Surabaya 

Dewi Rahayu 

Mardiyah, 

Vivine 

Nurcahyawati, 

Martinus Sony 

Erstiawan 

2017 a. Aplikasi berhasil 

melakukan 

pengisian 

kuesioner untuk 

alumni dan 

pengguna 

lulusan melalui 

web. 

b. Aplikasi berhasil 

memberikan 

umpan balik dari 

alumni dan 

pengguna 

lulusan.  

c. Aplikasi berhasil 

menyajikan 

luaran sesuai 

dengan kriteria 

yang diinginkan 

dalam bentuk 

tabel dan grafik. 

a. Aplikasi 

memiliki fungsi 

mengubah 

kuesioner yang 

akan disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

kuesioner tracer 

study. 

b. Aplikasi tidak 

hanya 

menampilkan 

laporan 

berbentuk 

summary 

dashboard 

namun juga dapat 

mengunduh data 

laporan dalam 

bentuk PDF. 
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3 Sistem 

Informasi 

Tracer Study 

Alumni SMK 

Negeri 1 Kota 

Bengkulu 

Berbasis Web 

Nando Hidayat, 

Habibah 

Nurfauziah 

2020 a. Aplikasi berhasil 

melakukan 

pengumpulan 

data alumni.  

b. Aplikasi berhasil 

menyajikan info 

lowongan kerja 

terkait job 

matching yang 

diadakan oleh 

sekolah dan 

informasi tempat 

alumni bekerja. 

a. Aplikasi tidak 

hanya dapat 

melakukan 

pengumpulan 

data alumni tetapi 

juga 

pengumpulan 

data pengguna 

lulusan.  

b. Aplikasi tidak 

terdapat fitur 

lowongan kerja 

 

 

2.2 Alumni 

Menurut Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n. d), Alumni 

merupakan orang-orang telah lulus atau menyelesaikan proses pembelajaran dari suatu 

sekolah atau perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, salah satu target kuesioner dari 

aplikasi tracer study adalah alumni yang telah menyelesaikan masa belajar di SMAN 

20 Surabaya, 

2.3 Akreditasi 

Akreditasi dari segi bahasa dapat diartikan sebagai proses menilai kualitas serta 

mengevaluasi sebuah institusi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian kelayakan sebuah institusi yang 

dilakukan secara berkesinambungan (Aditya, 2021). 

Tracer study dapat dijadikan sebagai media penilaian mutu dan evaluasi terkait 

kualitas lulusan dari SMAN 20 Surabaya. 



9 

 

 

 

2.4 Tracer Study 

Menurut Schomburg (2016) tracer study adalah metode yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh data dan 

informasi atas kekurangan pada proses pendidikan dan pembelajaran dari alumni guna 

perencanaan kurikulum mendatang. Tracer study bertujuan untuk mengetahui relevansi 

antara kurikulum dengan dunia kerja, mengidentifikasi profil kompetensi dan 

keterampilan alumni, melakaukan evaluasi pengemembangan keilmuan dari hubungan 

anatara kurikulum dan studi, serta sebagai salah satu kontributor dalam proses 

penilaian akreditasi. Institusi pendidikan sangat memerlukan tracer study guna 

peningkatan pendidikan dan peningkatan kesuksesan untuk memberi bekal pada 

alumni saat di dunia kerja. Kesimpulan yang didapat yaitu pencarian informasi yang 

dapat digunakan untuk membuat keputusan perbaikan dan pengembangan program 

pendidikan sehingga para lulusan yang dihasilkan dalam memasuki dunia kerja 

memperoleh keberhasilan yang tinggi menjadi fokus pelaksanaan tracer study 

(Sukardi, 2011).  

Menurut Schomburg (2016) terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan tracer 

study yaitu tahapan pengembangan konsep dan instrumen, tahapan pengumpulan data, 

dan tahapan analisis dan penulisan laporan. Berikut tahapan tracer study terdapat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Tracer Study 

1. Pengembangan konsep dan instrumen  

Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan, tema survey, merencanakan 

strategi, merumuskan instrumen, melakukan uji instrumen, dan pencetakan 

kuesioner. 

2. Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pemilihan data.  



10 

 

 

 

3. Analisis dan Penulisan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan proses penulisan kode untuk memilah dan memilih 

data yang terkumpul, mengolah data yang terkumpul, dan pembuatan laporan hasil 

survey. 

2.5 Exit Cohort 

Cohort merupakan kelompok yang menjadi bagian penelitian dalam 

pelaksanaan pengumpulan data berdasarkan kesamaan karakteristik seperti fakultas, 

prodi, tahun masuk, atau tahun lulus. Entry cohort dan exit cohort merupakan dua jenis 

cohort untuk menentukan target responden dalam tracer study. Entry cohort yaitu 

target responden yang ditentukan berdasarkan tahun masuk, sedangkan exit cohort 

yaitu target responden yang ditentukan berdasarkan tahun lulus (CCED Universitas 

Lampung, 2017).  Menurut Schomburg (2016) dalam menggunakan exit cohort 

penentuan target responden yaitu sekitar 1-2 tahun setelah lulus. 

2.6 Aplikasi 

Aplikasi merupakan software atau perangkat lunak yang dikembangkan untuk 

melayani kebutuhan atau membantu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia 

seperti sistem jual-beli, periklanan, permaian atau game, atau pelayanan masyarakat 

(Hengky, 2012). Menurut Perlman (2017) aplikasi dikelompokan menjadi 4 kategori 

berdasarkan platform yang digunakan yaitu:  

1. Aplikasi desktop  

Aplikasi berbasis desktop cocok digunakan jika target pengguna selalu 

menggunakan komputer, dan digunakan untuk keperluan kantor. Dalam 

penggunaan aplikasi desktop perlu melakukan instalasi pada komputer pengguna.  

2. Aplikasi website  

Aplikasi berbasis website dapat memungkinkan pengguna untuk 

mengakses dan menggunakannya secara instan tanpa melalui proses instalasi. 

Aplikasi website juga mempermudah developer untuk melakukan pembaruan fitur 

aplikasi, karena aplikasi terpasang pada web server.  
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3. Aplikasi mobile 

Aplikasi berbasis mobile cocok digunakan jika target pengguna selalu 

menggunakan aplikasi di mana saja dan kapan saja. Aplikasi mobile dijalankan 

secara lokal pada perangkat seluler sehingga bisa cepat, dan responsif.  

4. Aplikasi multi platform 

Aplikasi multi platform merupakan aplikasi yang dapat dijalankan oleh 

semua perangkat apapun. Aplikasi ini merupakan pilihan ideal untuk membangun 

aplikasi yang tidak ingin dihambat oleh semua detail dan perbedaan antara 

berbagai perangkat atau harus menguasai banyak teknologi dan alat yang berbeda.  

Pada penelitian ini aplikasi tracer study dikembangkan dalam bentuk aplikasi 

website. Pemilihan aplikasi website bertujuan agar aplikasi tracer study mudah di akses 

tidak perlu melakukan instalasi. Karena nantinya aplikasi tracer study hanya digunakan 

ketika proses pengisian kuesioner saja yang intensitas penggunaan rendah atau tidak 

terlalu sering. Keunggulan aplikasi website yaitu dapat digunakan di perangkat apapun, 

penggunaan instan, dan mudah dalam melakukan pembaruan. 

2.7 Metode Waterfall 

Menurut Pressman (2015) metode waterfall adalah model pembangunan 

software atau perangkat lunak yang bersifat sistematis dan berurutan karena tahap demi 

tahap yang dilalui dengan model ini harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan berurutan, serta model ini juga biasa disebut dengan classic life cycle. Model 

ini merupakan model umum yang sering dipakai dalam Software Engineering (SE) 

terutama pada rekayasa perangkat lunak. Model ini melakukan pendekatan secara 

sistematis dan berurutan. Berikut fase-fase dalam Waterfall Model: 

 

Gambar 2.2 Tahapan Metode Waterfall 
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2.7.1 Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Pada tahapan ini dilakukan komunikasi dengan pihak SMAN 20 Surabaya guna 

memahami dan mendapatkan tujuan yang ingin dicapai sebelum masuk ke dalam 

pekerjaan yang bersifat teknis. Dari komunikasi yang telah dilakukan menghasilkan 

inisialisasi proyek dengan cara melakukan analisis masalah yang sedang dihadapi dan 

mengumpulkan data yang diperlukan, serta melakukan identifikasi fungsi dan fitur dari 

perangkat lunak. Data yang diambil dari jurnal, artikel, dan internet dapat digunakan 

sebagai data sekunder penelitian. 

2.7.2 Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Pada tahapan ini dilakuakan perencanaan berupa memberi penjelasan yang 

berkaitan dengan melakukan estimasi tugas teknis yang akan dilakukan, risiko yang 

mungkin terjadi, sumber daya dari pengembangan aplikasi, produk yang ingin 

dihasilkan, penjadwalan dari kegiatan pengembangan, dan pelacakan perkembangan 

dari pengerjaan aplikasi. 

2.7.3 Modeling (Analysis & Design) 

Pada tahapan ini dilakukan analisis dan pemodelan dari arsitektur sistem atau 

aplikasi dengan fokus yaitu merancang struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

tampilan antarmuka, dan algoritma program. Hal tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih atas gambaran besar dari aplikasi yang akan 

dikembangkan. 

2.7.4 Construction (Code & Test) 

Pada tahapan ini dilakukan penerjemahan desain yang telah dibuat menjadi 

kode atau bahasa yang mampu dibaca dan dimengerti oleh mesin. Selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Hal tersebut 

bertujuan guna memperbaiki kesalahan yang mungkin saja ditemukan. 

2.7.5 Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Pada tahapan ini dilakukan implementasi perangkat lunak ke pihak SMAN 20 

Surabaya selaku customer, memelihara aplikasi secara berkala, perbaikan aplikasi, 
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melakukan evaluasi, dan pengembangan aplikasi dari umpan balik yang diberikan guna 

berjalan dan berkembangnya aplikasi sesuai fungsinya.  

2.8 Visualisasi Informasi 

Menurut Andrews (2021), visualisasi informasi merupakan teknik guna 

menyajijkan informasi yang berasal dari data abstrak dan terstruktur dengan dalam 

bentuk visual yang efisien dan memiliki kemampuan interaktif agar pengguna mudah 

memahami informasi dan melakukan analisis informasi yang tersaji. 

Pada penelitian ini visualisasi informasi digunakan untuk menampilkan hasil 

laporan pengisian kuesioner. Dengan menggunakan visualisasi informasi, hasil laporan 

dapat dilihat dengan mudah dan dapat menampilkan perbandingan antar atribut pada 

kuesioner. 

2.9 Black Box Testing 

Black box testing adalah pengujian kesesuaian software atau perangkat lunak 

dari segi spesifikasi fungsional dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu fungsionalitas 

maupun nonfungsionalitasnya dengan mengabaikan pengujian desain dan kode 

program. Penggunaan metode black box yang mudah dikarenakan dari data yang 

diharapkan hanya perlu memperhatikan batas bawah dan batas atasnya (Cholifah, 

Yulianingsih, & Sagita, 2018). Kategori error yang dicari dengan menggunakan 

metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Fungsionalitas tidak bekerja atau hilang  

2. Error pada desain antar muka aplikasi  

3. Error pada performa aplikasi  

4. Error pada inisiasi dan terminasi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini 

terdiri atas tiga tahap yaitu tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap akhir. 

Gambaran tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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1. Tahap Awal 

Pada tahap awal ini merupakan tahap communication sesuai dengan metode 

waterfall. Pada tahap communication terdapat kegiatan observasi, wawancara, studi 

literature, dan identifikasi kebutuhan sistem. Detail tahap awal dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Detail Tahap Awal 

Fase Kegiatan Proses Output 

Communication Observasi Melakukan pengamatan 

terhadap objek yang 

akan diteliti 

Hasil pengamatan 

proses bisnis saat ini 

Wawancara Melakukan tanya jawab 

dengan stakeholder 

yang berkaitan dengan 

topik yang akan diteliti 

1. Proses bisnis 

yang lebih detail 

2. Permasalahan 

terkait topik 

penelitian 

3. Hasil yang 

diharapkan oleh 

stakeholder 

terkait dari 

penelitian yang 

dilakukan 

Analisis Proses 

Bisnis 

Melakukan analisis 

terhadap proses bisnis 

dan kebutuhan sistem 

berdasarkan hasil 

observasi dan 

wawancara 

1. Permasalahan 

2. Data 

3. Kebutuhan 

kuesioner 

4. Kebutuhan 

fungsional 

5. kebutuhan 

nonfungsional. 
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2. Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan merupakan proses pengembangan aplikasi yang 

dibutuhkan berdasarkan data yang telah didapatkan pada tahap awal. Tahap 

pengembangan disesuaikan dengan tahapan pada metode waterfall yaitu terdiri dari 

tahap planning, modeling, construction, dan deployment. Detail tahap 

pengembangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Detail Tahap Pengembangan 

Fase Kegiatan Proses Output 

Planning Planning Melakukan perencanaan 

jadwal pengerjaan 

aplikasi 

Jadwal kerja 

Modelling Analisis dan 

perancangan 

sistem 

Melakukan analisis 

spesifikasi dan 

perancangan sistem 

berdasarkan kebutuhan 

yang telah diidentifikasi 

pada tahap sebelumnya 

1. Diagram Input, 

Proses, dan 

Output (IPO) 

2. Desain 

arsitektur 

3. Desain basis 

data 

4. Desain 

antarmuka 

Construction Pengkodean Melakukan penulisan 

kode program sesuai 

dengan rancangan sistem 

Aplikasi 

Pengujian Melakukan pengujian 

terhadap kode program 

yang telah dibuat 

Laporan pengujian 

aplikasi 

Deployment Deployment Mengimplementasikan 

aplikasi pada SMAN 20 

Surabaya 

Produk 
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3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir merupakan proses pembuatan laporan dokumentasi 

rancang bangun aplikasi. Pada tahap akhir ini menghasilkan laporan tugas akhir 

yang akan disetujui oleh pembimbing dan penguji. Detail proses tahap akhir dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Detail Tahap Akhir 

Fase Kegiatan Proses Output 

Pembuatan 

laporan 

Pembuatan 

laporan 

Mendokumentasikan 

proses rancang bangun 

aplikasi 

Laporan akhir 

 

3.1 Communication 

3.1.1 Observasi 

Pada tahap ini dilakukan observasi pada SMAN 20 Surabaya. Observasi ini 

bertujuan untuk mengamati proses tracer study yang berjalan di SMAN 20 Surabaya 

saat ini. Observasi dilakukan guna mengetahui secara langsung bentuk kuesioner, 

tujuan, dan hasil dari proses tracer study yang ada saat ini. 

3.1.2 Wawancara 

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan stakeholder yang terkait dengan 

kegiatan tracer study SMAN 20 Surabaya, diantaranya Kepala Sekolah dan Staf Tata 

Usaha Bagian Administrasi Kurikulum dan Operator Dapodik. Wawancara ini 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dari pelaksanaan 

tracer study yang berjalan saat ini di lapangan, mengetahui bentuk kuesioner, tujuan, 

dan hasil dari pelaksanaan tracer study saat ini secara langsung. Tracer study pada 

SMAN 20 Surabaya dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilakukan di akhir tahun 

ajaran. Proses tracer study yang berjalan di SMAN 20 Surabaya dimulai dari BK 

dibantu Waka Humas membuat kuesioner yang telah disetujui Kepala Sekolah 

menggunakan Google Form. Lalu, alumni mengisi kuesioner yang telah dikirimkan ke 
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perwakilan alumni untuk disebarkan ke seluruh alumni lainnya. BK kemudian 

melakukan rekap jawaban kuesioner. Setelah data alumni direkap, selanjutnya laporan 

rekap tracer study tersebut akan diberikan kepada Kepala Sekolah. 

3.1.3 Analisis Proses Bisnis 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, proses bisnis dari pelaksanaan 

tracer study pada SMAN 20 Surabaya dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilakukan 

di akhir tahun ajaran. Proses tracer study yang berjalan di SMAN 20 Surabaya dimulai 

dari BK dibantu Waka Bagian Humas membuat kuesioner yang telah disetujui Kepala 

Sekolah menggunakan Google Form. Lalu, alumni mengisi kuesioner yang telah 

dikirimkan ke perwakilan alumni untuk disebarkan ke seluruh alumni lainnya. BK 

kemudian melakukan rekap jawaban kuesioner. Setelah data alumni direkap, 

selanjutnya rekap tracer study tersebut akan diberikan kepada Kepala Sekolah. 

Dari proses tracer study saat ini, terdapat beberapa masalah yang timbul yaitu 

SMAN 20 Surabaya tidak memiliki acuan atau panduan yang jelas mengenai 

pelaksanaan tracer study, tidak adanya pelaksanaan tracer study bagi pengguna lulusan 

untuk mengukur kompetensi yang dimiliki oleh alumni, terdapat kemungkinan 

duplikasi data karena alumni dapat mengisi data lebih dari dari satu kali, pembuatan 

kuesioner sering didelegasikan menyebabkan pihak BK perlu meminta akses terlebih 

dahulu untuk mengontrol proses tracer study, informasi yang didapatkan hanya 

menyangkut informasi pribadi alumni proses pendataan alumni dari SMAN 20 

Surabaya juga terlalu luas karena tidak ada fokus tahun lulus dari alumni, dan laporan 

hasil dari pelaksanaan tracer study hanya berupa tabel berisi daftar tanggapan dari 

alumni yang mengisi kuesioner. 

Maka dari itu, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 

membuat apikasi tracer study berbasis website yang pengguna lulusan juga mampu 

mengisi kuesioner untuk menilai kompetensi dari alumni SMAN 20 Surabaya, dapat 

merekam pengisian kuesioner dari alumni sehingga alumni hanya dapat mengisi 

kuesioner satu kali, memiliki pembagian hak akses pengguna agar setiap pengguna 

dapat menerima atau memasukkan data sesuai hak aksesnya masing-masing, dapat 
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membuat kuesioner yang menghasilkan umpan balik bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, dapat merekomendasikan alumni sebagai target kuesioner 

berdasarkan tahun lulus terdekat yaitu berdasarkan tahun lulus alumni yaitu alumni 

yang telah lulus satu tahun dari SMAN 20 Surabaya, serta dapat menyajikan summary 

dashboard yang berisi informasi yang dapat menunjang peningkatan kualitas 

pendidikan sekolah di tahun ajaran selanjutnya. 

Hasil dari analisis proses bisnis yang teridentifikasi dari proses tracer study 

pada SMAN 20 Surabaya dapat gambarkan ke dalam document flow seperti pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Document Flow Tracer Study SMAN 20 Surabaya 
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A. Identifikasi Permasalahan 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil 

wawancaran dan analisis proses bisnis yang akan diolah kembali pada tahapan 

selanjutnya. Pada proses wawancara, ditemukan permasalahan pelaksanaan tracer 

study yang dihadapi SMAN 20 Surabaya saat ini, yaitu:  

1. Sistem tracer study saat ini hanya digunakan untuk pengisian kuesioner alumni 

serta tidak adanya pelaksanaan tracer study bagi pengguna lulusan untuk 

mengukur kompetensi yang dimiliki oleh alumni. 

2. Terdapat kemungkinan redundansi atau duplikasi data karena alumni dapat 

mengisi data lebih dari dari satu kali. 

3. Pembuatan kuesioner melalui Google Form sering didelegasikan kepada Staf Tata 

Usaha Bagian Administrasi Kurikulum dan Operator Dapodik menyebabkan pihak 

BK perlu meminta akses terlebih dahulu untuk mengontrol proses tracer study. 

4. Informasi yang didapatkan dari kuesioner hanya menyangkut informasi pribadi 

alumni tanpa ada umpan balik dari alumni terkait proses pembelajaran sekolah. 

5. Proses pendataan alumni dari SMAN 20 Surabaya terlalu luas karena tidak ada 

fokus tahun lulus dari alumni yang mana alumni dari tahun lulus manapun dapat 

melakukan pengisian kuesioner. 

6. Laporan hasil dari pelaksanaan tracer study hanya berupa tabel berisi daftar 

tanggapan dari alumni yang mengisi kuesioner. 

Dari identifikasi di atas, didapatkan dampak dan solusi dari masalah yang 

terjadi pada proses bisnis saat ini. Hasil identifikasi masalah, dampak, dan solusi dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan, Dampak, dan Solusi 

No Permasalahan Dampak Solusi 

1 Sistem tracer study saat ini 

hanya digunakan untuk 

pengisian kuesioner alumni 

serta tidak adanya 

pelaksanaan tracer study 

bagi pengguna lulusan untuk 

mengukur kompetensi yang 

dimiliki oleh alumni 

Menyebabkan data alumni dan 

pengguna lulusan/perusahaan 

tempat alumni bekerja/ 

perguruan tinggi dari alumni 

yang bersangkutan tidak 

terintegrasi dengan otomatis 

dan sekolah tidak dapat 

mengetahui kompetensi 

alumni dari penilaian 

pengguna lulusan. 

Membuat aplikasi yang 

menyediakan 

kuesioner untuk alumni 

dan pengguna lulusan 

serta dapat 

mengintegrasikan data 

alumni dengan data 

pengguna lulusan. 

2 Terdapat kemungkinan 

redundansi atau duplikasi 

data karena alumni dapat 

mengisi data lebih dari dari 

satu kali 

Menyebabkan data yang 

didapat kurang valid untuk 

diolah menjadi informasi atas 

kondisi alumni yang menjadi 

target kuesioner dan umpan 

balik alumni mengenai 

kualitas pendidikan di SMAN 

20 Surabaya. 

Membuat aplikasi yang 

dapat merekam 

pengisian kuesioner 

dari alumni sehingga 

alumni hanya dapat 

mengisi kuesioner satu 

kali 

3 Pembuatan kuesioner 

melalui Google Form sering 

didelegasikan kepada Staf 

Tata Usaha Bagian 

Administrasi Kurikulum dan 

Operator Dapodik  

Menyebabkan pihak BK perlu 

meminta akses terlebih dahulu 

untuk mengontrol proses 

tracer study. 

Membuat aplikasi yang 

memiliki pembagian 

hak akses pengguna 

agar setiap pengguna 

dapat menerima atau 

memasukkan data 

sesuai hak aksesnya 

masing-masing 
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4 Informasi yang didapatkan 

dari kuesioner hanya 

menyangkut informasi 

pribadi alumni tanpa ada 

umpan balik dari alumni 

terkait proses pembelajaran. 

Menyebabkan proses tracer 

study hanya sebagai bentuk 

pendataan alumni tanpa 

memberi umpan balik dari 

alumni yang menunjang 

peningkatan kualitas 

pendidikan di SMAN 20 

Surabaya 

Membuat aplikasi yang 

dapat membuat 

kuesioner yang 

menghasilkan umpan 

balik bagi sekolah 

untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan 

5 Proses pendataan alumni 

dari SMAN 20 terlalu luas 

karena tidak ada fokus tahun 

lulus dari alumni yang mana 

alumni dari tahun lulus 

manapun dapat melakukan 

pengisian kuesioner. 

Menyebabkan umpan balik 

yang didapat dari kegiatan 

tracer study guna 

meningkatkan kualitas 

pendidikan SMAN 20 

Surabaya menjadi kurang 

akurat karena kualitas 

pendidikan selalu berubah dan 

target alumni juga harus dari 

tahun lulus yang terbaru. 

Membuat aplikasi yang 

dapat 

merekomendasikan 

alumni sebagai target 

kuesioner berdasarkan 

tahun lulus terdekat 

yaitu berdasarkan 

tahun lulus alumni 

yaitu alumni yang telah 

lulus satu tahun dari 

SMAN 20 Surabaya 

6 Laporan hasil dari 

pelaksanaan tracer study 

hanya berupa tabel berisi 

daftar tanggapan dari alumni 

yang mengisi kuesioner. 

Menyebabkan laporan yang 

dihasilkan tidak memberi 

informasi yang dapat 

menunjang peningkatan 

kualitas pendidikan di SMAN 

20 Surabaya 

Membuat aplikasi yang 

dapat menyajikan 

summary dashboard 

yang berisi informasi 

yang dapat menunjang 

peningkatan kualitas 

pendidikan sekolah di 

tahun ajaran 

selanjutnya. 
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B. Identifikasi Kebutuhan Pengguna, Data, dan Fungsi 

Berdasarkan hasil komunikasi dan identifikasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan identifikasi pengguna serta data dan fungsi yang dibutuhkan bagi setiap 

pengguna untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat. Identifikasi pengguna, 

data, dan informasi dari aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Identifikasi Pengguna, Data, dan Fungsi 

Pengguna Data Fungsi 

Admin (BK) 1. Data master pegawai 

2. Data master alumni 

3. Data master 

pengguna lulusan 

4. Data pertanyaan 

kuesioner alumni 

5. Data pertanyaan 

kuesioner pengguna 

lulusan 

6. Data jawaban alumni 

7. Data jawaban 

pengguna lulusan 

1. Fungsi pengelolaan data master 

pegawai 

2. Fungsi pengelolaan data master 

alumni 

3. Fungsi pengelolaan data master 

pengguna lulusan 

4. Fungsi pengelolaan data 

pertanyaan alumni 

5. Fungsi pengelolaan data 

pertanyaan pengguna lulusan 

6. Fungsi pengelolaan kuesioner 

7. Fungsi ringkasan kuesioner 

tracer study 

8. Fungsi laporan kuesioner 

alumni 

9. Fungsi laporan kusesioner 

pengguna lulusan 

Kepala Sekolah 1. Data jawaban alumni 

2. Data  jawaban 

pengguna lulusan 

1. Fungsi ringkasan kusioner 

tracer study 
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Alumni 1. Data kuesioner 1. Fungsi pengisian kuesioner 

alumni 

Pengguna Lulusan 1. Data kuesioner  1. Fungsi pengisian kuesioner 

pengguna lulusan 

 

Dari identifikasi pengguna, data, dan fungsi di sebelumnya, dilakukan analisis 

kebutuhan pengguna dari aplikasi ini yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Tugas dan Tanggung Jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Admin (BK) 1. Melakukan pengelolaan 

data master pegawai, 

alumni, dan pengguna 

lulusan 

2. Membuat kuesioner bagi 

alumni dan pengguna 

lulusan 

3. Mencetak laporan hasil 

tracer study dari jawaban 

alumni dan pengguna 

lulusan 

1. Data master pegawai 

2. Data master alumni 

3. Data master 

pengguna lulusan 

4. Data pertanyaan 

alumni 

5. Data pertanyaan 

pengguna lulusan 

6. Data jawaban alumni 

7. Data jawaban 

pengguna lulusan 

1. Laporan kuesioner 

alumni 

2. Laporan kuesioner 

pengguna lulusan 

3. Summary 

Dashboard 

jawaban kusioner 

tracer study 

Kepala 

Sekolah 

1. Melihat hasil jawaban 

kuesioner alumni 

2. Melihat jawaban 

kuesioner pengguna 

lulusan 

1. Data jawaban 

kuesioner alumni 

2. Data  jawaban 

kuesioner pengguna 

lulusan 

1. Summary 

Dashboard 

jawaban kusioner 

tracer study 

2.  Laporan rekap 

jawaban kuesioner 

alumni 



26 

 

 

 

3. Laporan rekap 

jawaban kuesioner 

pengguna lulusan 

Alumni 1. Menjawab kuesioner yang 

diperuntukan kepada 

alumni 

1. Data kuesioner 

alumni 

n/a 

Pengguna 

Lulusan 

1. Menjawab kuesioner yang 

diperuntukan kepada 

pengguna lulusan 

1. Data kuesioner 

pengguna lulusan 

n/a 

 

C. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil komunikasi dan identifikasi di atas maka didapatkan 

kebutuhan fungsional untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat. Daftar 

kebutuhan fungsional sistem sebagai berikut: 

1. Fungsi pengelolaan data master 

a. Fungsi pengelolaan data master pegawai. 

b. Fungsi pengelolaan data master alumni. 

c. Fungsi pengelolaan data master pengguna lulusan. 

d. Fungsi pengelolaan data pertanyaan alumni. 

e. Fungsi pengelolaan data pertanyaan pengguna lulusan. 

2. Fungsi pengelolaan kuesioner. 

3. Fungsi pengisian kuesioner 

a. Fungsi pengisian kuesioner alumni. 

b. Fungsi pengisian kuesioner pengguna lulusan. 

4. Fungsi pembuatan laporan 

a. Fungsi ringkasan kuesioner tracer study.  

b. Fungsi pembuatan laporan kuesioner alumni. 

c. Fungsi pembuatan laporan kuesioner pengguna lulusan.  
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Adapun rincian dari kebutuhan fungsional berdasarkan penggunanya dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

D. Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Identifikasi kebutuhan nonfungsional bertujuan sebagai penunjang agar 

aplikasi dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan lancar disamping adanya 

kebutuhan fungsional. Berikut hasil identifikasi kebutuhan nonfungsional yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Kriteria Kebutuhan Nonfungsional 

Usability Aplikasi tracer study yang dibuat harus menggunakan desain antarmuka 

sesuai standar website untuk memudahkan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi. 

Reliability Aplikasi tracer study harus memiliki kehandalan sistem dalam bentuk 

keamanan data yang harus terjaga pada aplikasi. 

Portability Aplikasi tracer study harus dapat memuat aplikasi pada perangkat 

apapun dan dapat diakses di mana saja dengan mudah dan cepat. 

Security Aplikasi tracer study harus mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan 

data pengguna dengan melakukan enkripsi sandi yang digunakan 

Supportability Aplikasi tracer study harus memberi bantuan dalam penggunaan 

aplikasi yang mampu memudahkan pengguna ketika menemukan 

kesulitan. 

 

E. Identifikasi Kebutuhan Kuesioner 

Berdasarkan hasil komunikasi dan identifikasi di sebelumnya, maka didapatkan 

kebutuhan kuesioner sebagai panduan Admin (BK) dalam menyusun kuesioner bagi 

alumni dan pengguna lulusan. Kuesioner-kuesioner tersebut dibagi menjadi beberapa 

kategori yang dapat dilihat pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Kategori Kuesioner 

No Pengguna Kategori Kuesioner 

1 Alumni yang 

Melanjutkan 

Pendidikan 

Kuesioner Data Pribadi 

Kuesioner Masukan Pembelajaran 

Kuesioner Pembentukan Karakter 

Kuesioner Relasi Alumni dengan Sekolah 

2 Alumni yang 

Bekerja 

Kuesioner Data Pribadi 

Kuesioner Masukan Pembelajaran 

Kuesioner Riwayat dan Kondisi Kerja 

Kuesioner Indikator Kompetensi dan Daya Saing 

Kuesioner Relasi Alumni dengan Sekolah 

3 Pengguna Lulusan Kuesioner Penilaian Softskill Alumni 

Kuesioner Penilaian Hardskill Alumni 

 

Penjelasan kategori kuesioner seperti berikut: 

a. Kuesioner Data Pribadi 

Kategori Kuesioner Data Pribadi adalah kuesioner berupa data pribadi 

alumni atau pengguna lulusan, kondisi alumni saat ini, hingga jalur seleksi 

alumni untuk memasuki perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan. 

Kategori ini dapat berupa konfirmasi data pribadi jika pihak SMAN 20 

Surabaya telah memiliki data alumni maupun pengguna lulusan. 

b. Kuesioner Masukan Pembelajaran 

Kategori Kuesioner Masukan Pembelajaran adalah kuesioner bagi 

alumni tentang kualitas pembelajaraan di SMAN 20 Surabaya, kesesuaian 

jurusan, hingga bagaimana sekolah memberi dukungan untuk alumni dalam 

melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.  

c. Kuesioner Pembentukan Karakter 

Kategori Kuesioner Pembentukan Karakter adalah kuesioner seputar 

kegiatan alumni di perguruan tinggi, apakah lingkungan sekitar saat 

perkuliahan memberi dukungan alumni dalam peningkatan sofskill, dll.  
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d. Kuesioner Relasi Alumni dengan Sekolah 

Kategori Kuesioner Relasi Alumni dengan Sekolah adalah kuesioner 

seputar tingkat kedekatan alumni dengan sekolah atau bagaimana cara alumni 

tetap berkomunikasi dengan SMAN 20 Surabaya beserta civitasnya. 

e. Kuesioner Riwayat dan Kondisi Kerja 

Kategori Kuesioner Riwayat dan Kondisi Kerja adalah kuesioner 

seputar rekam kerja dari alumni yang telah bekerja, bagaimana alumni 

mendapatkan pekerjaan, berapa banyak perusahaan yang merespon lamaran 

alumni, dll. 

f. Kuesioner Indikator Kompetensi dan Daya Saing 

Kategori Kuesioner Indikator Kompetensi dan Daya Saing adalah 

kuesioner seputar keterampilan softskill dan hardskill alumni dalam 

pekerjaannya. 

g. Kuesioner Penilaian Softskill Alumni 

Kategori Kuesioner Penilaian Softskill Alumni adalah kuesioner yang 

ditujukan kepada pengguna lulusan mengenai softskill yang dimiliki alumni 

dalam pekerjaan. Kuesioner dapat berupa tingkat kejujuran, kedisiplinan, 

kerjasama, etos kerja, dll. 

h. Kuesioner Penilaian Hardskill Alumni 

Kategori Kuesioner Penilaian Hardskill Alumni adalah kuesioner yang 

ditujukan kepada pengguna lulusan mengenai hardskill yang dimiliki alumni 

dalam pekerjaan. Kuesioner dapat berupa tingkat keterampilan, pengetahuan 

teknis, kualitas hasil kerja, dll. 

F. Diagram Input, Proses, dan Output (IPO) 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan desain sistem menggunakan pemodelan 

diagram IPO untuk memberikan gambaran rancang bangun untuk nantinya digunakan 

dalam tahap pembuatan aplikasi. Hasil pemodelan IPO diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 hingga Gambar 3.6. 
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Gambar 3.3 Diagram IPO Pengelolaan Data Master 

 

Gambar 3.4 Diagram IPO Pembuatan Kuesioner 



31 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram IPO Pengisian Kuesioner 

 

Gambar 3.6 Diagram IPO Pembuatan Laporan 

Adapun penjelasan lebih detail mengenai diagram IPO dapat dilihat pada 

Lampiran 2 
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3.2 Planning 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan jadwal penelitian. Penelitian 

dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan dimulai pada bulan Agustus 2021 hingga 

Desember 2021. Jadwal pengembangan dari aplikasi tracer study dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

3.3 Modelling 

3.3.1 Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan pada aplikasi tracer study. 

Analisis dan perancangan sistem dilakukan bertujuan agar sistem yang dibuat sesuai 

dengan solusi dari permasalahan yang terjadi pada SMAN 20 Surabaya. 

A. Lingkungan Arsitektur Sistem 

Lingkungan Arsitektur Sistem yang akan digunakan dalam mengembangkan 

Aplikasi Tracer Study Berbasis Website pada SMAN 20 Surabaya berupa system client 

server yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 System Cloud Server 
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Pada gambar di atas merupakan System Client Server yang akan diterapkan 

dalam pengembangan Aplikasi Tracer Study Berbasis Website pada SMAN 20 

Surabaya. Admin (BK), Kepala Sekolah, Alumni, dan Pengguna Lulusan akan 

terhubung pada jaringan wireless masing-masing. Semua pengguna dapat mengakses 

aplikasi melalui smartphone, laptop, maupun Personal Computer (PC). Admin (BK) 

sangat dianjurkan untuk menggunakan PC agar dalam melakukan input data atau 

pembuatan kuesioner pada aplikasi lebih mudah. Nantinya, semua pengguna 

mengakses aplikasi pada cloud server sebagai server virtual penambatan online yang 

menyediakan web server dan database server pada medianya. 

B. System Flow Diagram 

System flow diagram adalah diagram aliran prosedur proses informasi dan data 

yang diperlukan dalam sistem. Diagram tersebut digambarkan dengan berbagai simbol 

yang dihubungkan dengan panah yang menunjukkan kelanjutan atau aliran aktivitas 

atau informasi.  

Gambar 3.8 di bawah merupakan system flow pengisian kuesioner alumni. 

Alumni pertama-tama harus login dengan mengisi username dan password untuk 

mengisi kuesioner. Sistem akan memerikan kesesuaian username dan password, jika 

sesuai dan diperiksa ketersediaan kuesioner. Jika kuesioner tersedia, maka alumni 

dapat masuk dan mengisi kuesioner yang ada. Setelah menjawab semua pertanyaan 

yang disajikan, alumni dapat menekan tombol “Submit” untuk menyimpan jawaban ke 

dalam database. 
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Gambar 3.8 System Flow Pengisian Kuesioner Alumni 

Adapun penjelesan lengkap mengenai system flow dari aplikasi tracer study 

ini dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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C. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang menggambarkan aliran 

data pada setiap proses atau fungsi dari sistem berupda context diagram, data flow 

diaram level 0, dan data flow diagram level 1. 

C.1 Context Diagram 

Context diagram merupakan diagram yang menggambarkan secara umum dari 

ruang lingkup sistem. Context diagram dari aplikasi tracer study ini memiliki empat 

entitas yaitu admin, alumni, pengguna lulusan, dan kepala sekolah. Context Diagram 

aplikasi tracer study ini dapat dilihar pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Context Diagram 

C.2 Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang menggambarkan proses dan sub-proses dari aplikasi tracer 

study berbasis website pada SMAN 20 Surabaya. Terdapat 5 proses utama yang 

dimiliki oleh aplikasi ini yang terdiri dari pengelolaan data master, pengelolaan 

kuesioner, pengisian kuesioner alumni, pengisian kuesioner pengguna lulusan, dan 

pembuatan laporan. Diagram jenjang aplikasi tracer study ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.10.
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Gambar 3.10 Diagram Jenjang Aplikasi Tracer Study 

 



37 

 

 

 

C.3 DFD Level 0 

Hasil decompose dari context diagram berupa DFD level 0 yang 

menggambarkan proses atau fungsi utama dari context diagram. Hasil decompose dari 

tiap proses pada DFD Level 0 ini berupa Data Flow Diagram Level 1 yang 

menggambarkan tiap proses secara detail. DFD Level 0 dari aplikasi ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.11.
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Gambar 3.11 DFD Level 0 
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C.4 DFD Level 1 

Gambar di bawah merupakan DFD Level 1.1 yang merupakan detail dari 

Pengelolaan Data Master yang dapat dilihar pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Pengelolaan Data Master 

Penjelasan lebih detail mengenai DFD Level 1 lainnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

D. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagaram yang menjelaskan 

hubungan atau relasi antar tabel dari basis data yang telah dibuat. Pada penelitian ini, 

ERD sendiri dibuat dalam dua model yaitu Conceptual Data Model (CDM) dan 

Physical Data Model (PDM). Di bawah ini merupakan PDM dari aplikasi tracer study 

ini yang dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.13 Physical Data Model 

Gambar ERD lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6. 

E. Desain Basis Data 

Pada tahap ini dilakukan desain basis data yang merupakan desain struktur data 

atau model dari basis data pada sistem. Dari tiap tabel terdapat nama tabel, fungsi, 

unique attribute atau unique key, nama kolom, tipe data, ukuran, dan deskripsi kolom. 

Di bawah ini merupakan desain basis data pertanyaan alumni yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Tabel Pertanyaan Alumni 

No Kolom 
Tipe 

Data 

Panjang 

Data 
Constraint 

Foreign Key 

Tabel 

(Kolom) 

1 id_pertanyaan_alumni Integer  Primary 

Key 

 

2 id_input_type Integer  Foreign 

Key 

input_type 

(id_input_type) 
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No Kolom 
Tipe 

Data 

Panjang 

Data 
Constraint 

Foreign Key 

Tabel 

(Kolom) 

3 required Varchar 255   

4 soal Varchar 255   

5 kategori Varchar 255   

 

Adapun penjelasan lengkap terkait desain basis data aplikasi tracer study ini 

terdapat pada Lampiran 7. 

F. Desain Antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan desain antarmuka dengan membuat tampilan desain 

prototype sebagai acuan desain tampilan yang akan di implementasikan ke dalam 

sistem yang dirancang dan dibangun secara terstruktur. Di bawah ini merupakan desain 

antarmuka dari pengisian kuesioner yang berisi butir pertanyaan dan pilihan 

jawabannya yang dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.14 Desain Halaman Pengisian Kuesioner 

Adapun penjelasan lengkap mengenai desain antarmuka aplikasi tracer study 

ini terdapat pada Lampiran 8. 
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3.4 Construction 

3.4.1 Pengodean 

Tahap penulisan kode atau tahap pengembangan aplikasi, aplikasi yang 

dikembangkan berbasis website menggunakan framework Laravel dan Bootstrap, serta 

menggunakan Database Management System (DBMS) MySQL. 

3.4.2 Pengujian 

Pada tahap dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode black 

box testing dengan menguji fungsionalitas dari aplikasi yang dikembangkan. 

3.5 Deployment 

Tahap ini digunakan sebagai langkah untuk mengimplementasikan aplikasi 

pada SMAN 20 Surabaya serta sebagai cara menyerahkan aplikasi yang telah dibuat 

dan diuji kepada pihak SMAN 20 Surabaya. 

3.6 Pembuatan Laporan 

Tahapan ini melakukan dokumentasi aplikasi dan pembuatan laporan tugas 

akhir yang bertujuan untuk memahami topik, permasalahan dan pembahasannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Agar aplikasi berjalan dengan baik, dibutuhkan dukungan dari perangkat lunak 

dan perangkat keras yang memadai dan sesuai, serta detail pertanyaan yang akan 

digunakan dalam kuesioner aplikasi. Berikut merupakan spesifikasi dari kebutuhan 

perangkat lunak, perangkat keras, dan kebutuhan kuesioner dari Aplikasi Tracer Study 

Berbasi Website pada SMAN 20 Surabaya. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Di bawah ini merupakan spesifikasi minimum dari perangkat lunak yang 

dibutuhkan pada aplikasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

No Perangkat Lunak Spesifikasi 

1 Sistem Operasi (OS) Windows 8/Ubuntu Server 18.04 

2 Web Server Apache 2 

3 Database Server MySQL 

4 Web Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Di bawah ini merupakan spesifikasi minimum dari perangkat keras yang 

dibutuhkan pada aplikasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

No Perangkat Keras Spesifikasi 

1 Processor Intel Core i3 

2 RAM Minimum 4 GB 

3 Harddisk Minimum 200 GB 

4 Perangkat lainnya Mouse/Touchpad, Keyboard dan 

Jaringan Internet 

 

4.1.3 Kebutuhan Kuesioner 

Di bawah ini merupakan daftar pertanyaan yang digunakan pada kuesioner 

aplikasi tracer study yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Daftar Kebutuhan Kuesioner Tracer Study 

Pengguna Kategori Pertanyaan 

Alumni yang 

Melanjutkan 

Pendidikan 

Kuesioner 

Pembentukan 

Karakter 

1. Bagaimana lingkungan sekitar 

mendukung Anda untuk mengikuti 

Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM)/Ekstrakurikuler/kegiatan luar 

kampus dengan baik? 

2. Bagaimana Pengetahuan secara umum 

pada jurusan Anda di perkulihaan saat 

ini? 

3. Menurut Anda, Bagaimana 

lingkungan sekitar Anda mendukung 

peningkatan Pengetahuan Umum 

Anda? 

Alumni yang 

Bekerja 

Kuesioner 

Riwayat dan 

Kondisi Kerja 

1. Kapan Anda mulai mencari 

pekerjaan (Mohon pekerjaan 

sambilan tidak disebutkan) 
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2. Berapa bulan kira-kira Anda mulai 

mencari pekerjaan tersebut dari 

sebelum/setelah lulus? 

3. Bagaimana anda mencari pekerjaan 

tersebut? Jawaban bisa lebih dari 

satu. 

Pengguna Lulusan Kuesioner 

Penilaian 

Hardskill Alumni 

 

1. Bagaimana alumnus memahami job 

description yang diberikan oleh 

Bapak/Ibu?  

2. Menurut Bapak/Ibu, apa keunggulan 

hardskill dari alumni SMAN 20 

Surabaya dalam menjalani 

pekerjaannya? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apa 

kelemahan/kekurangan hardskill dari 

alumni SMAN 20 Surabaya dalam 

menjalani pekerjaannya? 

 

Adapaun detail dari daftar pertanyaan yang digunakan pada kuesioner dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

4.2 Implementasi Sistem 

Selanjutnya merupakan tahapan implementasi sistem yang telah dikembangkan 

berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem. Berikut merupakan beberapa hasil 

implementasi dari aplikasi tracer study ini. Penjelasan lengkap terkait implementasi 

sistem terdapat pada Lampiran 10. 

4.2.1 Halaman Buat Kuesioner 

Berikut merupakan implementasi dari halaman buat kuesioner yang terdiri dari 

lima bagian yaitu mengisi info kuesioner, memilih pertanyaan kuesioner alumni, 
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memilih pertanyaan kuesioner pengguna lulusan, memilih target alumni, dan memilih 

target pengguna lulusan. Implementasi dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Implementasi Halaman Buat Kuesioner 

4.2.2 Halaman Dashboard 

Berikut merupakan implementasi Halaman Dashboard Admin yang berguna 

untuk melihat statistik persebaran alumni serta statistik pengisian alumni dan pengguna 

lulusan. Implementasi dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.2 Implementasi Halaman Dashboard 
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4.2.3 Halaman Pengisian Kuesioner 

Berikut merupakan implementasi dari halaman pengisian kuesioner alumni dan 

pengguna lulusan yang menampilkan butir pertanyaan dan pilihan jawabannya. 

Responden dapat menekan tombol “Submit” untuk menyimpan jawaban dan 

menyelesaikan pengisian kuesioner. Implementasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Implementasi Halaman Pengisian Kuesioner 

4.3 Hasil Pengujian Sistem 

Selanjutnya dilakukan pengujian sistem dari beberapa fitur implementasi 

aplikasi tracer study. Dari 18 fitur yang diuji, seluruh fitur menghasilkan output yang 

diharapkan dan tidak terjadi kegagalan. Berikut merupakan hasil pengujian halaman 

tambah pertanyaan alumni yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Penjelasan lengkap 

terkait hasil pengujian sistem terdapat pada Lampiran 11.   

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Halaman Tambah Pertanyaan Alumni 

No Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Hasil 

1 Admin dapat 

menambah data 

pertanyaan alumni 

 Pertanyaan 

 Status wajib 

 Tipe masukan 

 Pilihan jawaban 

pertanyaan 

Sistem menyimpan 

data dan 

menampilkan pesan 

‘Data Berhasil 

Tersimpan’ 

Uji 

Berhasil 



48 

 

 

 

4.4 Pembahasan 

Dari hasil simulasi pelaksaan tracer study yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil yaitu aplikasi telah menghasilkan fungsi-fungsi sesuai kebutuhan SMAN 20 

Surabaya diantaranya pembuatan pertanyaan kuesioner untuk alumni yang telah lulus 

satu tahun dari SMAN 20 Surabaya dan pengguna lulusan sesuai kategori kuesioner, 

perekaman pengisian kuesioner agar tidak terjadi duplikasi, pembagian hak akses 

pegawai, dan penyajian laporan yang informatif. Dari summary dashboard tersaji 

perkembangan pelaksanaan tracer study secara realtime yang terdiri atas berapa jumlah 

dan persentase alumni dan pengguna lulusan yang telah mengisi kuesioner dari total 

daftar responden, total responden yang terdaftar, serta total responden yang mengisi 

dan belum mengisi kuesioner.  

Dari laporan kuesioner alumni didapatkan data pribadi alumni yang 

melanjutkan pendidikan yang disajikan dalam grafik persebaran alumni yang 

melanjutkan pendidikan dan data jawaban kuesioner alumni grafik jawaban dari alumni 

sesuai dengan kategori kuesioner. Laporan tersebut juga dapat dicetak dalam bentuk 

PDF dan memperlihatkan persentase dari persebaran alumni yang melanjutkan 

pendidikan, persentase persebaran alumni yang bekerja, dan persentase tiap jawaban 

kuesioner. 

Dari laporan kuesioner pengguna lulusan didapatkan data jawaban kuesioner 

pengguna lulusan yang disajikan dalam grafik penilaian alumni sesuai dengan kategori 

kuesioner. Laporan tersebut juga dapat dicetak dalam bentuk PDF dan memperlihatkan 

persentase persebaran alumni yang bekerja dan persentase penilaian kinerja alumni 

sesuai dengan kriteria dan kategori kuesioner.  

Hasil dari laporan tracer study dapat menjadi informasi masukan pembelajaran 

untuk peningkatan kualitas pendidikan dan informasi kualitas alumni SMAN 20 

Surabaya dari penilaian pengguna lulusan bagi SMAN 20 Surabaya. Laporan tersebut 

akan diserahkan kepada Dinas untuk melaporkan persebaran alumni dan sebagai nilai 

tambah untuk penilaian akreditasi karena tidak hanya menyajikan persebaran alumni 

tapi juga umpan balik dari penilaian alumni dan pengguna lulusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi dan evaluasi yang dilakukan pada Rancang Bangun 

Aplikasi Tracer Study Berbasis Website pada SMAN 20 Surabaya, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini membantu pihak SMAN 20 Surabaya dalam melakukan penelusuran 

alumni maupun pengguna lulusan sebagai target responden dari kuesioner. 

2. Aplikasi ini dapat merekam pengisian kuesioner alumni dan pengguna lulusan agar 

tidak terjadi duplikasi akibat pengisian kuesioner yang berulang.  

3. Aplikasi ini memberi pembagian hak akses pada pegawai SMAN 20 Surabaya 

dalam mengelola aplikasi. 

4. Aplikasi telah menghasilkan fungsi-fungsi sesuai kebutuhan SMAN 20 Surabaya 

diantaranya pembuatan pertanyaan kuesioner untuk alumni dan pengguna lulusan 

sesuai kategori kuesioner dan penyajian laporan tracer study berupa summary 

dashboard maupun cetak PDF. 

5. Aplikasi dapat menargetkan alumni responden dari kuesioner dan menargetkan 

alumni sesuai tahun lulus yang tepat yaitu alumni yang lulus satu tahun dari SMAN 

20 Surabaya. 

6. Aplikasi dapat memberikan informasi berupa persebaran alumni, masukan 

pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan informasi kualitas 

alumni SMAN 20 Surabaya dari penilaian pengguna lulusan. 
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5.2 Saran 

Pada Rancang Bangun Aplikasi Tracer Study Berbasis Website pada SMAN 20 

Surabaya perlu ada penyempurnaan kedepannya dengan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan framework tambahan yang mampu mendaur 

ulang kode atau komponen di tiap-tiap fungsi untuk mengurangi beban kerja 

aplikasi. 

2. Aplikasi dapat diintegrasikan pada aplikasi lain dengan penggunaan API di tiap-

tiap fungsi yang dibutuhkan. 
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