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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Konsep dasar sistem ada dua pendekatan yaitu penekanan pada

prosedurnya dan penekanan pada komponennya.

2.1.1 Defenisi Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2009).

2.1.2 Karakteristik Sistem

Sistem mempunyai 4 karekteristik atau sifat-sifat tertentu (Jogiyanto,

2009):

1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem

atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari

sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses

sistem secara keseluruhan.

2) Batasan sistem

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3) Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (evinronment) dari suatu sistem adalah apapun diluar

batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat

bersifat menguntungkan dana dapat juga bersifat menguntungkan sistem

tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem

dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. sedang lingkungan
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luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka

akan menggangu kalangsungan hidup dari sistem.

4) Penghubung Sistem

Penghubung (interfance) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan subsistem yang lainya. melalui penghubung ini

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke

subsistem yang lainya. Dengan penghubung satu subsistem dapat

berintegrasi dengan subsistem yang lainya membentuk satu kesatuan.

2.1.3 Komponen Sistem

Komponen sistem memiliki 5 macam menurut (Jogiyanto, 2009) :

1) Perangkat keras (CPU, disk, printer, tape).

2) Perangkat lunak (sistem operasi, sistem database, program pengontrol

komunikasi, program aplikasi).

3) Personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan,

mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang mendukung

sistem).

4) Data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu).

5) Prosedur (instruksi dan kebijakan untuk mengoperasikan sistem).

2.2 Konsep Dasar Informasi

Didalam organisasi sangat penting dalam mengelola sumber daya-sumber

daya utama seperti buruh, dan bahan mentah, tapi saat ini informasi juga

merupakan sumberdaya yang tidak kalah pentingnya harus dikelola. Para pembuat

keputusan memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan

bisnis yang sedang berjalan, namun juga sebagai bahan pengisi bisnis dan menjadi

faktor kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha.

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi.

Sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu

organisasi yang digunakan oleh manager untuk mengendalikan perusahaan dalam

mencapai tujuan.
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2.2.1 Defenisi Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi penggunanya. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang

telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti dan manfaat bagi manusia.

Sedangkan data adalah aliran fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang

telah terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik sebelum diorganisir dan ditata

menjadi suatu bentuk yang bisa dipahamidan digunakan (Jogiyanto, 2009).

2.2.2 Siklus Informasi

Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses

terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses

pengolahan data menjadi informasi.

Gambar 2.1 Siklus Informasi
(Jogiyanto, 2009)

Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak,

sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui

suatu model membentuk informasi. Pemakai kemudian menerima informasi

tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan

tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Data baru tersebut

selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya, begitu seterusnya sehingga

membentuk suatu siklus informasi/ Information Cycle (Sutabri, 2004).

2.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas Informasi tergantung dari 3 hal (Jogiyanto, 2009) , yaitu :

1) Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak

bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan masudnya.
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2) Tetap pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak

boleh terlambat.

3) Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk pemakainya.

Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya

berbeda.

2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia,

teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan,

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai tujuan tertentu.

(Mulyanto, 2009).

2.4 Analisis Sistem

Menurut Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan

menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan

menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem (Kristanto, 2003).

Langkah - langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem yaitu ada

4 (Kristanto, 2003) :

1) Identify, mengidentifikasi masalah

2) Understand, memahami kerja sistem yang ada

3) Analyze, menganalisis sistem

4) Report, membuat laporan hasil analisis

2.4.1 Analisis Sistem Berorientasi Objek

Analisis berorientasi objek atau Objeck Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan

untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan system yang akan di bangun

dengan konsep berorientasi objek, apakah benar kebutuhan yang ada dapat

diimplementasikan menjadi sebuah system berorientasi objek.

Analisis ini sebaiknya dilakukan oleh orang – orang yang benar benar memahami

implementasi system yang berbasis atau berorientasi objek, karena tanpa

pemahaman itu maka system yang di hasilkan bisa jadi tidak realistis jika di

implementasikan dengan berorientasi objek.
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OOA biasanya menggunakan kartu CRC (component, responsibility, collaborator)

untuk membangun kelas kelas yang kana di gunakan atau menggunkan UML (

unified modeling language) pada bagian diagram use case, diagram kelas, dan

diagram objek.

Sebelum perkembangan UML ada beberapa bahasa pemodelan yang berkembang

untuk memodelkan berorientasi objek. Bahasa pemodelan berorientasi objek pada

awal perkembangannya (generasi awal) diantaranya adalah CRC.

CRC (Component, Responsibility, Collaborator) di perkenalkan oleh Kent Beck

dan Ward Cunningham pada tahun 1989 sebagai bagian dari Object - Oriented

Programing, System, Language and Appplication (OOPSLA). CRC dibuat untuk

bakal yang akan menjadi kelas yang dianalisis. Dalam sebuah analisi pembuatan

kelas , dapat terdiri dari banyak CRC (Hariyanto, 2004) yaitu:

1) Metode Booch

Metode Booch dikembangkan oleh grady booch pada tahun 1991. Metode

booch terdiri dari 6 diagram antara lain diagram kelas objek, transisi

status, interaksi, modul, dan proses. Berikut adalah contoh diagram kelas

dari metode booch:

2) OMT (Object modeling Technique)

OMT (Object Modelling Technique) di kembangkan oleh james

rumbaugh, Blaha, Premerlani, dan Lorensen sebagai metode untuk

mengembangkan system berorientasi objek, dan untuk mendukung

pemrograman berorientasi objek pata tahun 1991.

3) Metode Coad Yourdan

Metode Coud Yourdan diperkenalkan pada tahun 1991. Metode coud

yourdan menyediakan sebuah diagram kelas. Diagram kelas pada metode

ini dibuat  dengan 5 langkah yaitu:

1) Mendefinisikan kelas dan objek

2) Mengidentifikasi kelas dan objek

3) Mendefinisikan subjek nama kelas

4) Mendefinisikan atribut

5) Mendefinisikan operasi/ layanan (services)
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4) OOSE

OOSE ( Object-Oriented Software Enginering) dikembangkan oleh Ivar

Jacobson pada tahun 1992. OOSE adalah metodologi desain berorientasi

objek yang mulai melibatkan usecase (pengguna kasus). Berikut adalah

contoh diagram usecase pada metodologi OOSE:

Gambar 2.2 Usecase pada OOSE
(Hariyanto, 2004:379)

Metode Analisis Jacobson metode ini berbeda dengan yang lainnya pada

penekanan pada use case yaitu deskripsi atau scenario mengenai cara

pemakai berinteraksi dengan system atau produk. (Hariyanto, 2004:379).

2.5 Metode Penarikan sampel

Terdapat dua metode dasar penarikan sampel yaitu ada 2 (Sudaryono, 2010):

1) Penarikan sampel probabilitas

2) Penarikan sampel nonprobabilitas.

Penarikan sampel probabilitas merupakan suatu prosedur obyektif, yaitu

probabilitas pemilihan diketahui terlebih dahulu untuk setiap unit atau elemen

populasi.
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Dalam hal ini, setiap elemen populasi memiliki peluang atau probabilitas yang

sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel probabilitas berdasarkan

metode pemilihan random (acak).

Istilah random (acak) sering di salah artikan menjadi sembarang (dipilih sesuka

hati). Padahal, sebenarnya pengertian random merupakan konsep matematis tepat

yang di terapkan mengikuti sejumlah aturan ketat sehingga setiap elemen dalam

populasi memiliki peluang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dilain pihak,

penarikan sampel nonprobabilitas merupakan prosedur subyektif yang dalam hal

inikerangka sampelnya tidak tersedia. Setiap elemen populasi tidak memiliki

peluang atau probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam hal ini

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan pertimbangan pribadi (Sudaryono,

2010).

2.5.1 Nonprobabilitas Sampling

Penarikan sampel nonprobabilitas merupakan suatu prosedur penarikan sampel

bersifat subyektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen elemen populasi

tidak dapat di tentukan. Hal ini di sebabkan setiap elemen populasi tidak memilik

peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel

nonprobabilitas bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan

adanya kerangka penarikan sampel (sampling frame), tetapi hasilnya mengandung

bias dan ketidakpastian.

Dalam kasus kasus tertentu kemungkinan penarikan sampel nonprobabilitas

merupakan satu – satunya cara yang dapat dilakukan. Misalnya, dalam suatu

penelitian terhapat para pengunjung mal atau pusat pusat pertokoan. Contoh lain

adalah dalam survey yang penyebaran kuesinernya melalui surat. Dalam kasus

tersebut, kemungkinan mereka yang mengisi kuesiner bukan responden yang kita

tuju terdapat 4 teknik pengambilan sampel nonprobabilitas (Sudaryono, 2010):

1) Penarikan sampel berdasarkan kemudahan (convenience sampling)

2) Penarikan sampel berdasarkan kuota (quota sampling)
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3) Penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (purposive/

judgemental sampling)

4) Penarikan sampling berdasarkan prinsip bola salju (snowball sampling)

2.5.2 Convenience Sampling

Untuk mendapatkan informasi dengan cepat, murah dan mudah; kita sering

menggunakan penarikan sampel berdasarkan kemudahan (convenience sampling).

Prosedurnya adalah semata mata langsung menghubungi langsung menghubungi

unit-unit yang penarikan sampel yang mudah dijumpai seperti mahasiswa dalam

suatu kelas, jamaah tempat ibadah, rekan-rekan, tetangga, pengunjung toko dan

lain-lain. Sering kali teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk menguji

kuesioner atau dalam penelitian eksplorasi.

2.5.3 Kelebihan Sampling Kemudahan ( Convenience Sampling)

Ditijau dari segi biaya dan waktu yang diperlukan, teknik sapling tersebut

merupakan metode termurah dan hemat waktu. Di sini terlihat bahwa sampling

unitnya (responden) dapat diakses, mudah diukur, dan umumnya sangat

membantu dan mau bekerja sama. Sebagai contoh, bila kita akan meneliti sikap

mengambil masyarakat terhadapat pengundulan hutan, sebagai sampel mahasiswa

kelas tertentu, sekumpulan dosen di suatu perguruan tinggi, para karyawan suatu

perusahaan. Convenience sampling sangat tepat untuk penelitian dengan

kelompok yang terfokus, pengujian awal angket-angket atau pilot study, dan

penelitian eksploratif untuk menimbulakn atau mencari ide-ide maupun pengujian

awal suatu hipotesis.

2.5.4 Kekurangan Convenience Sampling

Selain kemudahan dan kelebihan teknik sampling ini, terdapat beberapa

keterbatasan. Hal ini mengingat  pemilihan unit sampling dengan metode ini dapat

dilakukan dengan mengambil siapapun yang dapat di temui oleh peneliti. Oleh

karena itu, bila dalam prosesnya tidak  ditindak lanjuti, hasil yang diperoleh dapat

memunculkan bias dalam mengambil keputusannya. Kemudian, convenience

sampling tidak dapat digunakan bila populasinya dapat didefinisikan karena
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kondisi demikian dapat menyediakan kerangka sampel. Maka tindak lanjut lebih

disarankan untuk menggunakan probability sampling. Selain itu, teknik sampling

ini tidak cocok dan tidak dianjurkan untuk penelitian bersifat deskriptif dan

kausal. Sebagai tambahan, metode ini pun menuntut kehati hatian dalam

menerjemahkan hasil penelitian (Sudaryono, 2010).

2.6 Pengertian Karir

Karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang

dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan

motivasi dalam individu.

Hal yang mendorong seseorang memilih karir sebagai wirausaha

distributor MLM, dapat diketahui melalui penilaian kepribadian khususnya

pengalaman dan latar belakangnya. Pengalaman, seperti yang dapat dilihat

dari biografi seseorang, bermanfaat untuk melihat keterampilan, dan

kompetensi untuk meningkatkan kewirausahaan, pengembangan nilai-nilai

kewirausahaan, dan mendorong untuk mencetuskan ide-ide kewirausahaan

(Sumitro, 2001 : 271) .

Pegembangan Karir

Pengembangan karir (career development) meliputi manajemen karir

(career management) dan perencanaan karir (career planning).

Gambar 2.3 Pengembangan karir organisasional
(Sumitro, 2001: 272)
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Gambar 2.3 menjelaskan bahwa pengembangan karir organisasional

merupakan hasil-hasil yang muncul dari interaksi antara perencanaan karir

individu dengan manajemen karir secara institusional.

Pengembangan karir (career development) adalah suatu kondisi yang

menunjukkan adanya peningkatan jenjang atau status seseorang dalam

pekerjaannya Hal –hal yang mendorong seseorang memilih pengembangan karir

sebagai wirausaha, dapat diketahui melalui penilaian kepribadian khususnya

pengalaman dan latar belakangnya. Pengalaman, seperti yang dapat dilihat

dari biografi seseorang, bermanfaat untuk melihat keterampilan, dan

kompentensi untuk meningkatkan kewirausahaan, pengembangan nilai-nilai

kewirausahaan, dan mendorong untuk mencetuskan ide-ide kewirausahaan

(Sumitro 2001 : 272).

Pilihan pengembangan karir melalui wirausaha sebagai distributor MLM

diperlukan kreatif, inovatif. Seorang wirausaha dituntut keberanian mengambil

resiko, mendorong perubahan dalam pengembangan karirnya. memberikan

beberapa pendapat yakni pertama, dipandang dari segi energi dan dorongan serta

daya fisik yang kuat sehingga ingin berkarir sebagai wirausaha ( distributor)

MLM. Kedua, wirausaha (distributor), yang memulai pada usia tua, tidak

memiliki masa karir yang panjang sebagaimana orang muda, walaupun mungkin

lebih cepat berhasil karena faktor pengalaman.

2.7 Tracer Study

Sebuah tracer study adalah survey lulusan atau alumni yang mencoba untuk trace

kegiatan lulusan institusi pendidikan, menjelaskan bahwa tracer study

memungkinkan menghubungkan lulusan dari suatu universitas tertentu melalui

sistem yang dinamis dan dapat diandalkan untuk menentukan jalan hidup atau

gerakan mereka.

Penelusuran lulusan (Tracer Study) merupakan bagian penting dari aktivitas

sebuah lembaga pendidikan (Wuradji, 2010)
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2.8 Perancangan Sistem

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak

merupakan upaya untuk mengkontruksi sebuah sistem yang memberikan

kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi

target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi

biaya, waktu, dan perangakat (Rosa dkk, 2011).

2.9 Metodologi pengembangan sistem Waterfall

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC (Systems

Development Life Cycle). Menurut metode ini merupakan metode dengan model

sekuensial, sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya

aktifitas berikutnya.Fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan

maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifatnya parallel (Rozi & Azhari,

2010).

2.9.1 Tahapan metode Waterfall

Tahapan metode Waterfal ada 5 yaitu (Rozi & Azhari, 2010) :

1) Requirement Analysis

Seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya

kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software.

Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau

diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi

kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

2) System Design

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan tahapan coding system.Tahap ini

bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akandibuat

dan bagaimana interface untuk setiap kegiatannya. Tahap ini membantu dalam

menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan

arsitektur sistem secara keseluruhan.
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3) Implementation

Pada tahap ini dilakukan tahapan pemrograman.Pembuatan software dipecah

menjadi modul-modul kecil  yang  nantinya akan digabungkan dalam tahap

berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap

modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau

belum.

4) Integration & Testing

Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul  yang telah dibuat dan

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software telah sesuai atau

belum sesuai dengan desainnya.

5) Operation & Maintenance

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang  sudah

jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam

memperbaiki kesalahan yang tidakditemukan pada langkahs ebelumnya.

2.9.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Waterfall

1. Kelebihan Metode Waterfall

Urutan proses pengerjaan sistem menggunakan metode ini menjadi lebih

teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih

menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh

kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan secara maksimal. Jadwal

setiap proses dapat ditentukan secara pasti. Sehingga dapat dilihat jelas target

penyelesaian pengembangan program. Dan dengan adanya urutan yang pasti,

dapat dilihat pula progress untuk setiap tahapan pengembangan.

2. Kekurangan Metode Waterfall

Sifatnya kaku, sehingga sulit dalam melakukan perubahan di tengah proses.

Jika terdapat kekurangan proses atau prosedur dari tahapan sebelumnya, maka

tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal. Hal ini akan

memakan waktu yang cukup lama. Membutuhkan daftar kebutuhan sistem

yang lengkap di awal pengembangan. Untuk menghindari pengulangan tahap

dari awal, user harus memberikan seluruh prosedur, data dan laporan yang di

inginkan dimulai dari tahap awal pengembangan.
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2.10 Alat bantu desain sistem

2.10.1 Pemrograman berorientasi objek

Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi

berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek

didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode

berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek,

perancangan berorintasi objek, pemograman berorientasi objek dan pengujian

berorientasi objek (Rosa dkk, 2011).

Keuntungan menggunakan metodologi berorintasi objek ada 5 yaitu (Rosa

dkk, 2011):

1) Meningkatkan produktivitas

Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih dapat

dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut

(reusable).

2) Kecepatan pengembangan

Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan

perancangan akan menyebabkan berkurangnya kasalahan pada saat

pengkodean

3) Kemudahan pemeliharaan

Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil

dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah.

4) Adanya konsistensi

Karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat

analisis, perancangan maupun pengkodean.

5) Meningkatkan kualitas perangkat lunak

Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan

adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak yang
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dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai

sedikit kesalahan.

2.11 Object Oriented Design ( OOD)

Desain berorientasi objek (OOD) adalah tahapan perantara untuk

memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep

berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan

dengan pemrograman berorientasi objek (Rosa,  2011).

Menurut, OOD adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama

tahap analisis dan antarmuka (user Interface). Selama tahap ini kita

mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung

implementasi dari spesifikasi kebutuhan(Nugroho, 2005).

Proses pada OOD meliputi 5 yaitu (Nugroho, 2005):

1) Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

2) Mendesain arsitektur sistem.

3) Identifikasi objek sistem utama.

4) Mengembangkan model desain.

5) Menentukan interface objek.

2.12 Unified Modelling Language (UML)

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya

standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat

lunak.

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan

diagram dan teks-teks pendukung (Rosa, 2011).
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2.12.1 Diagram-Diagram UML

Berikut adalah diagram-diagram pada UML:

1) Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah

intraksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan

dibuat. Syarat penamaan pada use case adalah mendefinisikan sesimpel

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu

mendefinisikan apa yang disebut actor dan use case.

1) Actor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

dengan sistem informasi yang kan dibuat di luar sistem informasi yang

akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.

2) Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau akor.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram

Simbol Penjelasan

Actor : Mewakili peran orang, sistem yang

lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use

case.

Use Case : Abstraksi dari interaksi antara

sistem dan actor

Association : adalah abstraksi dari

penghubung antara actor dan use case

Generalisasi : menunjukkan spesialisasi actor

untuk dapat berpartisipasi dalam use case

(Sumber : Rosa, 2011)
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2) Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari

sebuah sistem atau proses bisnis. Perlu diperhatikan bahwa diagram

aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor,

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem. Berikut adalah simbol-simbol

yang ada pada activity diagram:

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram

Simbol Keterangan

Status awal aktivitas sistem.

Status akhir yang dilakukan sistem.

Activity, atau aktivitas yang dilakukan oleh

aktor.

Decision, atau pilihan untuk mengambil

keputusan.

Arah tanda panah alur proses.

(Sumber : Rosa, 2011)

3) Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan

diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar sequence

diagram maka harus diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah use

case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi

objek itu. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada sequence diagram:
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Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

Simbol Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah class

dan dituliskan tersusun secara horizontal.

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah titik koma.

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object,

maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom.

Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor

Use Case Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah

object dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline

adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik

dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak
segi empat yang digambar pada sebuah lifeline.
Activation mengindikasikan sebuah obyek yang

akan melakukan sebuah aksi.

Massage

Message

Message, digambarkan dengan anak panah
horizontal antara Activation. Message
mengindikasikan komunikasi antara object-
object.

(Sumber : Rosa, 2011)

4) Class Diagram

Class Diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut

adalah simbol-simbol yang ada pada class diagram:

: Object1
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Tabel 2.4 Simbol Class diagram

(Sumber : Rosa, 2011)

5) Collaboration Diagram

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan sequence

diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar obyek-obyek, yang

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada diagram ini,

obyek-obyek dan message (pesan) yang ada digambarkan mirip seperti

flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh

masing-masing obyek, pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada collaboration diagram:

Simbol Keterangan

Kelas

Nama_kelas

+ Atribut

+ Oprasi ()

Kelas pada struktur sistem.

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna umum,

asosiasi biasanya juga disertai dengan

multiplicity.

Asosiasi berarah / directed

association

Relasi antar kelas dengan makna kelas

yang satu digunakan oleh kelas yang

lain, asosiasi biasanya juga disertai

dengan multiplicity.

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesialisasi (umum-khusus)

Kebergantungan/

dependency

Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas.

Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian (whole-part).
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Tabel 2.5 Simbol Colaboration Diagram

Simbol Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah class.

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah titik koma.

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object,

maka actor juga dapat disertakan ke dalam

collaboration diagram. Simbol Actor sama

dengan simbol pada Actor Use Case Diagram.

Massage Message, digambarkan dengan anak panah yang

mengarah antar obyek dan diberi label urutan

nomor yang mengindikasikan urutan komunikasi

yang terjadi antar obyek.

(Sumber : Rosa, 2011)

2.13 PHP

Menurut dokumen resmi PHP, PHP merupakan singkatan dari PHP

Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan

dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirim ke client, tempat

pemakai menggunakan browser (Kadir, 2005).

Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis.

Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini.

Misalnya, anda bisa menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya,

PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server

Page), Cold Fusion, ataupun Perl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya

bisa dipakai secara command line. Artinya, skrip PHP bisa dijalankan tanpa

melibatkan webserver maupun browser.

PHP bersifat bebas dipakai. Anda tidak perlu membayar apapun untuk

menggunakan perangkat lunak ini alias free. Anda dapat mengunduhnya melalui

: Object1
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situs http://www.php.net. PHP tersedia dalam bentuk kode biner maupun kode

sumber yang lengkap.

2.14 MySQL

MySQL (baca: mai-se-kyu-el) merupakan software yang tergolong sebagai

DBMS (Database Management System) yang bersifat Open Source. Open Source

menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode yang

dipakai untuk membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk executable-nya atau

kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa

diperoleh dengan cara men-download di internet secara gratis (Kadir, 2005).

Sebagai software DBMS, MySQL memiliki 4 fitur yaitu (Kadir, 2005):

1) Multiplatform

MySQL tersedia pada beberapa platform (Windows, Linux, Unix)

2) Andal, cepat, dan mudah digunakan

MySQL tergolong sebagai database server (server yang melayani

permintaan terhadap database) yang andal, dapat menangani database

yang besar dengan kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi

untuk mengakses database, dan sekaligus mudah untuk digunakan.

Berbagai tool pendukung juga tersedia (walaupun dibuat oleh pihak lain).

Perlu diketahui, MySQL dapat menangani sebuah tabel yang berukuran

dalam terabyte (1 terabyte = 1024 gigabyte). Namun, ukuran yang

sesungguhnya sangat bergantung pada batasan sistem operasi. Sebagai

contoh, pada sistem Solaris 9/10, batasan ukuran file sebesar 16 terabyte.

3) Jaminan keamanan akses

MySQL mendukung pengamanan database dengan berbagai kriteria

pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur user

tertentu agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji

pegawai), sedangkan user lain tidak boleh. MySQL juga mendukung

konektivitas ke berbagai software. Sebagai contoh, dengan menggunakan

ODBC (Open Database Connectivity), database yang ditangani MySQL

dapat diakses melalui program yang dibuat dengan Visual Basic. MySQL

juga mendukung program klien yang berbasis Java untuk berkomunikasi



25

dengan database MySQL melalui JDBC (Java Database Connectivity).

MySQL juga bisa diakses melalui aplikasi berbasis web, misalnya dengan

menggunakan PHP.

4) Dukungan SQL

Seperti tersirat dalam namanya, MySQL mendukung perintah SQL

(Structured Query Language). Sebagaimana diketahui, SQL merupakan standar

dalam pengaksesan database relasional. Pengetahuan akan SQL akan

memudahkan siapapun untuk menggunakan MySQL.

2.15 Pengertian Antarmuka (Interface)

Pengertian antarmuka (interface) adalah salah satu layanan yang

disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem

operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung

dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line

Interface(CLI) dan Graphical User Interface(GUI).

2.16 Konsep Pengembangan Website

Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika pertama kali ingin membuat

website, hal ini bertujuan agar website yang dibuat nampak professional. Ada 6

aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat website yaitu :

1) Usability : Umumnya pengguna ingin mendapatkan informasi secara tepat

dan cepat meskipun tampilan website-nya biasa saja. Karena meskipun

memiliki website yang dinamis yang nampak professional dan bagus,

namun jika perlu waktu yang lama untuk mendownload artikel atau

penggunaan navigasinya rumit, jangan heran kalau pengguna akan

“hengkang” dari website kita.

2) Navigation: Navigasi berfungsi untuk membantu penggunan dalam

menjelajah website kita untuk mencari informasi yang diinginkan.

Navigasi yang bagus mencerminkan struktur website yang sangat baik.

3) Writing Concept : Bagi pengguna internet membaca teks yang banyak

sekali merupakan hal yang akan membuang waktu. Riset membuktikan

bahwa umumnya pengguna akan lebih cepat membaca di layar monitor
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dibandingkan membaca diatas kertas. Oleh karena itu, buatlah content

dengan kalimat sesederhana mungkin.

4) Simplicity : Kesederhanaan disini maksudnya bukan dalam arti tampilan

sebuah situs, namun lebih mengarah ke teknik penulisannya.

5) Accessibility : Ketika membuat website, pastikan website mudah

digunakan oleh browser utama yang sering digunakan banyak orang, ujilah

website untuk memeriksa kinerja pada berbagai sistem operasi dengan

versi browser yang berbeda.

6) Color Blindness : Sekitar satu dari belasan pengunjung mungkin tidak
mampu menggunakan website kita berkaitan dengan format kebutaan
warna. Oleh karena itu selalu pertimbangkan pewarnaan pada website,
salah satunya dengan mempertahankan tingkat kontras antara teks dan
latar belakang.

2.17 Profil Fakultas Sains dan Teknologi

Visi
“Terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi sebagai fakultas yang

menyelenggarakan pendidikan integrasisains dan Islam, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat, yang berkualitas pada tahun 2033.”

Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang

mengintegrasikan antara sains, teknologi, dan Islam.

2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang sains dan

teknologi, yang mampu mendukung pada kegiatan pelayanan kepada

masyarakat yang berkualitas.

3) Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang

berkualitas, sehingga mampu memberikan pendampingan kepada

masyarakat, terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman.

Tujuan
1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan disertai keimanan Islam

yang kuat.
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2) Menghasilkan penelitian berkualitas yang mampu mendukung pada

kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas,

melalui penerapan pengetahuan dan hasil penelitian sains dan teknologi,

sehingga mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat,

terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman.

Bagan Organisasi :
1) Dekan : DR. Hartono, M.Pd

2) Wakil Dekan I : DR. Teddy Purnamirza, S.T, M.Eng

3) Wakil Dekan II : DR. Rado Yendra, S.Si., M.Sc

4) Wakil Dekan III : DR. Okfalisa, S.T, M.Sc

5) Kepala Bagian Tata Usaha : Drs. Darul Khutni

6) Kasubag Administrasi Umum : Syafrina, S.Th.I

7) Kasubag Administrasi

Akademik dan Kemahasiswaan : Dra. Hj. Rosyidah, S.Pd.I
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Gambar 2.4 Bagan Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU Periode 2014-2018

(Sumber: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, 2014)
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2.18 Contoh Web Loker dan Pelacakan Alumni

2.18.1 Contoh Web Career Development Center UI

Career Development Centre (CDC-UI) adalah wadah pengembangan kualitas

SDM untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai. CDC-UI

bertujuan menjadi mediator yang baik antara para pencari kerja dengan

perusahaan/instansi/industri yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Berdiri di

bawah Direktorat Hubungan Alumni UI, saat ini CDC-UI dikepalai oleh Sandra

Fikawati, drg, MPH. CDC-UI mempunyai dua klien utama yaitu

lulusan/mahasiswa tingkat akhir (UI maupun non UI) dan perusahaan/ instansi/

industri. Saat ini anggota lulusan/ mahasiswa berjumlah sekitar 5000 orang dan

anggota perusahaan berjumlah sekitar 300 perusahaan.

Ada empat kegiatan utama yang dilakukan oleh CDC-UI adalah program

persiapan karir (seminar dan training), bursa kerja, UI Career & Scholarship

Expo, dan tracer study. Di bawah ini adalah gambaran dari setiap kegiatan:

Program persiapan karir. Program ini bertujuan untuk mengembangkan

potensi diri lulusan agar bisa memasuki dunia kerja sebagai tenaga siap pakai.

Seminar dan pelatihan pengembangan karir diberikan secara rutin oleh praktisi

dunia kerja agar lulusan bisa mendapatkan gambaran tentang persiapan kerja yang

harus dilakukan. Pada kegiatan ini peran alumni lama UI untuk berbagi

pengalaman di dunia kerja sangat diharapkan. Kegiatan seminar dan training

bertema ’Soft-skills Awareness for Jobseeker” telah dilaksanakan secara rutin

setiap Sabtu di ruang pertemuan CDC-UI. Kegiatan ini terselenggara atas

kerjasama yang baik antara CDC-UI dan Inside Job.

Program rekrutmen/ bursa kerja. Perusahaan/ instansi/ industri yang

sedang mencari tenaga kerja dapat menghubungi CDC-UI untuk memperoleh

calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. CDC-UI juga menyediakan fasilitas

rekrutmen seperti penyebaran informasi lowongan kerja terutama ke seluruh

fakultas di lingkungan UI, tes psikologi, tes kesehatan, fasilitas ruang tes dan

wawancara, sortir lamaran, dan bursa kerja on line. Bursa kerja online adalah

bursa kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mempertemukan/

memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja/pengguna tenaga
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kerja (pengusaha) melalui situs web. Bursa kerja online dilakukan oleh CDC-UI

bekerja sama JobStreet.Com Indonesia.

UI Career & Scholarship Expo. Kegiatan untuk menjembatani

pertemuan antara lulusan dengan perusahaan/instansi/industri dilakukan melalui

UI Career & Scholarship Expo. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara rutin setiap

semester, beberapa saat setelah wisuda, sejak tahun 2006. UI Career &

Scholarship Expo XI 2011 yang dilaksanakan di Balairung UI Depok pada 10-12

Februari 2011lalu dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Bapak

Drs. Muhaimin Iskandar, MSi. UI Career Expo tersebut diikuti oleh sekitar 70

perusahaan dan dihadiri oleh sekitar 10.000 pengunjung dari berbagai universitas.

Berbagai lembaga/universitas pemberi beasiswa seperti DAAD, Campus France,

NESO Netherlands, AMINEF, British Council, dan lain-lain ikutserta dalam expo

tersebut.

Tracer Study. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni

yang dilakukan sekitar 1-3 tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk

mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan

tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan

dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses

pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi,

input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis

lulusan. Tracer Study UI dilakukan secara rutin sejak tahun 2008 dan merupakan

tracer study yang dilakukan di tingkat universitas sehingga data yang

dikumpulkan dapat digunakan oleh fakultas dan program studi.

Alamat web Career Development Center UI adalah http://cdc.ui.ac.id/ , berikut

adalah tampilan dari web Career Development Center UI pada gambar 2.5:



31

Gambar 2.5 Tampilan Web Career Development UI
(Sumber: UI, 2015)

Gambar 2.6 Tampilan Web Tracer Study UI
(Sumber: UI, 2015)
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Berikut ada penjelasan tentang menu web UI-CDC :

Menu perusahaan

1) Prosedur

Pada menu prosedur berisi tentang penjelasan prosedur dan cara perusahaan

registrasi serta  aturan dalam perusahaan sebagai member perusahaan. Pada web

perushaan.

2) Penawaran

Pada menu penawaran berisi tentang penjelasan  beberapa penawaran informasi

CDC-UI.

3) Login Perusahaan

Pada menu login perusahaan berisi login username dan password dari perusahaan

4) Informasi biaya

Pada menu informasi biaya berisi tentang biaya pemasangan informasi lowongan

kerja seperti fasilitas, prosedur member, peraturan member, paket atau jangka

waktu lowongan kerja dan biaya member.

5) Fasilitas

Pada menu fasilitas berisi tentang informasi biaya penggunaan fasilitas yang di

sediakan pihak kampusseperti ruang tes, tes kesehatan dan tes seleksi serta

spanduk dan umbul – umbul.

6) Pendaftaran

Pada menu pendaftaran berisi tentang input data perusaahanyang akan menjadi

member di CDC-UI.

Menu Pencari Kerja

1) Prosedur

Pada menu prosedur berisi tentang informasi tentang prosedur melamar atau apply

pekerjaan dan pendaftaran member baru serta perpanjangannya.

2) Syarat Anggota

Pada menu syarat anggota berisi tentang informasi syarat yang harus di penuhi

untuk menjadi anggota.

3) Update CV
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Pada menu update cv berisi tentang update atau pembaruan CV.

4) Pendaftaran

Pada menu pendaftaran berisi tentang pendaftaran data diri pencari kerja.

Tracer Study

1) EXLIMA & INDOTRACE

Pada menu ini tidak ada tampilan apapun

2) tracer study

Pada menu tracer study berisi tentang hasil dari tracer study tiap tahunnya.

Pelatihan

1) softskill

Pada menu softskill berisi tentang program softskill awareness untuk para pencari

kerja. Pada program softskill tersebut di sediakan banyak macam modul sesuai

dengan keinginan pencari kerja.

2) pelatihan pusat karir

Pada menu ini berisi tentang informasi pelatihan perguruan tinggi lain yang yang

akan menerapkan CDC.

3) pelatihan tracer study dan Qtafi

Pada menu ini berisi tentang informasi pelatihan pelaksanaan tracer study di

perguruan tinggi lain serta praktik dari Qtafi.

2.13.2 Institut Teknologi Bandung Career Center

ITB Career Center merupakan layanan karir bagi mahasiswa/ alumni ITB

dan perguruan tinggi lainnya, melalui info lowongan kerja, magang, tips,

konseling karir, serta menyelenggarakan Integrated Career Days dua kali setiap

tahunnya. ITB Career Center juga menjembatani para experienced jobseeker dan

pihak perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional.

Di sisi lain, ITB Career Center memberikan layanan publikasi iklan

lowongan kerja dan rekrutmen SDM bagi perusahaan, melalui fasilitas rekrutmen

daring (online), penyelenggaraan rekrutmen kampus, presentasi profil

perusahaan, company branding, serta career days khusus bagi perusahaan. Alamat

web pada Career Center ITB adalah https://karir.itb.ac.id/ , berikut adalah

tampilan web Career Center ITB:
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Gambar 2.7 Tampilan Web ITB Career Center
(Sumber: ITB, 2015)

Penjelasan tentang menu pada web ITB-CC yaitu:

1) Menu register

Pada menu register merupakan menu untuk pendaftaran pencari kerja dengan cara

mengisi form yang telah tersedia, di sana terdapat 2 pilihan user pencari kerja

untuk mahasiswa ITB biaya pendaftaran gratis sedangkan untuk mahasiswa non

ITB di kenakan biaya administrasi.

2) Menu Post a Job

Pada menu berisi tentang penjelasan tentang contact admin bagi  perusahaan yang

ingin bergabung sebagai anggota/ member employer.

3) Menu Home

Merupakan menu awal dari web

4) Menu career vacancies

Pada menu career vacancies berisi tentang lowongan kerja yang tersedia untuk

pencari kerja dimana user pencari kerja mengklik tombol apply untuk pekerjaan

yang diinginkan.
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5) Menu Entrepreneurship

Pada menu entrepreneurship merupakan penjelasan tentang sarana berbagi

informasi mengenai program-program kewirausahaan bagi mahasiswa ITB dan

alumni, serta media komunikasi bagi publik.

6) Menu Training

Pada menu traning berisi penjelasan tentang informasi seminar atau perkuliahan

yang di adakan langsung oleh pihak universitas ataupun kerja sama unviversitas

dengan perusahaan.

7) Menu Career Counseling

Pada menu career counseling merupakan layanan Konseling Karir bagi anggota

ITB Career Center. Lewat Konseling Karir, user akan dibantu merencanakan,

memilih, dan mempersiapkan karir.

8) Tracer Study

Pada menu tracer study merupakan Studi Penelusuran Alumni (Tracer Study)

dilakukan untuk mengetahui masa transisi dari dunia kampus menuju dunia kerja

dan untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan sistem pendidikan ITB. Hasil

dari survey ini akan menjadi data yang sangat berharga bagi ITB yang akan

diperlukan bagi berbagai kebutuhan pengembangan dan kemajuan kampus ITB.

Kuesioner Tracer Study yang digunakan di ITB terdiri dari 5 halaman utama

dengan 1 halaman tambahan berupa kuesioner yang berasal dari program studi

masing-masing (khusus program studi Teknik Kimia dan Manajemen).

9) Career Days

Pada menu career days merupakan halaman berisi informasi tentang promosi,

presentasi, pameran, dan aktivitas rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan,

dalam satu kesatuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi

perusahaan mitra ITB dan alumni/mahasiswa ITB serta berbagai perguruan tinggi

lainnya.

10) Menu  Membership

Pada menu membership berisi tentang informasi dan penjelasan prosedur dan

aturan untuk menjadi member jobseeker ataupun employer.
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11) About Us

Pada menu about us berisi tentang penjelasan tentang web career center ITB.

2.18.2 Tracer Studi Universitas Gadjah Mada

Tracer study Uiversitas Gadjah Mada ini dilaksanakan untuk menjaring

informasi/masukan dari alumni sebagai salah satu dasar yang sangat penting bagi

evaluasi dan pengembangan UGM, Fakultas dan prodi dalam bidang kurikulum,

proses pembelajaran, sarana prasarana, dan pelayanan. Data/informasi bersifat

rahasia, sehingga tidak akan dipindah tangankan tanpa seijin yang bersangkutan

dan semata-mata hanya digunakan untuk pengembangan. Alamat web Tracer

Studi UGM adalah http://repository.kjm.ugm.ac.id/~tracer/index.php , berikut ada

tampilan web Tracer Studi UGM:

Gambar 2.8 Tampilan Tracer Study UGM
(Sumber: UGM, 2015)
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Gambar 2.9 Tampilan Login Tracer Study UGM
(Sumber: UGM, 2015)

Pada halaman web ini user terlebih dahulu harus login untuk dapat masuk ke form

kuesiener web.

2.13.4 Engineering Career Center UGM

Universitas Gadjah Mada memiliki beberapa pusat informasi karir yang

aktif bermitra dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekruitmen di

UGM. Tidak hanya melakukan rekruitmen, pusat informasi karir di UGM juga

aktif menyelenggarakan program-program peningkatan kapasitas mahasiswa dan

alumni agar lebih siap memasuki dunia kerja.

Salah satu pusat informasi karir yang dimiliki oleh UGM adalah Engineering

Career Center (ECC). ECC UGM merupakan pusat informasi dan pengembangan

karir terpercaya yang berdiri sejak 2007. Di usia yang terbilang masih muda untuk

sebuah lembaga karir, ECC UGM telah menunjukkan prestasinya dalam

mewujudkan visinya sebagai institusi berbasis IT terdepan di Indonesia untuk

bidang informasi karir, personal development, dan recruitment

service.ecc.ft.ugm.ac.id Prestasi ini diwujudkan dengan berbagai program karir

yang dicanangkan ECC UGM, seperti job fair akbar Career Days UGM, offline
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job fair Graduation Fair, CEO Talk, Softskill Training, Friday Indepth, Career

Workshop, dan masih banyak yang lainnya.

Alamat web Engineering Career Center UGM adalah http://ecc.ft.ugm.ac.id/ ,

berikut ada tampilan web Engineering  Career Center UGM:

Gambar 2.10 Tampilan Enginer Career Center UGM
(Sumber: UGM, 2015)

Berikut penjelasan tentang menu pada web ECC-UGM:

Menu Career Information

Pada menu menu career information terbagi 6 menu:

1) Menu vacancy yaitu berisi tentang informasi lowongan kerja dan

magang perusahaan.

2) Mnu Scholarship yaitu berisi tentang informasi beasiswa dari

perusahaan

3) Career Pedia yaitu berisi tentang kamus karir yang dapat diakses

siapa saja. Pencari kerja dapat memperoleh informasi deskripsi

pekerjaan atau posisi tertentu berdasarkan jurusan, jenis pekerjaan, dan

tipe industri.
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4) Menu Test Call yaitu berisi tentang jadwal dan detil pelaksanaan

tes perusahaan.

5) Career news berisi tentang artikel karir dan dunia mahasiswa

6) Campanypedia berisi tentang profil perusahaan yang terdaftar di di

UCC-UGM.

Menu Recruitment Services

Pada menu ini di tujukan kepada user employer, menu ini terbagi 3 menu:

1) Menu recruitment services berisi tentang informasi layanan yang di

sediakan pihak ECC-UGM bagi perusahaan yaitu recruitment, seleksi

tes dan potensial review.

2) Vacancy public berisi berisi tentang informasi paket publikasi

lowongan yang di sediakan oleh ECC-UGM.

3) Menu Employer Tour berisi informasi layanan yang di sediakan oleh

pihak ECC-UGM kepada member employer.

Menu Jobseeker dan student

1) Menu feature dan member benfit berisi tentang fitur, layanan dan

keuntungan menjadi member jobseeker

2) Personal development berisi tentang program pengembangan diri

seperti online assessment, career counseling dan training.

3) Menu login dan register user jobseeker.

Menu Event

Pada menu ini terdapat 3 menu yaitu:

1) Career days berisi informasi offline jobfair bersama perusahaan

nasional dan multinasional

2) Graduation fair berisi informasi online jobfair bagi member dan fresh

graduate

3) Special Event berisi informasi berbagai macam aneka event yang di

sediakan ECC-UGM bagi jobseeker untuk pengenalan dunia kerja

langsung dari pakarnya.

FAQ berisi tentang berbagai pertanyaan seputar ECC-UGM.
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