
BAB I PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam sebuah 

institusi. Dalam dunia industri, SDM dianggap sangat potensial untuk 

dikembangkan hingga mencapai kualitas tertentu sehingga mampu menghasilkan 

produksi atau jasa yang mengandung keunggulan-keunggulan (Achir, 1998). Hal 

ini dikarenakan sumber daya manusia mampu menggerakkan sumber daya lain 

yang terdapat di perusahaan agar dapat mencapai tujuannya (Renosori et.al, 2002). 

Universitas adalah institusi pendidikan yang melahirkan SDM-SDM berupa lulusan 

yang diharapkan siap diserap oleh masyarakat sebagai penggunanya. 

Alumni/lulusan merupakan ujung tombak akuntabilitas sebuah universitas di mata 

masyarakat. 

Keberadaan dan aktivitas mereka akan membawa atribut universitas, 

kelebihan, keunikan maupun kekurangan universitasnya tidak akan lepas dari 

alumni. Alumni yang terserap pasar dengan baik, baik mereka berwirausaha 

maupun bekerja dengan orang lain, mampu menjadi dasar apakah keberadaan 

institusinya (program studi/jurusan/fakultas) masih akan dipertahankan atau tidak. 

Prodi selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas lulusannya. Kualitas lulusan 

yang baik, diharapkan dapat meningkatkan waktu tunggu lulusan dalam bekerja, 

karena diserap pasar dengan cepat. Apalagi dalam Borang Akreditasi, kurun waktu 

tunggu lulusan dan kepuasan konsumen pengguna lulusan menjadi salah satu item 

penilaian. Hal ini sangat penting karena Program Studi di Fakultas masih 

terakreditasi B atau di bawahnya. Padahal, akreditasi program studi maupun 

akreditasi institusi saat ini menjadi sesuatu yang urgent, karena merupakan salah 

satu ukuran akuntabilitas publik sehingga menjadi nilai promosi tersendiri dalam 

menjaring mahasiswa baru. Selain itu, nilai akreditasi saat ini banyak dijadikan 

syarat bagi institusi-institusi terkemuka dalam merekrut tenaga kerjanya tidak 

terkecuali untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam borang akreditasi item penilaian pengguna lulusan yang digunakan 

sangat umum dan sedikit, hanya 7 item, yaitu integritas, keahlian berdasarkan 



 

 

bidang ilmu, Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, 

Kerjasama Tim, dan Pengembangan Diri. Hal-hal tersebut kurang mampu 

memrepresentasikan kemampuan lulusan secara menyeluruh. Selain itu, faktor 

Bahasa Inggris belum tentu valid apabila pengguna tidak memerlukan kecakapan 

ini dalam perusahaannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang 

menganalisis kepuasan pengguna lulusan dengan atribut pertanyaan yang diolah 

dari berbagai perspektif, sesuai dengan jurusan atau program studinya dengan 

menggunakan teknologi informasi. 

Penggunaan teknologi informasi untuk tracer lulusan dapat memberikan 

kemudahan mengakses informasi, kecepatan menyampaikan informasi, kemudahan 

mengoperasikan, komputerisasi sistem, kehandalan yang baik, kerapian dan 

tampilan informasi yang menarik, memudahkan proses pengarsipan, pengolahan 

data (Nursubiantoro E. & Purwani, 2016). Dengan penelitian ini, diharapkan 

penilaian pengguna lulusan dapat dilakukan dengan lebih objektif dan terperinci. 

Selama ini metode tracer pengguna lulusan di Universitas Muria Kudus dilakukan 

secara manual dengan mengumpulkan data dari hasil tracer studi lalu mengirimkan 

surat kepada pengguna dan menunggu balasan dari pengguna hal ini menyebabkan 

proses tracer pengguna lulusan membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat 

tertarjet serta kurang efektif. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

selama ini metode tracer pengguna lulusan dilakukan secara manual dengan 

mengumpulkan data dari hasil tracer studi lalu mengirimkan surat kepada pengguna 

dan menunggu balasan dari pengguna hal ini menyebabkan proses tracer pengguna 

kurang efektif. Oleh karena itu dapat diambil suatu perumusan masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana memanfatkan teknologi 

informasi untuk memaksimalkan hasil tracer pengguna lulusan guna menunjang 

poin pada akreditasi perguruan tinggi. 



 

C. Tujuan penelitian 

Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Menemukan dan mengaplikasikan teknologi informasi 

untuk kebutuhan tracer pengguna lulusan. 

2. Menghasilkan metode dan sistem yang tepat dalam 

meningkatkan hasil tracer pengguna lulusan. 

 
 

D. Luaran Penelitian 

Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode tracer pengguna lulusan dengan memanfaat teknologi informasi 

2. Publikasi dijurnal nasional 

3. Artikel ilmiah proceeding seminar nasional. 
 


