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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih 

berjuang dengan banyak permasalahan negara, salah satunya yaitu 

pengangguran. Data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Tabel 

1.1), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2016 

mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen[1].  

 

Tabel 1.1 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 

Menurut Tabel 1.1, tingkat pengangguran dengan status pendidikan 

universitas terus meningkat dari tahun ke tahun walaupun ada penurunan dari 

tahun 2015 akhir ke tahun 2016 awal. Data terakhir di bulan Februari 2016 

menunjukkan jumlah pengangguran terbuka pada tingkat universitas sebesar 

6,22%. Padahal angka ideal pengangguran di sebuah negara adalah di kisaran 

3% atau tidak lebih dari 4% [2][3]. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem 
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yang dapat membantu menekan angka pengangguran khususnya 

pengangguran dengan status pendidikan universitas. Pengangguran tersebut 

termasuk dalam jenis pengangguran friksional yang tidak dapat dihindari. 

Pengangguran friksional dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya 

adalah karena kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Maka 

penyediaan informasi pekerjaan yang mudah dan lengkap dapat menekan 

waktu pengangguran. Ketika mencari pekerjaan, orang sering kali masih 

mencari informasi pekerjaan melalui koran, radio atau media lainnya. Tidak 

jarang juga orang mendatangi tempat atau perusahaan tertentu untuk 

menanyakan langsung lowongan pekerjaan yang tersedia. Kejadian ini 

mungkin tidak hanya terjadi di masyarakat luar tetapi juga pada kalangan 

alumni. Seharusnya pada era digital yang serba smartphone ini, para alumni 

bisa mendapatkan informasi melalui aplikasi sehingga tidak perlu lagi 

membuang tenaga yang besar untuk mencari informasi mengenai pekerjaan, 

meningkatkan efesiensi waktu dan dapat mengurangi tingkat pengangguran 

terbuka ataupun pengangguran friksional.  

Sumber daya manusia menjadi faktor penting bagi sebuah negara 

yang masih berkembang untuk terus mengejar ketertinggalan pembangunan 

negara. Maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan demi 

tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya yang 

dapat mengembangkan sumber daya manusia adalah dengan adanya 

pendidikan formal pada tingkat dasar, menengah, dan tingkat tinggi[4]. 

Perguruan tinggi telah menjadi salah satu institusi yang memegang peranan 

penting dalam masyarakat karena melalui proses pembelajaran dalam 



16 

 

perguruan tinggi tersebut dihasilkan profesional yang dapat menyediakan 

layanan kesehatan, menjadi seorang pendidik, memperjuangkan keadilan, 

mendesain bangunan dan teknologi, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi 

adalah institusi pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat melalui ide, konsep, dan 

penemuan yang baru[5]. Oleh sebab itu mutu perguruan tinggi perlu dijaga 

dan terus ditingkatkan sehingga lulusan yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang baik dan menjadi sumber daya manusia yang berguna bagi 

pengembangan negara. Salah satu cara untuk menilai hasil lulusan dari 

sebuah perguruan tinggi adalah dengan melakukan pelacakan alumni. 

Pelacakan alumni atau yang sering disebut dengan tracer study penting 

dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi universitas atau perguruan tinggi 

dalam proses perbaikan dan pengembangan diri demi tercapainya keunggulan. 

Hasil pemetaan alumni juga bermanfaat bagi universitas untuk melihat 

apakah kompetensi yang diajarkan selama ini sudah sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Namun pada prakteknya, 

kebutuhan universitas dalam menjalankan kegiatan tracer study sulit 

didapatkan. Informasi alumni seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, 

tempat bekerja, dan lain sebagainya seringkali tidak akurat. Hal ini 

disebabkan karena alumni dapat berpindah rumah, mengganti nomor telepon, 

atau berpindah tempat bekerja tetapi alumni tidak memperbaharui data yang 

ada di universitas. Penyebab lain diprediksi karena sosialiasi kepada alumni 

mengenai adanya kegiatan tracer study belum tersampaikan dengan baik, 
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sehingga kesadaran alumni untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan 

informasi diri kurang maksimal. 

Di lain sisi, bagi para alumni, kampus hanya menjadi bagian dari 

sejarah perjalanan belajar[6]. Hubungan yang terbangun antara keduanya 

seakan-akan selesai saat wisuda berakhir. Hal seperti legalisir ijazah menjadi 

sulit apalagi ketika alumni sudah bekerja di luar kota bahkan di luar negeri. 

Keinginan alumni untuk berbagi pengalaman atau kesempatan bekerja juga 

hanya menjadi keinginan saja. Karena tidak ada jalan yang mengkoneksikan 

alumni dengan kampus, maka pemikiran tersebut tidak dapat tersampaikan 

dengan baik.  

Perkembangan teknologi masa kini khususnya di bidang informasi 

dan komunikasi memang tidak dapat dipungkiri telah berkembang sangat 

cepat seiring dengan kebutuhan akan informasi dan cara hidup manusia yang 

serba digital. Jika dilihat secara umum, alat komunikasi atau yang disebut 

mobile phone terbagi menjadi dua jenis, yaitu feature phone atau telepon 

seluler yang fungsinya hanya untuk menelepon dan mengirim pesan 

SMS/MMS, dan smartphone atau telepon seluler yang kemampuannya tidak 

hanya sebatas menelepon dan mengirim pesan, tetapi juga melakukan 

pekerjaan layaknya komputer seperti mengirim email, melacak lokasi, 

browsing, dan berbagai pekerjaan canggih lainnya[7]. Menurut Koskinen, 

saat ini, pandangan terhadap ponsel menjadi lebih kompleks, yaitu tidak 

hanya sekedar perangkat komunikasi tetapi sebagai simbol dari sistem 

ekonomi dan budaya, sebagai “objek moral”, sebagai aksesoris mode, dan 

sebagai penunjang gaya hidup[8]. Di akhir tahun 2014, diperkirakan 
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sebanyak 1,76 juta orang mempunyai dan menggunakan ponsel, yang berarti 

dengan jumlah tersebut, pengguna ponsel lebih banyak daripada PC (Personal 

Computer)[9]. 

Perubahan yang terjadi dapat dirasakan hampir di seluruh tempat 

dimana teknologi internet yang terus meningkat membuat ponsel menjadi 

sebuah megatrend. Data melalui grafik menunjukkan penjualan ponsel dalam 

lingkup dunia yang terus naik dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 1.1 Grafik Penjualan Ponsel 2009-2017 

Sumber: statista.com. 2018 

Jika penggunaan ponsel terus meningkat, maka diprediksi pada tahun 2018 

pengguna ponsel di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang yang akan 

membuat Indonesia menempati posisi keempat di dunia sebagai negara 

dengan pengguna ponsel terbesar setelah Cina, India, dan Amerika[10]. 

Meningkatnya pengguna ponsel juga mendorong para pembuat aplikasi untuk 
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terus berinovasi dalam menciptakan aplikasi ponsel sehingga kebutuhan-

kebutuhan pengguna akan informasi dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan 

hampir semua aktivitas manusia dapat dilakukan dengan aplikasi dalam 

ponsel. Pemanfaatan ponsel dalam kaitannya hubungan antara perguruan 

tinggi dengan alumni merupakan bagian menarik yang dapat dieksplorasi. 

Sebab melalui mekanisme konvensional, alumni dan perguruan tinggi 

seringkali sulit untuk ditemukan. Maka adanya pengembangan aplikasi bisa 

menjadi solusi yang baik bagi alumni dan universitas dimana kedua sisi saling 

diuntungkan dengan layanan yang diberikan dan informasi yang didapatkan 

oleh kedua pihak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah: 

1. Bagaimana cara merancang aplikasi sebagai alat untuk mahasiswa dan 

alumni mencari informasi pekerjaan dengan mudah? 

2. Bagaimana cara merumuskan fitur aplikasi untuk mempermudah alumni 

dalam mendapatkan layanan universitas? 

3. Bagaimana penerapan layanan untuk alumni dalam aplikasi berbasis 

Android? 

4. Bagaimana menghubungkan aplikasi sebagai alat untuk universitas bisa 

mendapatkan informasi tentang alumni? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat rancangan aplikasi untuk membantu mahasiswa dan alumni 

dalam mencari informasi pekerjaan 

2. Merumuskan fitur aplikasi untuk mempermudah alumni dalam 

mendapatkan layanan universitas 

3. Menemukan cara untuk menerapkan layanan alumni ke dalam aplikasi 

berbasis Android 

4. Mendapatkan cara untuk merancang aplikasi sehingga universitas bisa 

mendapatkan informasi tentang alumni 

  


