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BAB 4  

PEMBAHASAN 

4.1 Pengembangan Aplikasi 

“Halo Alumni” merupakan aplikasi dari unit SSCC yang ke-2 setelah 

“Unika Job Fair”. Aplikasi dikembangkan dengan berbasiskan sistem operasi 

Android dan menggunakan software Android Studio.  

 

Gambar 4.1 Tampilan Software Android Studio 

 

Gambar 4.2 Pengembangan Aplikasi dengan Android Studio  
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Aplikasi “Halo Alumni” memiliki alur penggunaan yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Diagram Alur Aplikasi 

Pengguna aplikasi wajib melakukan pendaftaran dengan cara mengisi form 

register di halaman awal, kemudian setelah proses registrasi berhasil 

pengguna bisa mengakses berita dan informasi yang disediakan. Jika 

pengguna sudah melakukan registrasi sebelumnya, maka pengguna dapat 

melakukan proses login dengan alamat email dan password pada halaman 

login. Selain melihat berita dan informasi pekerjaan, pengguna juga dapat 
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melakukan beberapa hal seperti mengirim lowongan pekerjaan, mengisi 

kuesioner, melakukan legalisir secara online, dan lain-lain. Halaman register 

dan halaman login pada aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

  

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Registrasi dan Halaman Login 

Data yang di-submit pada form registrasi akan masuk ke database dan dapat 

diperbarui kembali pada menu Profile. Script yang digunakan untuk proses 

registrasi adalah: 
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Gambar 4.5 Tampilan Script Register 

Proses login menggunakan data email dan password yang ada pada database 

dengan table yang sama. Table yang dimaksud mempunyai struktur seperti 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.6 Struktur Database Alumni 

Table yang sama juga yang digunakan untuk menu Profile, yaitu menu untuk 

menampilkan data profil alumni dan melakukan perubahan atau update data 

alumni. Kolom email dan password terisi saat pengguna melakukan registrasi, 

sedangkan kolom lainnya seperti NIM, fullname, altemail, phone, dan 

position terisi saat pengguna melakukan pengisian melalui menu Profile.  

 

Gambar 4.7 Contoh Isi Database Alumni 

Aplikasi “Halo Alumni” juga mempunyai beberapa menu lainnya seperti: 

1. Unika News: Berisi berita-berita umum terbaru seputar Unika 
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2. Entry Level: Berisi informasi lowongan pekerjaan untuk fresh-

graduate 

3. Mid Level: Berisi informasi lowongan pekerjaan untuk level 

menengah 

4. Metamorfosa: Berisi cerita-cerita beberapa alumni Unika yang 

berhasil dalam dunia kerja 

5. Ikasoepra: Berisi berita mengenai Ikasoepra (Ikatan Alumni 

Soegijapranata) 

6. Video: Berisi berita Unika yang berbentuk video 

7. Survey Alumni: Berisi himbauan kepada alumni untuk ikut 

berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang disediakan dalam 

bentuk Google Form 

8. Ruang Diskusi Alumni: Tempat forum diskusi antar alumni yang 

dikategorikan berdasarkan jurusan 

9. Digital Legalisir: Menampilkan website yang disediakan Unika 

untuk alumni agar bisa melegalisir ijazah secara online 

Menu-menu tersebut diletakkan pada navigation drawer yang memudahkan 

pengguna untuk memilih atau berpindah menu. Gambar navigation drawer 

dapat dilihat seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.8 Menu pada Aplikasi  

Alumni dapat mengikuti perkembangan kampusnya melalui berita yang 

tersedia di menu-menu seperti Unika News, Metamorfosa, Ikasoepra, dan 

Video. Menu Entry Level dan Mid Level merupakan menu yang berisi 

informasi lowongan pekerjaan yang didapat dari hasil RSS website SSCC. 

Sumber informasi pekerjaan tidak hanya berasal dari SSCC saja, tetapi 

alumni-alumni yang bekerja di suatu perusahaan dapat memasang lowongan 

pekerjaan melalui menu “Pasang Loker” dengan cara mengisi form serta 

menyertakan soft-file/gambar poster lowongan sebagai attachment dan 

mengirimkannya menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Yahoo atau 

Gmail. Kemudian lowongan tersebut dikirim ke email SSCC yang kemudian 

akan diperiksa kredibilitasnya dan selanjutnya informasi tersebut akan 

ditampilkan oleh SSCC.  
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Gambar 4.9 Tampilan Menu Entry Level dan Menu Pasang Loker 

Script yang digunakan untuk menampilkan informasi pekerjaan melalui RSS 

adalah: 
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Gambar 4.10 Tampilan Script RSS 

Sedangkan script yang digunakan untuk mengirim lowongan pekerjaan 

melalui menu “Pasang Loker” adalah: 
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Gambar 4.11 Tampilan Script Menu Pasang Loker 

Menu lainnya yaitu “Survey Alumni” berfungsi bagi SSCC untuk 

mendapatkan data alumni mengenai hal-hal yang terkait dengan tracer study. 

Survey dilakukan dengan cara membagikan kuesioner melalui Google Form. 

Form tersebut akan diupdate secara berkala sesuai dengan kebutuhan SSCC. 

Menu lainnya yaitu digital legalisir yang menjadi salah satu layanan yang 

diberikan universitas untuk mempermudah alumni melakukan legalisir ijazah. 
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Gambar 4.12 Tampilan Menu Survey Alumni dan Menu Digital Legalisir  

Script yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan form survey 

adalah: 

 
Gambar 4.13 Tampilan Script Form Survey 

Dan untuk menu Digital Legalisir, script yang digunakan untuk menampilkan 

halaman legalisir adalah: 



46 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Script Menu Digital Legalisir 

 

Fitur lain yang terdapat pada aplikasi adalah Forgot Password dan 

Change Password. Fitur Forgot Password memfasilitasi pengguna ketika 

pengguna mengalami kesulitan Log-In karena tidak ingat password akunnya. 

Maka akan ada petunjuk untuk me-reset ulang password akun yang mana 

password baru akan dikirimkan ke alamat email pengguna. Dengan password 

yang baru maka pengguna dapat masuk dan menggunakan aplikasi kembali. 

Sedangkan fitur Change Password digunakan ketika pengguna ingin 

mengubah password akun. Change Password membutuhkan informasi 

password lama untuk diganti dengan password baru, sehingga hanya 

pengguna yang bersangkutan yang dapat mengganti password akun tesebut. 

Jika pengguna lupa dengan password yang lama, maka pengguna dapat 

menggunakan fitur Forgot Password dengan melakukan Log-Out aplikasi 

terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan password baru, pengguna bisa 

mengganti password lama dengan password yang baru. 
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Gambar 4.15 Fitur Forgot Password dan Change Password 

Script yang digunakan untuk dapat menjalankan proses Forgot Password 

adalah: 
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Gambar 4.16 Tampilan Forgot Password 

Script Change Password: 
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Gambar 4.17 Tampilan Script Change Password 

Fitur terakhir yang ada pada aplikasi adalah fitur notifikasi rutin. 

Notifikasi berguna untuk mengingatkan pengguna untuk melihat informasi 

lowongan pekerjaan terbaru. Notifikasi diatur setiap jam 11 pagi. Ketika 

notifikasi di tekan, maka pengguna akan langsung menuju ke menu Entry 

Level. Fitur ini hanya bisa berjalan ketika pengguna memberikan hak akses 

AutoStart terhadap aplikasi “Halo Alumni”. Alarm notifikasi menggunakan 

tipe service dan receive on complete boot, sehingga alarm tetap akan berjalan 

setelah smartphone dimatikan atau di-reboot. 
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Gambar 4.18 Fitur Notifikasi 

Script yang digunakan untuk membuat fitur ini berjalan adalah: 
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Gambar 4.19 Tampilan Script Notifikasi 

Bagi unit SSCC, aplikasi ini dikembangkan sebagai salah satu project 

tracer study. Selain data yang didapat dari survey alumni yang terdapat pada 

menu Survey Alumni, data pribadi alumni seperti NIM, nama lengkap, alamat 

email, nomor handphone, dan status pekerjaan alumni saat ini didapatkan dari 

menu Profile yang mana data tersebut disimpan dalam database. 
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Gambar 4.20 Menu Profile 

Script yang untuk menampilkan data pengguna pada menu Profile adalah: 
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Gambar 4.21 Tampilan Script Menu Profile 

Sedangkan script yang digunakan untuk melakukan proses update data 

adalah: 
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Gambar 4.22 Tampilan Script Update Data pada Menu Profile 

Aplikasi “Halo Alumni” memiliki alur sistem yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.23 
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Gambar 4.23 Diagram Alur Sistem 

Kepala SSCC dapat melihat hasil pengumpulan informasi alumni yang 

didapatkan melalui proses registrasi dan menu Profile pada tampilan web di 

bawah ini. Data tersebut dapat di unduh menjadi format file Excel.

 

Gambar 4.24 Tampilan Web Database 

4.2 Wawancara Awal 

Wawancara dilakukan dengan bagian unit SSCC, dalam hal ini adalah 

B. Lenny Setyowati, S.S., M.I.Kom. selaku kepala unit SSCC yang sekaligus 

merupakan ketua project tracer study tahun 2017. Wawancara awal 

dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai proses yang telah dilakukan 
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selama ini dalam rangka mendapatkan data alumni dan cara apa saja yang 

telah dilakukan dalam melakukan penyebaran informasi pekerjaan. Bu Lenny 

mengatakan bahwa ada website tracer study sebelumnya yang digunakan 

untuk mendapatkan data alumni, namun hal tersebut dinilai kurang maksimal 

karena media website bersifat pasif, kurang interaktif, dan tidak memberikan 

manfaat secara riil bagi alumni. Jumlah kuesioner tracer study yang kembali 

pun kurang memuaskan atau bisa dikatakan sedikit. Untuk penyebaran 

informasi pekerjaan, media yang digunakan sampai saat ini adalah melalui 

website Unika dengan alamat www.unika.ac.id/sscc, melalui TV yang 

dipasang di depan ruang SSCC, dan beberapa sosial media seperti Instagram 

dan Facebook. Selain dari perusahaan, tidak jarang pula informasi pekerjaan 

berasal dari beberapa alumni yang sudah bekerja di sebuah insitusi atau 

perusahaan. Konsep awal yang dirancang untuk pengembangan aplikasi 

adalah konsep win-win solution antara universitas dan alumni. Maka aplikasi 

yang dikembangkan harus bisa memudahkan universitas mendapatkan data 

alumni, membantu menyebarkan kuesioner tracer study, menyebarkan 

informasi pekerjaan kepada alumni lebih luas lagi, dan sekaligus di sisi lain 

alumni dapat mengikuti perkembangan dari universitas, memudahkan 

pengurusan dokumen, dapat mengirimkan informasi pekerjaan dan saling 

berinteraksi antar alumni lainnya. Sehingga dengan konsep win-win solution 

tersebut alumni tidak merasa hanya dikejar-kejar oleh universitas untuk 

mengisi kuesioner, tetapi alumni juga mendapatkan manfaat yang berguna 

bagi mereka. Berikut daftar hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Bu 

Lenny: 
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 Sudah ada website tracer study dalam proses mendapatkan informasi 

alumni sebelumnya, namun dinilai kurang interaktif, pasif, dan tidak 

memberikan manfaat secara riil bagi alumni 

 Jumlah kuesioner yang kembali sebelumnya sedikit 

 Beberapa media sudah digunakan untuk menyebarkan informasi 

pekerjaan seperti website Unika, TV yang berada di depan ruang SSCC, 

dan media sosial 

 Tidak jarang informasi pekerjaan didapatkan dari alumni yang sudah 

bekerja 

 Konsep yang digunakan untuk pengembangan aplikasi adalah konsep 

win-win solution antara universitas dan alumni 

4.3 Kuesioner 

Setelah pengembangan aplikasi selesai, maka dilakukan penyebaran 

kuesioner secara digital yaitu dengan menggunakan Google Form. 

Penyebaran kuesioner dilakukan 1 kali, yaitu sesudah aplikasi digunakan oleh 

pengguna (post-test). Judul dari kuesioner post-test yaitu “KUESIONER 

PENGGUNAAN APLIKASI "HALO ALUMNI"”. 

Jenis pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan tertutup dengan 

menggunakan skala Likert dan isi pertanyaan mengarah kepada kepuasan 

pengguna (alumni) dalam hal kemudahan menggunakan aplikasi untuk 

memenuhi kebutuhan mendapatkan informasi pekerjaan. Beberapa contoh 

pertanyaan yang diajukan seperti “Seberapa besar aplikasi “Halo Alumni” 

membantu anda dalam mencari informasi pekerjaan?”, “Seberapa lengkap 

informasi pekerjaan yang diberikan melalui aplikasi “Halo Alumni”?”,” 

Seberapa baik interface aplikasi “Halo Alumni”?”. 



58 

 

4.4 Hasil Survey  

Setelah kuesioner disebar, maka didapatkan 46 responden sebagai 

sampel dan data yang dihasilkan melalui pengisian kuesioner adalah 

 

Gambar 4.25 Diagram penggunaan aplikasi web/gadget 

Dari seluruh responden yang menjawab, 41,3% responden 

menyatakan menggunakan aplikasi web/gadget setiap hari untuk mencari 

informasi pekerjaan. 26,1% responden lain menyatakan menggunakan 

aplikasi web/gadget sebulan sekali. Sisanya 10,9% menjawab seminggu 

sekali, 13% menjawab 2-3 minggu sekali, dan 8,7% menjawab tidak pernah 

menggunakan aplikasi web/gadget dalam mencari informasi pekerjaan. 
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Gambar 4.26 Diagram peminatan aplikasi web/gadget 

Sebanyak 21 responden menjawab sangat berminat terhadap aplikasi 

web/gadget yang dapat memberikan layanan/informasi alumni dan pekerjaan. 

13 responden menjawab berminat, 8 responden menjawab biasa saja, 2 

responden menjawab tidak berminat, dan 2 responden menjawab sangat tidak 

berminat. 

 

Gambar 4.27 Diagram pengaruh aplikasi “Halo Alumni” 
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Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 39,1% atau 18 responden 

merasa aplikasi “Halo Alumni” membantu dalam mencari informasi 

pekerjaan dan 17,4% responden menyatakan aplikasi sangat membantu. 

 

Gambar 4.28 Diagram kelengkapan layanan/informasi aplikasi  

Terdapat 30,4% dari total responden yang menyatakan bahwa 

informasi pekerjaan yang ada pada aplikasi sudah lengkap. Sedangkan jumlah 

terbanyak yaitu 34,8% menjawab informsai atau layanan tidak lengkap. 

 

Gambar 4.29 Diagram pendapat mengenai tampilan aplikasi  
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Dari seluruh responden, sebanyak 34,8% menjawab tampilan aplikasi 

sudah baik dan 32,6% responden menjawab tampilan aplikasi biasa saja. 10,9% 

atau 5 responden menyatakan tampilan aplikasi sangat baik, 9 responden 

menyatakan tidak baik dan 1 responden menyatakan tampilan aplikasi sangat 

tidak baik. 

 

Gambar 4.30 Diagram penggunaan menu 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 37% responden menjawab 

menu-menu yang ada pada aplikasi membantu dalam penggunaan aplikasi 

dan 13% menjawab sangat membantu. Sisanya 34,8% menjawab biasa saja, 

10,9% menjawab tidak membantu, dan 4,3% menjawab sangat tidak 

membantu. 
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Gambar 4.31 Diagram kepuasan fitur aplikasi 

Sebanyak 14 responden atau 30,4% yang menjawab puas terhadap 

fitur-fitur yang diberikan. 7 responden atau 15,2% responden menjawab 

sangat puas. 13 responden atau 28,3% menjawab biasa saja, 10 responden 

atau 21,7% menjawab tidak puas dan 2 responden atau 4,3% responden 

menjawab sangat tidak puas. 

 

Gambar 4.32 Diagram mengenai fitur notifikasi 
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Terdapat 21 responden atau 45,7% yang menjawab fitur notifikasi 

pada aplikasi penting dan 11 responden lainnya menjawab biasa saja. Sisanya 

7 responden menjawab sangat penting, 6 responden menjawab tidak penting, 

dan 1 responden menjawab sangat tidak penting. 

 

Gambar 4.33 Diagram penggunaan ulang aplikasi 

Dari total responden, 9 responden menjawab sangat mungkin untuk 

menggunakan kembali aplikasi “Halo Alumni”. 18 responden atau 39,1% 

menjawab mungkin akan menggunakan kembali, 9 responden menjawab 

biasa saja, dan 10 menjawab kemungkinan tidak akan menggunakan aplikasi 

kembali. 
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Gambar 4.34 Diagram tentang rekomendasi aplikasi 

Sebanyak 34,8% atau 16 responden menjawab mungkin 

merekomendasikan aplikasi “Halo Alumni” kepada alumni lain. Sisanya 8 

responden menjawab sangat mungkin, 13 responden lainnya menjawab biasa 

saja dan 9 responden menjawab tidak mungkin.  

Dari hasil jawaban kuesioner yang dikumpulkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi “Halo Alumni” membantu alumni dalam hal 

mencari informasi pekerjaan. Selain itu, alumni akan menggunakan aplikasi 

“Halo Alumni” kembali dan akan merekomendasikan aplikasi tersebut ke 

alumni lain. 

4.5 Wawancara Hasil 

Setelah aplikasi selesai dikembangkan, wawancara dilakukan kembali 

dengan Bu Lenny untuk mendapatkan hasil mengenai pengembangan aplikasi 

tersebut. Menurut beliau, aplikasi sudah dapat berjalan dengan baik, lancar, 

dan sesuai dengan konsep awal yang diharapkan yaitu konsep win-win 
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solution. Adanya pengembangan aplikasi membantu unit SSCC dalam 

menyebarkan informasi lowongan pekerjaan kepada para alumni lebih mudah 

dan luas. Untuk masalah data alumni, beliau menyatakan penggunaan sistem 

registrasi dan keberadaan menu Profile sudah tepat, hanya saja menu Profile 

dapat berfungsi dengan lebih maksimal lagi jika ada kesadaran diri yang 

tinggi dari alumni untuk mengisi dan memperbaharui data setiap kali ada 

perubahan yang terjadi. Menu Survey Alumni juga dirasa membantu dalam 

hal menyebarkan kuesioner kepada para alumni untuk mendapatkan 

informasi tracer study. Terbukti dengan jumlah jawaban kuesioner yang 

kembali cukup banyak. Bu Lenny menyatakan aplikasi “Halo Alumni” akan 

terus digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi alumni dalam 

project tracer study di waktu berikutnya.  


