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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

  

  

 

  

 

 

 

Gambar 8. Tahapan Penelitian 

 

3.1.1 Kuesioner Tracer Study 

 

Sebelum melakukan proses pembuatan sistem tracer study di Jurusan Ilmu 

Komputer Universitas Lampung, terlebih dahulu dilakukan pendataan melalui 

kuesioner berkaitan dengan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem juga didapatkan 

melalui form kuesioner tracer study (manual) yang diterapkan oleh Universitas 

Lampung.  

 

 

 

Kuesioner Tracer Study 

Rational Unified Process (RUP) 

Sistem Tracer Study Jurusan Ilmu Komputer  



20 

 

3.1.2 Metode Rational Unified Process (RUP) 

 

Metode yang digunakan pengembangan sistem tracer study  ini adalah Rational 

Unified Process (RUP). Metode RUP memberikan keleluasaan pengembang 

dalam pengembangan sistem karena pada satu fase pengembang dapat 

melaksanakan lebih dari satu workflow pengembangan, seperti yang ada pada 

Gambar 9. Intensitas pelaksanaan workflow disesuaikan dengan kebutuhan 

pengembangan sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Metode Pengembangan Sistem (Putra, et al.,2012) 

 

Workflow pada pengembangan sistem tracer study  ini terdiri dari perencanaan 

project management, bussiness modeling, requirement, analysis and design, 

implementation test, deployment, configuration and change management, dan 

environment workflow, yang terbagi dalam empat fase yaitu inception, 

elaboration, contruction, dan transition. 
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3.1.2.1 Business Modeling Workflow 

Kegiatan pegembangan yang akan dilakukan pada business modeling workflow 

adalah :  

a. Menetapkan proses bisnis sistem tracer study Jurusan Ilmu Komputer. 

b. Menerjemahkan bisnis proses dalam bentuk business use case. 

 

3.1.2.2 Requirement Workflow 

Kegiatan pengembangan yang akan dilakukan pada requirement workflow adalah  

a. Mengidentifikasi aktor, baik pengguna atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem tracer study. 

b. Mengidentifikasi dan mengembangkan use case sesuai dengan kebutuhan 

aktor. 

c. Mendeskripsikan use case secara rinci. 

 

3.1.2.3 Analysis and Design Workflow 

a. Menganalisis kebutuhan dan melakukan perancangan awal untuk database dan 

antar muka (interface).  

b. Membuat use case diagram dan narasi atau penjelasan dari analisis use case.  

c. Membuat entity relationship diagram. 

d. Membuat desain antar muka (interface) sistem.  

 

3.1.2.4 Implementation Workflow 

a. Mencari template CSS yang sesuai dengan desain antar muka. 

b. Mengubah atau mengatur template CSS disesuaikan dengan desain antarmuka. 

c. Membuat daftar urutan pengembangan menu-menu pada sistem tracer study. 
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d. Mengembangkan sistem tracer study menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

dan database menggunakan MySQL.  

 

3.1.2.5 Test Workflow 

a. Membuat persiapan pengujian terhadap sistem tracer study  yang 

dikembangkan. 

b. Menjelaskan tentang prosedur pengujian sistem yaitu menu mana saja yang 

akan diuji, bagaimana cara mengujinya, dan siapa yang melakukan pengujian. 

c. Melakukan pengujian awal terhadap sistem yang dikembangkan.  

d. Melakukan pengujian lanjutan yaitu pengujian yang dilakukan oleh pihak 

Jurusan Ilmu Komputer dengan cara yang sama yaitu memberikan beberapa 

masukan dan memeriksa keluaran dan menguji semua fungsi yang ada dalam 

sistem. 

 

3.1.2.6 Deployment Workflow 

a. Membuat rancangan deployment diagram. 

b. Memasang XAMPP pada komputer server. 

c. Memindahkan database ke komputer server. 

d. Menerapkan sistem tracer study  pada komputer server. 

e. Membuat panduan atau user manual yang digunakan oleh pengguna 

memanfaatkan sistem tracer study. 

 

3.1.2.7 Project Management Workflow 

a. Mengidentifikasi terhadap masalah yang terjadi di Jurusan Ilmu Komputer. 

b. Mengidentifikasi sistem tracer study  yang digunakan di Jurusan Ilmu 

Komputer. 
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c. Membuat rancangan pengembangan sistem tracer study. 

d. Melaksanakan pengembangan sistem tracer study.  

e. Melakukan pengujian sebagai evaluasi dari pengembangan sistem tracer study. 

 

3.1.2.8 Configuration and Change Management Workflow 

a. Membuat rancangan daftar kelengkapan dan persyaratan minimum untuk 

menjalankan sistem tracer study  dan rancangan dokumentasi sistem. 

b. Membuat daftar kelengkapan dan persyaratan minimum untuk menjalankan 

sistem tracer study dan membuat dokumentasi sistem. 

 

3.1.2.9 Environment Workflow 

Membuat daftar perangkat yang digunakan dalam pengambangan sistem tracer 

study. 

 

3.2 Use Case Diagram 

 

Use case diagram pada sistem ini  terdiri dari tiga aktor dan dua puluh lima use 

case.  Aktor terdiri dari user biasa, Alumni dan admin.  Adapun use case diagram 

tersebut dijelaskan pada Gambar 10.  

 

Ada beberapa langkah yang digunakan dalam membuat sebuah use case, seperti 

yang dijelaskan pada landasan teori.  Langkah pertama dalam pembuatan use case 

adalah mengidentifikasi aktor, langkah kedua menyusun tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai oleh peran-peran tersebut dalam penggunaan sistem.  Tujuan tersebut 

merupakan tugas yang dilakukan aktor untuk mencapai beberapa fungsi yang 

memberikan nilai tambah bagi bisnis.  
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Gambar 10.  Use Case Diagram Sistem Tracer Study di Jurusan Ilmu 

Komputer 

 

Berikut ini akan didefinisikankan peranan dari aktor alumni pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Peranan aktor alumni  

No Aktor Deskripsi 

1 User User adalah orang yang akan melihat data alumni 

dan mencari data alumni. 

 

2 Alumni Alumni adalah orang yang memiliki hak untuk 
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No Aktor Deskripsi 

mengelola data pribadi alumni, status pekerjaan,, 

dan aktivitas selama kuliah.  

 

3 Admin  Admin adalah orang yang memiliki hak akses untuk 

melakukan operasi pengelolaan data alumni, 

pengaturan system, pengaturan akun dan 

memasukkan berita terkini. 

  

Deskripsi use case dengan aktor user dijelaskan dalam Tabel 2. 

  Tabel 2. Deskripsi use case dari aktor user. 

No Use Case Deskripsi 

1 Melihat data 

alumni 

Merupakan proses untuk melihat data-data alumni 

yang tersimpan pada database sistem tracer study. 

 

Deskripsi use case dan aktor alumni dijelaskan dalam Tabel 3. 

 

  Tabel 3. Deskripsi use case dari aktor alumni. 

No Use Case Deskripsi 

1 Validasi Merupakan proses pengecekan hak akses siapa yang 

berhak mengakses proses pengelolaan data alumni yang 

dalam hal ini adalah admin. 

Login wajib untuk fungsi – fungsi yang berkaitan 

dengan akses pengubahan kebasis data, oleh karena itu 

fungsi-fungsi yang melakukan perubahan basis data 

harus mengecek validasi user yang mengakses ke fungsi-

fungsi ini. 

 

2 Login Merupaka proses untuk melakukan login alumni dan 

admin. 

 

3 Logout Merupakan proses untuk melakukan logout alumni dan 

admin. 

 

4 Masukan data 

pribadi alumni 

Merupakan proses memasukan data pribadi alumni, dan 

merupakan generalisasi proses mengelola status 

pekerjaan serta merubah, menambah dan menghapus 

data data pribadi alumni.  

 

5 Melelola status 

pekerjaan 

Merupakan generalisasi proses memasukan data sudah 

bekerja, wirausaha, lanjut studi dan belum bekerja. 
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No Use Case Deskripsi 

6 Masukan sudah 

bekerja  

Merupakan proses yang dilakukan alumni jika sudah 

bekerja. 

 

7 Memasukan  

wirausaha 

Merupakan proses yang dilakukan alumni jika alumni 

berwirausaha. 

 

8 Masukan lanjut 

studi 

Merupakan proses yang dilakukan alumni jika alumni  

melakukan lanjut bersekolah, S2 atau S3. 

 

9 Masukan belum 

kerja 

Merupakan proses yang dilakukan alumni jika alumni  

belum mendapatkan pekerjaan. 

 

10 Masukan aktivitas 

selama kuliah 

Merupakan proses memasukan data aktivitas alumni 

selama di bangku kuliah. 

 

 

Deskripsi use case dan aktor admin dijelaskan dalam Tabel 4. 

 

  Tabel 4. Deskripsi use case dari aktor administrator 

No Use Case Deskripsi 

1 Validasi Merupakan proses pengecekan hak akses siapa yang 

berhak mengakses proses pengelolaan data alumni 

yang dalam hal ini adalah admin. 

Login wajib untuk fungsi – fungsi yang berkaitan 

dengan akses pengubahan kebasis data, oleh karena itu 

fungsi-fungsi yang melakukan perubahan basis data 

harus mengecek validasi user yang mengakses ke 

fungsi-fungsi ini. 

 

2 Login Merupaka proses untuk melakukan login alumni dan 

admin. 

 

3 Logout Merupakan proses untuk melakukan logout alumni dan 

admin. 

4 Mengelola data 

Alumni 

Merupakan generalisasi proses melihat dan mencari 

data alumni 

5 Melihat data 

alumni 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

melihat data alumni 

 

6 Mencari data 

alumni 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

mencari data alumni 

 

7 Mengelola 

Pengaturan Sistem 

Merupakan generalisasi proses masukan jenis usaha, 

jenis instansi, program studi, informasi pekerjaan, 

usaha meraih kerja, dan penyebab belum kerja. 

 

8 Masukkan Jenis Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 
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No Use Case Deskripsi 
Usaha memasukan jenis usaha dan merupakan generalisasi 

proses merubah, menambah dan menghapus jenis 

usaha. 

 

9 Masukkan Jenis 

Instansi 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

memasukan jenis instansi dan merupakan generalisasi 

proses merubah, menambah dan menghapus jenis 

instansi. 

 

10 Masukkan Program 

Studi 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

memasukan program studi dan merupakan generalisasi 

proses merubah, menambah dan menghapus program 

studi. 

 

11 Masukkan 

Informasi 

Pekerjaan 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

memasukan informasi pekerjaan dan merupakan 

generalisasi proses merubah, menambah dan 

menghapus informasi pekerjaan. 

 

12 Masukkan Usaha 

Meraih Kerja 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

memasukan usaha meraih kerja dan merupakan 

generalisasi proses merubah, menambah dan 

menghapus usaha meraih kerja. 

 

13 Masukkan 

Penyebab Belum 

Kerja 

Merupakan proses yang dilakukan admin untuk 

memasukan penyebab belum kerja dan merupakan 

generalisasi proses merubah, menambah dan 

menghapus penyebab belum kerja 

 

14 Mengelola 

Pengaturan Akun 

Merupakan generalisasi proses masukkan pengaturan 

alumni dan admin. 

 

15 Masukkan 

Pengaturan Alumni 

Merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk 

mengatur akun alumni, baik username dan password. 

Use case ini juga merupakan generalisasi dari proses 

menambah, mengubah, menghapus akun alumni. 

 

16 Masukkan 

Pengaturan Admin 

Merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk 

mengatur akun admin, baik username dan password. 

Use case ini juga merupakan generalisasi dari proses 

menambah, mengubah, menghapus akun admin. 

 

17 Masukkan Berita Merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk 

memasukkan berita terkini yang didapatkan oleh 

admin. 
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3.3 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan September hingga 

November 2015. 

 

3.4 Perangkat yang Digunakan 

 

Kebutuhan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) pada  

pengembangan sistem ini adalah : 

 

3.4.1 Perangkat Lunak 

 

Bahan atau software yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi Windows 8 Enterprise 64-Bit 

b. Aplikasi local server Xampp 1.8.3. 

c. Notepad++ 6.8.1 

d. Browser Google Chrome 

 

3.4.2 Perangkat Keras 

 

Pengembangan sistem ini menggunakan satu unit notebook dengan spesifikasi 

sebagai berikut :  

a. Procesor Intel Celeron(R) CPU N2840  / 2.16 GHz 

b. RAM DDR3 2 GB 

c. HDD 500 GB 

d. VGA intel HD Graphics. 


