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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Laporan Hasil Pengguna Lulusan 

Dari hasil pelacakan alumni diperoleh beberapa informasi terkait tentang 

alumni maupun pengguna alumni. Tujuan dari program ini adalah memetakan 

kegiatan lulusan, peta kesenjangan kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia 

kerja dan daya serap, proses, posisi lulusan dalam dunia kerja dan kesesuaian 

kompetensi bidang ilmu dengan bidang pekerjaan serta umpan balik, masukan 

untuk perbaikan kurikulum. 

Berikut adalah klasifikasi dari hasil pengguna lulusan: 
 

a. Data Lulusan Tahun 2018 

Pada tabel 4.1.1 menunjukkan jumlah alumni dari masing masing 

program studi. Sebelum melaksanakan kegiatan Tracer Study 

dilakukan pengumpulan data alumni yang diambil dari sistem web 

alumni.umk.ac.id. 

 

No PROGRAM STUDI 
JUMLAH 

ALUMNI 

1 S2 – Manajemen 45 

2 S1 – Manajemen 287 

3 S1 – Akuntansi 212 

4 S2 – Ilmu Hukum 19 

5 S1 – Ilmu Hukum 56 

6 S2 – Pendidikan Dasar 21 

7 S1 – PGSD 326 

 
8 

S1 - Bimbingan dan 

Konseling 

 
77 

 
9 

S1 - Pendidikan Bahasa 

Inggris 

 
99 

10 S1 – Agroteknologi 58 

11 S1 - Teknik Informatika 163 

12 S1 - Teknik Elektronika 28 

13 S1 - Sistem Informasi 111 

14 S1 - Teknik Mesin 73 

15 S1 - Psikologi 42 

Jumlah 1617 

Tabel 4.1.1 Data lulusan tahun 2018 per program studi 



b. Jumlah Responden Tracer Studi 2020 

Pada tabel 4.1.2 diperoleh informasi bahwa sebagian besar response 

rate dari semua program studi mencapai 50% dari jumlah lulusan 

masing-masing program studi. 

 

No PROGRAM STUDI RESPONDEN 

1 S2 – Manajemen 12 

2 S1 – Manajemen 134 

3 S1 – Akuntansi 97 

4 S2 – Ilmu Hukum 10 

5 S1 – Ilmu Hukum 28 

6 S2 – Pendidikan Dasar 3 

7 S1 – PGSD 164 

 

8 
S1 - Bimbingan dan 

Konseling 

 

33 

 

9 
S1 - Pendidikan Bahasa 

Inggris 

 

49 

10 S1 – Agroteknologi 24 

11 S1 - Teknik Informatika 88 

12 S1 - Teknik Elektronika 18 

13 S1 - Sistem Informasi 80 

14 S1 - Teknik Mesin 36 

15 S1 - Psikologi 26 

Jumlah 802 

Tabel 4.1.2 jumlah responden dari alumni 

c. Data Tempat Bekerja Alumni (Perusahaan/Instansi/Sekolah) 

Dari kegiatan Tracer Study dapat diperoleh data tempat bekerja 

alumni dan jumlah alumni yang bekerja pada perusahaan / instasni / 

sekolah tersebut. Dari data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan 

dilakukan kegiatan penilaian pengguna alumni. Penilaian dilakukan 

oleh pihak tempat bekerja alumni. Data tempat bekerja alumni baik 

perusahaan/instansi/sekolah terlampir. 

d. Data Tempat Bekerja Alumni yang Merespon Kembali 
Pada tabel 4.1.3 menunjukan presentase jumlah perusahaan yang mengirim 

kembali penilaian pengguna alumni dan juga presentase keseluruhan 

penilaian alumni yang terdiri dari 9 kriteria penilaian. Dari hasil presentase 

penilaian alumni di tempat bekerja menunjukan bahwa kemampuan alumni 

pada tempat bekerja sudah cukup baik karena presentase penilaian 

menunjukan angka lebih dari 50%. Data tempat bekerja alumni baik 

perusahaan/instansi/sekolah yang merespon kembali penilaian 

pengguna alumni terlampir. 
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Tabel 4.1.3 responden penilaian dari tempat bekerja alumni. 

 

 
B. PEMBAHASAN 

1. Alur Pelacakan Alumni dan Pengguna Alumni 

Proses Tracer pengguna alumni responden yang diteliti adalah seluruh 

populasi lulusan tahun 2018. Tujuan dari program ini adalah memetakan 

kegiatan lulusan, peta kesenjangan kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia 

kerja dan daya serap, proses, posisi lulusan dalam dunia kerja dan kesesuaian 

kompetensi bidang ilmu dengan bidang pekerjaan serta umpan balik, masukan 

untuk perbaikan kurikulum. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan tracer study meliputi 4 (empat) tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap analisa dan tahap evaluasi tindak lanjut. 

Adapun alur dalam Tracer pengguna alumni, meliputi pengumpulan 

data alumni yang diambil dari laman www.alumni.umk.ac.id. Kemudian 

setelah data terkumpul akan dilaksanakan kegiatan Tracer Study. Tracer Study 

adalah kegiatan pelacakan alumni yang meliputi informasi mengenai alumni. 

Kemudian setelah mengetahui informasi mengenai alumni selanjutnya akan 

dilaksanakan kegiatan User Survey. User Survey adalah proses penilaian 

pengguna alumni, dalam proses ini dilampirkan surat pengantar, data alumni, 

form penilaian dan dilengkapi dengan perangko. Kemudian data tersebut 

dikirimkan ke tempat masing-masing alumni bekerja melalu pos. Proses 

selanjutnya adalah menunggu balasan dari pengguna alumni mengenai form 

penilaian yang dikirimkan tersebut. 

Selain menggunakan pengiriman surat dan lembar form penilaian 

melalui pos, pelaksanaan user survey juga menggunakan email ke perusahaan 

pengguna alumni untuk mengantisipasi alamat perusahaan tidak ditemukan dan 

surat tidak terkirim dengan baik, selain itu juga menggunakan WA atau telepon 

seluler dimana nomor yang didapatkan adalah hasil dari kegiatan tracer study 

http://www.alumni.umk.ac.id/


dan dimintakan langsung oleh alumni yang bekerja di perusahan/ instansi/ 



sekolah tersebut.Sehingga form penilaian pengguna alumni 

yang kembali ke tidak semuanya berupa hardcopy yang 

dikirimkan kembali melalui pos, akan tetapi cukup banyak 

yang dikirim melalui file seperti gambar/foto ataupun file PDF 

yang dikirim langsung melalui e-mail dan WA. Setelah kembali 

kemudian data direkap dan selanjutnya untuk dibuat laporan. 

 
Data yang didapatkan akan dianalisa sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan sehingga diharapkan mampu 

menghasilkan laporan dan kesimpulan terkait data lulusan. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi tindak lanjut dimana 

melibatkan pimpinan universitas sebagai dasar dalam 

pengembangan dan penyempurnaan program pembelajaran 

seperti perbaikan kompetensi dan relevansi kurikulum dengan 

pasar dunia kerja, peningkatan proses pembelajaran, dan proses 

akreditasi maupun sertifikasi, serta penyempurnaan dan 

penjaminan kualitas pendidikan tinggi. 

 


