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KATA PENGANTAR

Tracer study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa

perguruan tinggi di Indonesia, khususnya untuk memperoleh umpan balik dari

alumni. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan

tinggi untuk evaluasi dalam rangka pengembangan kualitas dan sistem pendidikan.

Umpan balik ini dapat bermanfaat pula bagi perguruan tinggi untuk memetakan

dunia usaha dan industri agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni saat

kuliah dengan tuntutan dunia kerja dapat diperkecil.

Bagi Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Singaperbangsa Karawang, tracer study sangat berguna untuk

menetapkan kebijakan lanjut dalam menjalani prosesnya yang mana hal ini sesuai

dengan visi Program Studi S1 Teknik Informatika untuk menjadi pusat

pengembangan SDM informatika yang inovatif, kompetitif, dan unggul di bidang

Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer, dan Sains Data yang dijiwai

budaya bangsa.

Meskipun responden (alumni) dalam survey tracer study ini masih tergolong

sedikit, seperti halnya masalah yang sama dialami oleh perguruan tinggi lain.

Sebagai langkah awal diharapkan survey ini akan lebih baik lagi di masa yang

akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi semua

pihak sehingga survey tracer study Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas

Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang ini dapat terlaksana

dengan baik.

Koordinator Program Studi

S1 Teknik Informatika
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan lulusan program studi tentu menjadi tolak ukur keberhasilan

universitas dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk membentuk karakter

dan keterampilan yang dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa. Dengan

demikian program studi tentu memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi serta

menjembatani lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja.

Untuk dapat mengukur sejauh mana program studi berhasil membentuk

lulusan-lulusan yang dapat berguna bagi masyarakat perlu diadakan tracer study

yang ditujukan kepada stakeholder yakni lulusan atau alumni dan perusahaan

pengguna lulusan/alumni program studi setiap tahunnya. Hal yang akan dibahas

dalam tracer study meliputi pembelajaran selama lulusan mengabdikan ilmunya,

apakah ilmu yang dimiliki bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

dan apakah diperlukan ilmu-ilmu di luar materi dari perguruan tinggi untuk

menunjang performa wisudawan dalam menjalani pekerjaannya. Selain hal-hal

tersebut, dengan adanya tracer study, universitas juga dapat mengetahui

kesuksesan wisudawan dalam karirnya, baik dari segi waktu tunggu, jenis

perusahaan, status pekerjaan, jabatan serta pendapatan.

Hasil dari tracer study ini akan memberikan manfaat secara langsung bagi

Program Studi S1 Teknik Informatika karena selain menjadi monitoring, tracer

study juga dapat berfungsi sebagai feedback bagi program studi dan juga

universitas untuk mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum, agar lulusan dapat

mengakomodasi kebutuhan/tuntunan masyarakat. Selain itu, hasil tracer study

yang dilakukan juga sangat bermanfaat bagi program studi sebagai penunjang

dalam akreditasi.

B. Tujuan

Tujuan diadakannya tracer Study Program Studi S1 Teknik Informatika

adalah sebagai berikut:
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1. Mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh Program Studi S1

Teknik Informatika.

2. Mengetahui kontribusi Program Studi S1 Teknik Informatika terhadap

kompetensi yang ada di dunia kerja.

3. Monitoring kemampuan adaptasi lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika

ketika memasuki dunia kerja.

4. Sebagai bahan evaluasi bagi Program Studi S1 Teknik Informatika untuk

meningkatkan kualitas di masa yang akan datang

C. Target Populasi dan Metode Pengumpulan Data

Dalam tracer study ini populasi yang dituju adalah seluruh alumni S1

Program Studi S1 Teknik Informatika lulusan tahun akademik 2017/2018,

2018/2019, dan 2019/2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

metode survey dengan kuesioner sebagai tools. Pertanyaan dalam kuesioner yang

disebarkan terdiri dari pertanyaan kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti

tracer study Dikti. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat Universitas

Singaperbangsa Karawang. Alumni mengisi tracer study melalui link s.id/tracer-

study-unsika.
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HASIL TRACER STUDY

A. Data Lulusan

Total lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika dari tahun akademik

2017/2018, 2018/2019, dan 2019/2020 sebanyak 855 orang, sedangkan jumlah

lulusan yang mengisi tracer study sebanyak 646 orang. Berikut grafik

perbandingan total lulusan dengan jumlah lulusan yang terlacak telah mengisi

tracer study.

Gambar 1. Perbandingan Total Lulusan dengan Jumlah Lulusan yang Terlacak

Berdasarkan Gambar 1, jumlah lulusan yang mengisi tracer study untuk

tahun akademik 2017/2018 sebanyak 56,44%, tahun akademik 2018/2019

sebanyak 74,17%, dan tahun akademik 2019/2020 sebanyak 89,94%. Persentase

jumlah lulusan yang mengisi tracer study setiap tahun akademik mengalami

peningkatan. Jika ditotal dari ketiga tahun akademik tersebut, jumlah lulusan

Program Studi S1 Teknik Informatika ada 855 orang, sedangkan jumlah lulusan
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yang mengisi tracer study ada 646 orang. Ini artinya sebanyak 75,56% lulusan

telah mengisi tracer study.

B. Rata-rata Waktu Tunggu Lulusan

Rata-rata waktu tunggu lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika

disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2. Rata-rata Waktu Tunggu Lulusan

Berdasarkan Gambar 2, rata-rata waktu tunggu lulusan tahun akademik

2017/2018 yaitu 2,58 tahun, lulusan tahun akademik 2018/2019 yaitu 3,45 tahun,

dan lulusan tahun akademik 2019/2020 yaitu 3,38 tahun. Meskipun rata-rata

waktu tunggu bertambah di tahun akademik 2018/2019, tetapi dapat berkurang

lagi di tahun akademik 2019/2020.

C. Pekerjaan Lulusan

Dari total 646 lulusan yang mengisi tracer study, lulusan yang bekerja ada

485 orang atau sebesar 75,08%. Berikut ini grafik status pekerjaan lulusan

Program Studi S1 Teknik Informatika.
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Gambar 3. Status Pekerjaan Lulusan

Berdasarkan Gambar 3, jumlah lulusan yang bekerja ada 387 orang atau

59,91%, berwirausaha ada 98 orang atau 15,17%, tidak bekerja ada 159 orang

atau 24,61%, dan melanjutkan pendidikan ada 2 orang atau 0,31%. Selanjutnya,

rekap status pekerjaan lulusan untuk setiap tahun akademik disajikan dalam grafik

berikut.
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Gambar 4. Status Pekerjaan Lulusan Berdasarkan Tahun Kelulusan

Berdasarkan Gambar 4, jumlah lulusan tahun akademik 2017/2018 yang

bekerja sebanyak 119 lulusan atau 93,7% dari total lulusan bekerja yang mengisi

tracer study. Jumlah lulusan tahun akademik 2018/2019 yang bekerja sebanyak

197 lulusan atau 87,95% dari total lulusan bekerja yang mengisi tracer study.

Jumlah lulusan tahun akademik 2019/2020 yang bekerja sebanyak 169 lulusan

atau 57,29% dari total lulusan bekerja yang mengisi tracer study.

D. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Berikut ini grafik kesesuaian bidang kerja lulusan Program Studi S1 Teknik

Informatika.
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Gambar 5. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Berdasarkan Gambar 5, lulusan yang bekerja di bidang infokom ada 35,9%

(174 orang) sedangkan yang bekerja di bidang non-infokom ada 64,1% (311

orang) dari total lulusan yang bekerja sebanyak 485 orang. Lalu, kesesuaian

bidang kerja lulusan berdasarkan tahun akademik kelulusan disajikan dalam

grafik berikut.

Gambar 6. Profesi Kerja Lulusan Berdasarkan Tahun Akademik
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Berdasarkan Gambar 6, untuk tahun akademik 2017/2018, 31,09% lulusan

bekerja di bidang infokom, sisanya 68,91% di bidang non-infokom. Di tahun

akademik 2018/2019, 37,06% lulusan bekerja di bidang infokom dan 62,94% di

bidang non-infokom. Di tahun akademik 2019/2020, 37,87% lulusan bekerja di

bidang infokom dan 62,13% di bidang non-infokom.

E. Lingkup Tempat Kerja Lulusan

Grafik lingkup tempat kerja lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika

disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 7. Lingkup Tempat Kerja Lulusan

Berdasarkan Gambar 7, lulusan yang bekerja di lingkup

multinasional/internasional sebanyak 82 orang atau 16,91% dari total lulusan yang

bekerja, di lingkup nasional sebanyak 305 orang atau 62,89%, dan lulusan yang

berwirausaha sebanyak 98 orang atau 20,21%.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tracer study di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Response rate yang didapat dalam tracer study ini sebesar 75,56% yaitu 646

responden dari 855 lulusan tahun akademik 2017/2018, 2018/2019, dan

2019/2020.

2. Rata-rata waktu tunggu lulusan tahun akademik 2017/2018 yaitu 2,58 tahun,

lulusan tahun akademik 2018/2019 yaitu 3,45 tahun, dan lulusan tahun

akademik 2019/2020 yaitu 3,38 tahun.

3. Dari 646 lulusan yang mengisi tracer study, lulusan yang bekerja ada 485

orang atau 75,08%. Jumlah lulusan yang bekerja ada 387 orang atau 59,91%,

berwirausaha ada 98 orang atau 15,17%, tidak bekerja ada 159 orang atau

24,61%, dan melanjutkan pendidikan ada 2 orang atau 0,31%.

4. Jumlah lulusan tahun akademik 2017/2018 yang bekerja sebanyak 119 lulusan

atau 93,7% dari total lulusan bekerja yang mengisi tracer study, tahun

akademik 2018/2019 sebanyak 197 lulusan atau 87,95%, dan tahun akademik

2019/2020 sebanyak 169 lulusan atau 57,29%.

5. Lulusan yang bekerja di bidang infokom ada 35,9% (174 orang) sedangkan

yang bekerja di bidang non-infokom ada 64,1% (311 orang) dari total lulusan

yang bekerja sebanyak 485 orang.

6. Lulusan yang bekerja di lingkup multinasional/internasional sebanyak 82 orang

atau 16,91%, di lingkup nasional sebanyak 305 orang atau 62,89%, dan yang

berwirausaha sebanyak 98 orang atau 20,21%.
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INSTRUMEN SURVEY

Link Tracer Study: s.id/tracer-study-unsika
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