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RINGKASAN

Tracer study merupakan salah satu usaha dalam mengontrol kegiatan yang sudah dilaksanakan,
salah satunya adalah alumni yang sudah selesai serta kegiatan alumni setelah tidak lagi di
perguruan tinggi. Hal ini sangat penting dalam pemanfaatan umpan balik dari pemangku
kepentingan untuk perbaikan proses akademik pada universitas. Proses pelacakan ini dilakukan
pada lulusan pertama pada tahun 2019 dengan tujuan mempelajari transisi kelulusan dari saat
lulus sampai mendapatkan pekerjaan pertama. User survey terhadap lulusan Universias Syiah
Kuala dilakukan selama 3 bulan dengan sasaran alumni yang sudah bekerja untuk mendapatkan
umpan balik dari perusahaan terhadap alumni yang dipekerjakan di perusahaan tersebut.
Metode yang dilakukan adalah dengan cara menghubungi pihak stakeholder kemudian mengisi
kuisioner terhadap alumni Universitas Syiah Kuala yang bekerja ditempat tersebut. Response
rate yang diperoleh pada Tracer Study pada Tahun 2021 ini sebesar 33%. Hasil ini dapat
dijadikan sebuah dasar dalam perbaikan mutu pendidikan pada Universitas Syiah Kuala. Proses
Tracer Study ini diharapkan dapat terus berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Career
Development Centre Universitas Syiah Kuala yang dibantu secara aktif yang dibantu oleh
Fakultas dan Prodi dilingkungan Universitas. Penelitian user survey ini bertujuan memberikan
kontribusi dan masukan bagi semua pihak khususnya Universitas Syiah Kuala sebagai lembaga
pendidikan dalam merancang program dan kurikulum serta menciptakan lingkungan akademis
maupun non akademis yang lebih mendukung terciptanya alumni yang berkualitas dari segi
hard skill, soft skill dan life skill, sehingga Universitas dapat menghasilkan alumni yang
berkualitas Unggul dan bermartabat di dunia kerja.
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PRKATA
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan
karunianya sehingga laporan penelitian User Survey Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat
waktu. Hasil user survey ini memberikan gambaran alumni dari perspektif kepentingan dan
kepuasan para pengguna, dimana selama ini terus berinteraksi dan berkomunikasi secara
berkelanjutan dengan para alumni Universitas Syiah Kuala. Secara umum, hasil user survey ini
menunjukkan bahwa pengguna lulusan Universitas Syiah Kuala memberikan penilaian yang
positif terhadap karakteristik alumni dengan sertifikasi keahlian, pengalaman kerja, dan indeks
prestasi akademik yang melebihi tingkat kepentingan mereka, sedangkan karakteristik lain
masih perlu untuk ditingkatkan, seperti pengetahuan umum, dan wawasan antar bidang ilmu,
kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi, dan kemampuan berbahasa asing.
Terkait dengan karakteristik softskill, pengguna karakteristif memberikan softskill dengan
tingkat kepentingan tertinggi adalah karakteristik kesetiaan, kemampuan bekerja sama dalam
tim, motivasi, dan bekerja secara mandiri, sedangkan tingkat kepentingan yang terendah
diduduki oleh integritas, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, dan kemampuan
berkomunikasi didalam lingkungan kerja.
Secara umum, para pengguna alumni Universitas Syiah Kuala memberikan nilai tingkat
kepuasan yang lebih besar dari tingkat kepentingan yang dimiliki. Oleh karena itu, berdasarkan
hasil user survey ini dapat sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang
dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja. Selain
itu, hasil survey ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi
dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran, dan juga
dapat menjadi sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi
Sebagai tim peneliti, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor
Universitas Syiah Kuala dan Ketua LPPM dan seluruh jajarannya yang telah memberikan
kepercayaan dan bantuan-bantuan pendanaan kepada kami hingga kami mampu menyelesaikan
penelitian ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada reviewer yang telah
memberikan masukan dan kritik positif bagi penyempurnaan laporan ini.
Demikianlah prakata ini kami sampaikan kepada para pembaca sekalian. Besar harapannya
kehadiran laporan ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pengembangan
kondisi para alumni Universitas Syiah Kuala dimata para penggunanya.

Tim Peneliti
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BAB 1. PENDAHULUAN
Universitas Syiah Kuala memiliki memiliki pusat karir sejak akhir tahun 1992 dengan nama
Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK). Dengan meningkatnya tuntutan terhadap peran PJK agar
lebih mendekatkan calon alumni dengan dunia kerja, maka pada akhir Maret 2013 telah
dilakukan reorientasi fungsi PJK yang diikuti oleh perubahan struktur dan nama PJK menjadi
Career Development Centre (CDC) atau Pusat Pengembangan Karir Universitas Syiah Kuala
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 570/2013 tanggal 18 April 2013,
saat ini CDC berada langsung di bawah Rektor Universitas Syiah Kuala.
Fungsi CDC Universitas Syiah Kuala, sesuai dengan misinya, dikelompokkan sebagai
berikut:
1. Menjadi mediator dan fasilitator antara mahasiswa/alumni Universitas Syiah Kuala
dan dunia kerja.
2. Mengembangkan kemampuan diri, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/alumni
Universitas Syiah Kuala sebelum memasuki dunia kerja.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan kapasitas (capacity building)
sumber daya manusia baik untuk kalangan internal maupun eksternal.
4. Menyelenggarakan tracer study secara terintegrasi di tingkat universitas
Kegiatan selain tracer study lulusan, survey terhadap pengguna lulusan (user survey) juga perlu
dilakukan. User Survey ini penting dilakukan kaitannya dengan kualitas dan ketrampilan
lulusan program studi sebagai pekerja yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan yang diinginkan
oleh pasar kerja. Oleh sebab itu CDC Universitas Syiah Kuala berencana untuk melaksanakan
penelitian User Survey. Tujuan penelitian User Survey untuk dapat memberikan kontribusi dan
masukan bagi semua pihak, khususnya Universitas Syiah Kuala sebagai lembaga pendidikan
didalam merancang program dan kurikulum serta menciptakan lingkungan akademis maupun
non- akademis yang lebih mendukung terciptanya alumni yang berkualitas dari segi hard skill,
soft skill, dan life skill. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka diperlukan upaya dengan
melaksanakan suatu program kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya User Survey
Universitas Syiah Kuala.
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1.1. Rencana Pelaksanaan User Survey Alumni Universitas Syiah Kuala.
Kegiatan User Survey Alumni Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk mengetahui
penilaian alumni terhadap pengguna terhadap kurikulum yang diterapkan di universitas.
Selain itu User ini juga bertujuan mengevaluasi hard skill dan soft skill alumni Universitas
Syiah Kuala serta tingkat kepuasan pengguna terhadap Universitas Syiah Kuala dan
alumni Universitas Syiah Kuala. Hal ini sangat penting untuk memperoleh feedback bagi
penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Syiah Kuala.
Tahapan user survey yang dilaksanakan mencakup tiga tahap utama, yaitu:
1. Pengembangan konsep dan instrument survei, termasuk konsep pengumpulan data,
pengembangan dan testing kuisioner.
2. Pengumpulan data, termasuk melatih surveyor, distribusi kuisioner dan menjamin
tingginya partisipasi.
3. Analisis data dan pelaporan, termasuk data cleaning and editing, analisis, pelaporan
dan diseminasi hasil.
User survey ini dianggap penting dilakukan untuk menggali informasi sebagai bahan
evaluasi keberhasilan program dijalankan oleh Universitas Syiah Kuala. Informasi ini
selanjutnya digunakan untuk perencanaan program pengembangan Universitas Syiah
Kuala di masa yang akan datang.
1.2. Dampak Hasil User Survey di Perguruan Tinggi
Melalui user survey Universitas Syiah Kuala diharapkan dapat menjadi masukan untuk
peningkatan relevansi kurikulum dan proses pembelajaran. Hasil user survey juga dapat
digunakan sebagai masukan untuk peningkatan fasilitas akademik dan non akademik,
lingkungan belajar dan suasana akademik.

1.3. Target Responden User Survey Universitas Syiah Kuala
Penelitian user survey Universitas Syiah Kuala diupayakan melibatkan seluruh atasan
dari lulusan Universitas Syiah Kuala.

1.4. Kebutuhan Terhadap Data User Survey Universitas Syiah Kuala
User survey Universitas Syiah Kuala sangat penting untuk menjadi feedback bagi
penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Syiah Kuala. Dari data user survey
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Universitas Syiah Kuala akan diperoleh informasi mengenai kepuasan pengguna terhadap
hard skill, soft skill, dan faktor internal-eksternal alumni Universitas Syiah Kuala.
Data user survey dapat dijadikan masukan untuk perbaikan sistem pendidikan di
Universitas Syiah Kuala. Universitas sebagai lembaga pendidikan perlu melakukan
langkah-langkah yang kongkret baik dalam kurikulum maupun dalam kehidupan civitas
akademika agar semakin meningkatkan kualitas lulusan.
Melalui user survey dapat diperoleh informasi menyangkut banyak hal diantaranya:
1. Untuk mengetahui penilaian pengguna lulusan terhadap kurikulum dan praktek
kerja/magang,
2. mengetahui evaluasi pengguna terhadap Universitas Syiah Kuala dan lulusan (hard
skill, soft skill, dan factor internal-eksternal alumni Universitas Syiah Kuala).
3. Mengetahui kepentingan dan kepuasan pengguna terhadap lulusan Universitas Syiah
Kuala.

1.5. Situasi Pelaksanaan User Survey di Universitas Syiah Kuala.
Tracer Study Universitas Syiah Kuala hingga tahun 2021 ini telah memberikan manfaat
yang besar bagi Universitas Syiah Kuala. Besarnya manfaat yang diperoleh dari tracer
study Universitas Syiah Kuala menjadikan Career Development Centre berkomitmen
untuk terus melakukan penelitian ini setiap tahunnya. Akan tetapi pelaksanaan user survey
Universitas Syiah Kuala belum pernah dilaksanakan, sehingga di Tahun 2021 Career
Development Centre berencana melaksanakan penelitian User Survey Universitas Syiah
Kuala.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian mengenai keterampilan lulusan dari suatu perguruan tinggi sebagai pekerja
sangat dibutuhkan untuk mengerti kompetensi dasar lulusan yang diinginkan oleh pasar kerja.
Alasan lainnya adalah adanya kebutuhan dari pihak institusi untuk memperoleh informasi,
kebijakan atau permintaan dari pemerintah atau pihak swasta. Studi tentang penelusuran
lulusan umumnya disebut tracer study. Terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian
yang hampir sama dengan tracer study yaitu seperti graduate survei, alumni survei, follow up
study, labor market signal dan beberapa lainnya yang digunakan menurut perguruan tinggi
tertentu.
User survey merupakan survey yang berkaitan dengan kualitas dan ketrampilan lulusan
program studi sebagai pekerja yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan yang diinginkan oleh
pasar kerja. Melalui user survey dapat diketahui tingkat kepentingan dan kepuasan pengguna
terhadap universitas dan lulusan. Kualitas jasa berkaitan dengan kemampuan sebuah organisasi
untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Menurut McCarthy & Perreault, Jr (1993) upaya untuk mengukur kepuasan pelanggan
merupakan yang sukar, karena bergantung pada tingkat aspirasi dan harapan yang ada.
Pelanggan yang kurang beruntung akan mengharap lebih banyak dari suatu perekonomian pada
saat mereka melihat orang lain dengan standar hidup lebih baik. Selain tingkat aspirasi juga
cenderung menaik dengan berulangnya keberhasilan dan menurun karena tidak berhasil.
User dan Tracer merupakan dua buah kata yang dapat diartikan adalah pengguna serta
menggali informasi atau proses pendataan. User study alumni merupakan salah satu kunci dari
penggunaan alumni terhadap pihak ketiga yang dijadikan sebagai tolak ukur dan feedback dari
Universitas atau asal dari yang di tracer. Kesalahan dan perubahan yang terjadi terhadap alumni
juga merupakan tanggung jawab daru Univeristas sehingga pihak universitas berkewajiban
untuk membina dan memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Disisilain memenuhi kebutuhan
akan pihak perusahaan atau dunia usaha atas kebutuhan yang diinginkan di dunia kerja.

2.1.Konsep Dasar Sistem Informasi
Sistem menurut Jogianto (2003) menyatakan sistem merupakan kumpulan dari komponen
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutabri (2004) sistem dapat diartikan sebagai suatu
kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi,
saling terintegrasi, saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan
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menurut Wahyono (2004) sistem merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa
bagian yang saling berhubungan dan berintekrasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Informasi menurut Wahyono (2004) adalah suatu hasil dari pengolahan data menjadi
bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.
Menurut Faisal (2008) informasi adalah data yang telah diolah dan siap digunakan oleh
pengambil keputusan. Informasi merupakan produk akhir dari suatu sistem. Sedangkan
menurut Sutabri (2004) informasi merupakan sebuah data yang telah diklasifikasi atau diolah
untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa informasi adalah sebuah data yang telah diolah, dan dapat dipergunakan untuk
pengambilan keputusan.
Karakteristik Informasi, menurut Wahyono (2004) menyatakan informasi memiliki
beberapa karakteristik yang menunjukkan sifat dari informasi itu sendiri. Karakteristikkarakteristik informasi tersebut antara lain adalah:
1. Benar atau Salah ; karakteritsik tersebut berhubungan dengan sesuatu yang realitas
atau tidak dari sebuah informasi.
2. Baru ; sebuah informasi dapat berarti sama sekali baru bagi penerimanya.
3. Tambahan ; Informasi dapat memperbaharui atau memberikan nilai tambah pada
informasi yang telah ada.
4. Korektif; sebuah informasi dapat menjadi bahan koreksi bagi informasi sebelumnya,
salah atau palsu.
5. Penegas; informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, hal ini masih berguna
karena dapat meningkatkan presepsi penerima atas kebenaran informasi tersebut.
Nilai Informasi, menurut Wahyono (2004) nilai suatu informasi berhubungan dengan
keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak
diperlukan. Jenis Informasi, menurut Faisal (2008) jenis-jenis informasi yang dioperasikan itu
sebagai berikut:
1. Informasi yang relevan; dalam mengelola informasi harus sesuai dengan kenyataan dan
sesuai dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan yang diharapkan baik oleh pemakai
maupun oleh pengambil keputusan.
2. Informasi yang mempunyai nilai ; informasi yang dihasilkan hendaknya mempunyai
suatu nilai yang berharga.
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3. Informasi yang dapat dipercaya; informasi yang disajikan harus sesuai dan biasa
dipertanggung jawabkan sehingga informasi tersebut bisa dipercaya oleh pemakai.
4. Informasi berdasarkan waktu ; informasi yang disampaikan juga harus berdasarkan
waktu yang tepat dan sesuai dengan informasi yang disampaikan.
5. Informasi sasaran; informasi yang disampaikan harus sesuai dengan sasaran yang
hendak dicapai. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tidak tepat
sasaran, hal ini akan berakibat sia-sia.
6. Informasi yang tepat waktu; informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang
disampaikan secara on time dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Pengertian Sistem Informasi, menurut Sutabri (2004) menyatakan sistem informasi adalah
suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Menurut faisal (2008) sistem informasi
merupakan suatu sistem manajemen organisasi baik secara manajerial maupun secara
strategis dalam menyediakan laporan yang diperlukan kepada pihak luar.
Metode Pengolahan Data merupakan suatu proses penerima data sebagai masukan,
memproses menggunakan program tertentu, dan mengeluarkan hasil proses data tersebut
dalam bentuk informasi. Siklus, pengolahan atau pemproses data terdiri 3 langkah dasar
yaitu: Input, proses dan Output Sistem pengolahan data dapat didefinisikan secara garis
besar sebagai sistem yang menerima, menghubungkan, menyimpan, menghapus, mengolah
dan menyediakan data serta peralatan, tenaga pelaksana dan lain-lain yang merupakan
suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bekerjasama dalam pengolahan data untuk
menghasilkan informasi.
Dalam pengolahan data waktu dan kualitas merupakan faktor yang sangat utama, untuk
mencapai hal tersebut perlu suatu unit peralatan yang bisa dijalankan oleh tenaga elektronik
disebut dengan istilah Elektronik Data Processing System.
Dalam pengolahan data ada beberapa proses yang perlu diperhatikan:
1. Organizing-Recording (Perekam data)
Pencatatan data kedalam bentuk formulir dengan tulisan tangan maupun diketik.
2. Clasifiying (Klasifikasi)
Mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan fungsi dari data yang akan diolah agar
pengolahan yang optimal dapat tercapai.
3. Sorting (Pengurutan)
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Proses pengurutan data berdasarkan identifikasi tertentu sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan tujuan agar proses pencarian data dapat dilakukan dengan cepat.
4. Calculating (Perhitungan)
Memanipulasi data dalam bentuk perhitungan matematik maupun logoka.
5. Summarizing (Penyusunan laporan)
6. Merupakan tujuan dari proses pengolahan data yaitu menghasilkan laporan informasi
yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pihak manajemen dalam
mengambil keputusan.
7. Storing (Penyimpanan)
Penyimpanan data kedalam suatu media penyimpanan seperti tape, diskette, hardisk
dan lain-lain yang memungkinkan data tersebut dapat dipelihara untuk pengambilan
kembali apabila diperlukan.
8. Retrieving (Pengambilan kembali)
9. Proses pengambilan data yang telah disimpan didalam file-file database.
10. Reproducing (Penggandaan) ; Menciptakan beberapa salinan data (copy) sesuai dengan
keinginan pemakai ataupun untuk back up yang bertujuan untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan.
11. Communicating (Komunikasi) ; menstransfer data dari suatu tempat ketempat lain
apabila diperlukan.Dalam pengolahan data, komputer memegang peranan penting
sebagai alat yang digunakan untuk membantu proses pengolahan data sehingga proses
pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan informasi yang dihasilkan menjadi
lebih bernilai dalam arti kualitas maupun kuantitas.

2.2. Alat Bantu Perancangan Model Sistem Informasi
Menurut Dharwiyanti (2003) Permodelan (Modeling) adalah proses merancang piranti
lunak sebelum melakukan pengkodean (coding). Membuat model dari sebuah sistem yang
kompleks sangat penting agar dapat memahami sistem secara menyeluruh. Semakin kompleks
sebuah sistem, semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Dengan
menggunakan model, diharapkan pengembangan piranti lunak dapat memenuhi semua
kebutuhan pengguna dengan lengkap dan tepat. Kesuksesan suatu pemodelan piranti lunak
ditentukan oleh tiga unsur, yaitu pemodelan (notation), proses (process), dan tool yang
digunakan.
Berdasarkan penjelasan Dharwiyanti (2003), penulis menggunakan perancangan sistem
dengan pemodelan berorientasi objek menggunakan Unified Modelling Language (UML).
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Nugroho (2005) berpendapat bahwa UML, merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi,
kontruksi, serta dokumentasi. Sependapat dengan, Dharwiyanti (2003) yang menjelaskan UML
seperti sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang,
dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk
merancang model sebuah sistem.
UML merupakan pemodelan berorientasi objek dalam merancang suatu sistem, akan tetapi
dapat digunakan untuk pemodelan aplikasi prosedural. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh
Dharwiyanti (2003) dengan menggunakan UML dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi
piranti lunak dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan
jaringan apapun serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun, karena UML juga
menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan
piranti lunak dalam bahasa berorientasi objek. Walaupun demikian, UML tetap dapat
digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C.
Menurut Nugroho (2005) Setiap sistem yang kompleks seharusnya bisa dipandang dari
sudut yang berbeda-beda sehingga bisa didapatkan pemahaman secara menyeluruh. UML
menyediakan sembilan jenis diagram yaitu Diagram Class, Diagram Objek, Use Case Diagram,
Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Statechart Diagram, Activity Diagram,
Component Diagram, Deployment Diagram. Akan tetapi Sulistyorini (2009) menyatakan
bahwa kesembilan diagram tersebut tidak mutlak harus digunakan dalam pengembangan
perangkat lunak, semua dibuat sesuai dengan kebutuhan.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITAN
3.1.Tujuan Pelaksanaan
Adapun tujuan dari pelaksanaan user survey terhadap alumni adalah sebagai berikut ;


Mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi



Mengetahui kontribusi perguruan tinggi kita terhadap kompetensi yang ada di dunia
kerja



Memonitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia
kerja yang diperlukan oleh Ditjen DIKTI



Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan
tinggi terhadap pemerolehan kompetensi.



Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis
lulusan.



Memperoleh informasi kesuksesan lulusan dalam karir, status, pendapatan, serta
relevansi antara pengetahuan dan keterampilan pekerjaannya.



Sebagai tanggung jawab (akuntabilitas) perguruan tinggi dalam menyiapkan anak
didiknya menghadapi dunia kerja pada masa mendatang.



Sebagai dasar untuk pengembangan institusi selanjutnya dalam konteks akreditasi.



Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran.

3.2. Manfaat User Survey
Perguruan Tinggi
Dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi kita (informasi alumni) Sebagai
bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi
standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja Sebagai informasi mengenai kompetensi
yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem
pembelajaran serta menjadi salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan
tinggi
Pendiddikan Tinggi -DIKTI
Sebagai alat monitoring Ditjen DIKTI terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki
dunia kerja dan menentukan prioritas dan pemilihan model pendidikan/pelatihan yang
dapat dikembangkan sesuai dengan karateristik institusi.
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Dunia Industri
Dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui user
survey Sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk
lulusan pencari kerja baru.
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BAB 4. METODE PENELITIAN
4.1.Kegiatan Survey
Kegiatan user survey direncanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan disusun mulai dari
pengembangan kuesioner user survey. Kuesioner dibuat oleh tim Career Development Centre,
Universitas Syiah Kuala dengan memperhatikan informasi yang diperlukan. Informasi yang
dituju seperti penilaian pengguna lulusan terhadap kurikulum dan praktek kerja/magang,
evaluasi pengguna terhadap Universitas Syiah Kuala dan lulusan (hard skill, soft skill, dan
faktor internal-eksternal alumni Universitas Syiah Kuala), serta kepentingan dan kepuasan
pengguna terhadap Universitas Syiah Kuala dan lulusan Universitas Syiah Kuala. Setelah
kuesioner selesai dibuat kemudian pelaksanaan user Survey disampaikan melalui berbagai
mekanisme (email, sms, sosial media, telepon, dan lain-lain) yang dibantu dengan enumerator.
Selain itu juga perusahan pengguna alumni Universitas Syiah Kuala dikunjungi oleh tim untuk
kerja sama dan penyebaran kuesioner.
Setelah penyebaran informasi selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data
dan analisis data. Hasil analisis data dibuat dalam benuk laporan yang memuat statistik dan
rekomendasi. Selanjutnya dilaksanakan diseminasi hasil kepada pimpinan universitas, fakultas,
dan prodi. Pelaporan juga dilakukan secara online melalui web CDC.
Tahapan pelaksanaan User Survey Universitas Syiah Kuala Tahun 2021
Pengumpulan data
Pengelompokan data
Desain Kuisioner
Desain Web
Mengirim kuisioner
Memonitoring
Mengisi kuisioner

Cleaning data
Analisis data
Pelaporan desiminasi
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Fase

pengembangan

instrumen

survei

dilakukan

dengan

mengevaluasi

dan

mengoptimasi metode survei User Survey. Instrumen yang sudah didesain selanjutnya akan
dibuat versi online yang akan ditempatkan di website alumni alumni.unsyiah.ac.id. Setelah
data, instrumen dan website tersedia dan diujicobakan, maka user survey akan masuk ke tahap
kedua yang juga terdiri dari dua fase, yaitu pengiriman undangan pengisian kuisioner dan
pengingat pengisian (reminder). Pengiriman undangan dilakukan dengan e-mail dan sms
massal kepada seluruh responden yang memiliki alamat kontak yang sesuai. Setelah response
rate dievaluasi, maka fase selanjutnya adalah melakukan reminder yang akan dilakukan
sebanyak tiga kali dengan cara menelpon. Tujuan dari fase ini adalah untuk peningkatan angka
partisipasi alumni dalam mengisi kuisioner online.
Tahap terakhir mencakup pembersihan dan analisis data, serta pelaporan dan diseminasi
hasil. Pembersihan data diperlukan untuk melihat dan mengganti data-data yang dianggap tidak
valid. Proses ini diharapkan dapat dijalankan secara otomatis oleh sistem kuisioner online. Data
yang telah melalui proses pembersihan akan dianalisis secara stastistik untuk mendapatkan
gambaran hasil user survey tahun 2021. Hasil analisis ini akan digunakan untuk pelaporan yang
akan menjadi fase akhir dari tahap ini. Diseminasi hasil akan dilakukan pada bulan November
2021.

4.2. Subyek Survei
Survei dilakukan terhadap pengguna alumni Universitas Syiah Kuala program sarjana.
Data dasar diambil dari data lulusan. Karena data tersebut juga memuat lulusan program lain
selain program sarjana, maka pada tahap awal perlu dilakukan pemilahan. Data yang hanya
memuat lulusan program sarjana yang disusun per prodi per fakultas selanjutnya dikompilasi
dengan database akademik Universitas Syiah Kuala untuk mendapatkan data kontak (email dan
nomor handphone) alumni untuk selanjutnya melalui alumni diperoleh data kontak pengguna
alumni.

4.3.Metode Pelacakan
Metode pelacakan alumni akan menggunakan beberapa pendekatan. Tahap awal dalam
pelacakan adalah dengan mengirimkan email dan sms blast yang berisi informasi agar para
alumni meneruskan informasi user survey kepada atasanya secara online. Email blast akan
disertai surat resmi Rektor Universitas Syiah Kuala tentang pelaksanaan user survey tahun
2021. Kuisioner online akan ditempatkan pada website cdc.unsyiah.ac.id/user survey. Setelah
proses ini dilaksanakan dan respon rate dievaluasi, maka tahap selanjutnya adalah
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mengirimkan reminder pertama. Setelah reminder pertama dilakukan, maka response rate
kembali dievaluasi. Reminder kedua selanjutnya disampaikan oleh surveyor Career
Development Centre melalui telepon kepada alumni yang atasannya belum mengisi kuisioner.
Reminder ketiga juga akan disampaikan oleh para surveyor Career Development Centre.
Sebelum pelaksanaan user survey dimulai maka penyebaran informasi akan dilakukan
melalui berbagai mekanisme, yaitu:
1. Sosialisasi kepada para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas serta seluruh ketua
prodi program sarjana melalui rapat koordinasi agar menyebarkan informasi kepada
seluruh alumni di fakultas dan prodinya.
2. Sosialisasi kepada seluruh ketua prodi program sarjana di Universitas Syiah Kuala melalui
surat dan email agar menyebarkan informasi kepada seluruh alumni di prodinya.
3. Sosialisasi kepada seluruh dosen Universitas Syiah Kuala melalui mailing list agar
menyebarkan informasi kepada seluruh alumni yang dikenal melalui jaringan sosial online
(misalnya facebook, twitter yahoo groups dan sebagainya).
4. Pemasangan iklan user survey pada media cetak lokal sebanyak satu kali.
5. Penyebaran informasi melalui groups, faceboook dan twitter Career Development Centre,
Universitas Syiah Kuala
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Gambar 1. Metode Pelacakan Tracer Study Universitas Syiah Kuala 2021
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4.4.Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pertanyaan
pada kuisoner yang dimasukkan kedalam sistem seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Instrumen Penilaian
Kuesioner Survei Pengguna (User Survey)
Career Development Centre Universitas Syiah Kuala
Tahun 2021
Bagian 1: Biodata Diri dan Perusahaan
Nama Lengkap Pengguna * …………………………………….…..……
E-Mail * …………………………………….…..……
Nomor Handphone (WhatsApp) * …………………………………….…..……
Jenis Kelamin *(pilih salah satu)
① Pria

② Wanita

Nama Institusi/Perusahaan …………………………………….…..……
Bidang Institusi/Perusahaan? * (pilih salah satu)
①

Pertanian, kehutanan, dan perikanan ②

③

Industri manufaktur/pengolahan

④

Konstruksi dan real estate

⑤

Perdagangan

⑥

Transportasi

⑦

Hotel dan restoran

⑧

Teknologi, Informasi dan komunikasi

⑨

Jasa keuangan dan asuransi

⑩

Administrasi pemerintahan dan pertahanan

⑪

Jasa pendidikan

⑫

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

⑬

Kesenian, hiburan dan rekreasi

⑭

Jasa konsultasi

⑭

Lainnya……………. (tuliskan)

Pertambangan dan penggalian

Alamat Institusi/Perusahaan …………………………………….…..……
Bagian 2: Penilaian Almuni
Lamanya Mengenal Alumni yang bersangkutan
①

0-2 tahun

② 3-5 tahun

④

8-10 tahun

⑤ >10 tahun

③ 6-8 tahun

Lamanya alumni yang bersangkutan bekerja
①

0-2 tahun

② 3-5 tahun

④

8-10 tahun

⑤ >10 tahun

③ 6-8 tahun
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Seberapa besar tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan perusahaan/institusi Bapak/Ibu terhadap Universitas
Syiah Kuala *
Keterangan: 1 = tidak puas, 2 = cukup puas, 3 = puas, 4 = sangat puas
④

③

②

①

Tata pamong yang diterapkan di Universitas Syiah Kuala

④

③

②

①

Tata kelola dan kepemimpinan di Universitas Syiah Kuala

④

③

②

①

Sistem Kerjasama dengan mitra di Universitas Syiah Kuala

④

③

②

①

Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan stakeholders

④

③

②

①

Evaluasi kurikulum bersama dengan stakeholders

④

③

②

①

Porsi pembelajaran hardskill

④

③

②

①

Porsi pembelajaran softskill

④

③

②

①

Pelaksanaan praktik kerja

④

③

②

①

Pelaksanaan magang

④

③

②

①

Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan

④

③

②

①

Ketersediaan sarana dan prasarana pengajaran

④

③

②

①

Biaya perkuliahan

④

③

②

①

Prestasi mahasiswa dan lulusan

Seberapa besar tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap karakteristik Alumni Universitas
Syiah Kuala dalam hal berikut ini *
Keterangan: 1 = tidak puas, 2 = cukup puas, 3 = puas, 4 = sangat puas
④

③

②

①

Etika

④

③

②

①

Keahlian pada bidang ilmu

④

③

②

①

Indeks Prestasi Akademik

④

③

②

①

Kemampuan berbahasa asing

④

③

②

①

Sertifikat keahlian

④

③

②

①

Pengalaman kerja

④

③

②

①

Wawasan keilmuan

④

③

②

①

Aplikasi keilmuan

④

③

②

①

Keterampilan riset

④

③

②

①

Penguasaan teknologi dan informasi

④

③

②

①

Keterampilan komputer

④

③

②

①

Keterampilan internet

④

③

②

①

Integritas

④

③

②

①

Inisiatif

④

③

②

①

Kedisiplinan

④

③

②

①

Berfikir kritis

④

③

②

①

Kemampuan analitis

④

③

②

①

Kemampuan memecahkan masalah

④

③

②

①

Kemampuan kepemimpinan di lingkungan kerja

④

③

②

①

Kemampuan bekerja sama dalam tim

④

③

②

①

Kemampuan bekerja secara mandiri

④

③

②

①

Kemampuan berkomunikasi secara lisan

④

③

②

①

Kemampuan berkomunikasi secara tulisan

④

③

②

①

Kemampuan bernegosiasi

④

③

②

①

Kemampuan mengembangkan diri sendiri (long life learning)

④

③

②

①

Bekerja dalam tekanan

④

③

②

①

Kesediaan ditempatkan dalam bekerja

④

③

②

①

Ketersediaan lulusan

④

③

②

①

Bekerja secara shift

④

③

②

①

Kesehatan lulusan

Saran dan Kritik Bapak/Ibu terhadap lulusan kami *………………………………………………………………………..
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4.5.Organisasi Program
Survey pengguna lulusan dilaksanakan sepenuhnya oleh Career Development Centre,
Universitas Syiah Kuala. Dukungan untuk pengembangan dan penggunaan sistem teknologi
informasi dan komunikasi akan diberikan oleh UPT Pusat Komunikasi dan Informasi (PUKSI)
Universitas Syiah Kuala. Dukungan ini diberikan dalam bentuk kesempatan mengakses
database yang ada, penggunaan fasilitas komputer untuk pengisian data oleh surveyor,
penyediaan fasilitas jaringan internet dan penempatan database survei di server PUKSIUniversitas Syiah Kuala. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Syiah Kuala akan dilibatkan dalam pengembangan materi kuisioner. Selain itu
LP3M akan bertindak sebagai badan yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan. Setelah survei dilakukan, rekomendasi yang akan dibuat juga akan
dikonsultasikan dengan LP3M sehingga memiliki kekuatan yang mengikat untuk
dilaksanakan.
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BAB 5. HASIL LUARAN YANG DICAPAI

5.1.Hasil Survey
Kegiatan survey tahun 2021 dilakukan terhadap alumni program Sarjana S1 yang telah bekerja
di berbagai instansi, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, sebagai gambaran
pelaksanaan survey ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Respons Rate User Survey

No

Keterangan

Jumlah

1

Responden yang dikirim dan dihubungi

899

2

Responden yan bersedia mengisi lengkap

300

3

Responden yang tidak mengisi

599

Response Rate

33%

Sumber : data di olah dari survey pata bulan Agustus s.d Oktober 2021

Jumlah total responden yang telah dikirimkan melalui alamat email, dan telp serta dihubungi
via telpon langsung untuk kesediaan mengisi kusioner uset study kepada alumni. Data pada
tabel terlihat jumlah total alumni yang menerima ijazah sebanyak 899 orang dan yang bersedia
mengisi data dan lengkap sebanyak 300 orang, jumlah nilai response rate ini sebesar 33% dan
nilai ini sudah sangat baik , tahun 2020 nilai respons rate sebesar 22%

5.2.Profil Responden
Dari hasil survey user study pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah yang disurvey
sebanyak 300 data dengan komposisi: 184 Laki-laki dan 116 Perempuan, dengan jumlah
bidang pekerjaan yang digolongkan kepada 13 bidang pekerjaan (perusahaan/instansi yang
mengisi dapat dilihat pada lampiran). yang tersebar di seluruh Aceh, Sumatera, dan Jawa. dan
instansi/perusahaan yang di survey berjumlah 300 orang.
Pada Tabel 3. Menunjukkan bahwa bidang pekerjaan yang paling banyak diminati adalah di
jasa pendidikan sebanyak105 orang dan lainnya di posisi kedua serta bidang pertanian,
kehutanan dan perikanan. Bidang pekerjaan yang diminati juga sangat beragam dari data yang
dihasilkan.
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Tabel 3. Bidang Pekerjaan hasil survey
BIDANG PEKERJAAN
Jasa pendidikan
Lainnya
Pertanian, kehutanan, dan perikanan
Jasa keuangan dan asuransi
Administrasi pemerintahan dan pertahanan
Perdagangan
Jasa konsultasi
Konstruksi dan real estate
Industri manufaktur/pengolahan
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
Teknologi, Informasi dan komunikasi
Transportasi
Hotel dan restoran
Total

JUMLAH
105
69
24
18
18
15
11
11
10
9
8
1
1
300

Adapun data yang dihasilkan dari setiap fakultasnya, dapat dilihat pada tabel 4. Nilai yang
paling banyak mengisi survey adalah fakultas FKIP hal ini menyebabkan jasa atau bidang
pekerjaan yang lebih banyak adalah dibidang pendidikan. Beberapa data yang dihasilkan
merupakan hasil data yang sudah di validasi.

Tabel 4. Daftar Responden yang meengisi berdasarkan Fakultas
FAKULTAS
KIP
Ekonomi dan Bisnis
Pertanian
Teknik
MIPA
Hukum
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kelautan dan Perikanan
Kedokteran
Keperawatan
Kedokteran Hewan
Total

JUMLAH
86
54
36
34
32
22
12
9
7
5
3
300

Hasil survey juga menunjukkan bahwa lama mengenal alumni bagi penilai juga sangat beragam,
pada umumnya baru mengenal 2 tahun dan ada beberapa yang sudah mengenal sampai 8 tahun.
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Proses kenalnya sialumni dengan perusahaan merupakan nilai aspek positif dalam menjalankan
pekerjaannya. Proses ini juga di barengi dengan masa kerja dari alumni di perusahaan tersebut.

Tabel 5. Lama mengenal Alumni bagi penilai
Lama Mengenal Alumni
0-2 tahun
3-5 tahun
>10 tahun
6-8 tahun
8-10 tahun
Total

Jumlah Alumni
233
35
19
8
5
300

Masa kerja alumni juga sangat diperhatikan, kalau dari hasil survey pada alumni yang selesai
pada tahun 2019 dengan waktu survey tahun 2021 menunjukkan bahwa masa kerja 2 tahun.
Hal ini terlihat jumlah masa kerja pada 2 tahun mencapai 269 orang. Dan ada beberapa alumni
yang sudah bekerja 6 s.d 10 tahun namun jumlah yang sangat sedikit. Alumni yang bekerja
diatas 6 tahun umumnya berasal dari FKIP yang berprofesi sebagai guru.
Tabel 6. Masa Kerja Alumni

Masa Kerja
0-2 tahun
3-5 tahun
6-8 tahun
>10 tahun
Total

Jumlah
269
26
4
1
300

5.3.Hasil User Survey Tahun 2021
Hasil survey alumni program sarjana S1 dibagi kedalam dua katagori yaitu :
1. Penilaian Perusahaan/Institusi terhadap Universitas Syiah Kuala
2. Karakteristik alumni
Hasil penilaian yang didapatkan dari nilai 1: tidak puas, 2 = cukup puas, 3 = puas, 4 = sangat
puas. Grafik yang disajikan pada setiap pertanyaan diolah data dalam bentuk persentase.
Secara umum responden menilai pada katagori puas (3) dan sangat puas (4). Penilaian
perusahaan/institusi terhadap universitas terlihat secara umum memiliki nilai yang sangat puas
dan nilai kepuasan yang dihasilkan mencapai 67 % tingkat kepentingan dan 59% tingkat
kepuasan yang dihasilkan. Penilaian institusi lebih banyak memilih nilai puas dibandingkan
dengan nilai sangat puas, hampir 80% data yang dihasilkan responden memilih puas dan sangat
puas dalam penilaian institusi.
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5.3.1. Penilaian Perusahaan/Institusi terhadap Universitas Syiah Kuala
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Gambar 2. Penilaian Institusi Terhadap Universitas Syiah Kuala Pada Tingkat Sangat Puas (4)

Dari seluruh penilaian terlihat bahwa tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap
penilaian universitas, hal ini menunjukkan bahwa angkat tingkat kepuasan yang rendah namun
memiliki tingkat yang sangat tinggi terhadap evaluasi kurikulum ditingkat universitas.
Tingkat kepentingan dan kepuasan dari pengguna lulusan juga terlihat nilai kepuasan
lebih baik dibandingkan dengan kepentingan yang dihasilkan. Secara umum nilai kepuasan
lebih tinggi disetiap data yang di hasilkan
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Gambar 3. Tata pamong yang diterapkan di Universitas Syiah Kuala

Hasil survey pada tata pamong dihasilkan pada kepentingan dan kepuasan mendapatkan nilai
yang hampir sama, namun tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan.
Tingkat ketidakpuasan terhadap tata pamong masih sangat kecil sehingga, dapat disimpulkan
bahwa tata pamong pada Universitas Syiah Kuala sangat baik.
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Gambar 4. Tata kelola dan kepemimpinan di Universitas Syiah Kuala

Penilaian tata kelola pada Universitas Syiah Kuala terhadap instansi tempat alumni bekerja
masih dalam katagori yang positif, hal ini menunjukkan nilai yang dihasilkan antara
kepentingan dan kepuasan relatif sama, nilai kepuasan yang ditemukan jauh lebih tinggi. Dari
hasil survey menunjukkan bahwa Universitas Syiah Kuala masih dalam tata kelola yang sangat
baik serta kepemimpinannya.
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Gambar 5. Sistem kerjasama dengan mitra di Universitas Syiah Kuala

Sistem kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan mitra terlihat semakin lama semakin
banyak, artinya pengguna membutuhkan universitas sebagai mitra dan sebaliknya, nilai
kepentingan ini terlihat dari hasil survey terhadap kepentingan keduanya. Tingkat kepuasan
terhadap kerjasama ayng dihasilkan mencapai nilai 90 % (puas dan sangat puas), hal ini
menunjukkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan saat ini masih sangat efektif dan perlu
ditingkatkan terus untuk pengembangan Universitas menjadi Unggul.
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Gambar 6. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan stakeholder

Kurikulum yang diterapkan oleh universitas saat ini masih mendapatkan nilai yang sinergis,
hal ini terbukti dengan kepentingan dan kepuasan yang dihasilkan keduanya relatif sama dan
angkanya mencapai >90 % dari keduanya (nilai puas dan sangat puas). Pengembangan
kurikulum di dunia kerja sangatlah penting untuk menunjang dan mempermudah dalam
pengembangan dunia kerja. Persamaan presepsi antara dunia kerja dan universitas perlu
diselaraskan sehingga alumni dari Universitas Syiah Kuala dapat diterima dan diserap lebih
banyak di dunia industri.
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Gambar 7. Evaluasi Kurikulum Bersama dengan Stakeholder

Kebutuhan stakeholder dan Universitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja
yang baik, hal ini terlihat hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara stakeholder dan
universitas menghasilkan nilai yang sangat baik, bahkan nilai ketidakpuasan masih dalam
katagori yang sangat kecil.
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Gambar 8. Porsi Pembelajaran Hardskill

Hasil pembelajaran secara hardskill pada bangku kuliah yang digunakan di dunia
industri/instansi memiliki nilai yang sangat penting, nilai yang sama ditemukan pada nilai
kepuasan, sehingga hasil hardskill yang diberikan atau diajarkan di Universitas benar benar
dapat dimanfaatkan oleh dunia industri/instantsi.
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Gambar 9. Porsi Pembelajaran Softskill

Tingkat porsi pembelajaran yang dihasilkan terhadap softskill menunjukkan nilai yang sangat
optimal pada tingkat kepuasan, pihak institusi dan dunia industri tidak ada yang menyatakan
tidak puas, namun nilai kepuasan yang sangat optimal. Tingkat kepentingan menunjukkan hal
yang sama, walaupun masih ada 1 % pada tingkat yang menyatakan bahwa pembelajaran
secara softskill tidak penting. Tingkat softskill yang tinggi akan sangat membantu pihak
instansi dan juga dunia industri dalam menjalakan kegiatan didunia industri, sehingga
permintaan akan softskill ini akan meningkat seiring dengan perubahan dan perkembangan
zaman.
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Gambar 10. Pelaksanaan Praktek Kerja

Kegaitan praktek kerja yang merupakan bagian dari prasyarat mahasiswa sebelum
mendapatkan gelar sarja, kegiatan ini sangatlah dibutuhkan untuk menjadi pengalaman awal
mahasiswa sebelum terjun kelapangan. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja ini melibatkan
pihak ketiga yaitu industri dan instansi terkait, sehinggga peran dunia industri sangat
dibutuhkan ditingkat universitas. Dari hasil survey terlihat bahwa tingkat kepentingannya yang
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memiliki sangat tinggi dan juga tingkat kepuasan terhadap alumni/mahasiswa yang bekerja
dengan status praktek lapang memiliki nilai yang sangat optimal artinya pihak ketiga dapat
menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang siap didunia kerja.
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Gambar 11. Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang dan praktek lapang merupakan kegiatan yang hampir sama, namun
kegiatan magang biasanya dilakukan lebih dari 2 bulan, dan hal ini bertujuan mahasiswa dapat
mengenal si perusahaan lebih lama. Pelaksanaan magang saat ini di tingkat universitas seperti
magang bersertifikasi dilakukan selama 6 bulan serta biasaya perusahaan ikut membiayai
kegiatan magang. Tingkat kepentingan terhadap magang sangat ditunggu oleh pihak
perusahaan dan hasil yang didapati juga menghasilkan nilai yang sangat puas dengan hasil
kerja mahasiswa yang magang di perusahaan. Beberapa mahasiswa atau alumni yang telah
magang di perusahaan tersebut dapat melanjutkan untuk bekerja diperusahaan tersebut.
Tingkat penilaian yang sangat baik pada pelaksanaan magang dan juga praktek lapang.
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Gambar 12. Kualifikasi Dosen dan Tenaga Pendidikan
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Tingkat kualifikasi dosen dan tenaga pendidikan di Universitas Syiah Kuala berdasarkan nilai
kepentingan, menunjukkan angka yang sangat baik, hal ini seiring dengan nilai kepuasan yang
dihasilkan bahwa pihak industri dan instansi sangat puas dengan kualifikasi dosen di
Universitas Syiah Kuala, sehingga banyaknya staf dan dosen serta tenaga pendidik yang
dijadikan staf ahli dan juga menjadi agent perubahan dalam dunia industri.
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Gambar 13. Ketersediaan sarana dan prasarana pengajaran

Sarana dan prasarana dalam pengajaran juga sangat perlu diperhatikan, namun pada survey
user study ini, menunjukkan sarana dan prasarana yang diberikan ditingkat universitas sudah
sangat bagus, walaupun masih ada yang belum sesuai namun angka yang dihasilkan masih
sangat kecil dibandingkan dengan nilai kepentingan dan nilai kepuasan terhadap pihak yang
menilai.
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Gambar 14. Biaya perkuliahan

Biaya perkuliahan di Universitas, dari hasil survey menunjukkan bahwa nilai kepentingan
sangat tinggi diatas 50% dan nilai kepuasannya juga berada 58%. Hal ini menunjukkan biaya
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perkuliahan dengan sistem UKT yang diterapkan oleh universitas dapat membantu mahasiswa
dalam proses perkuliahan, hal ini juga dibantu dengan adanya beasiswa dari berbagai pihak
yang diberikan melalui tingkat Fakultas dan Prodi di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
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Gambar 15. Prestasi mahasiswa dan lulusan

Prestasi yang dihasilkan oleh Universitas Syiah Kuala berdasarkan nilai kepentingan
menunjukkan bahwa mencapai lebih dari 90% (puas dan sangat puas), hal ini terlihat juga pada
nilai kepuasan terhadap pihak dunia industri dan instansi mencapai 90%. Usaha dan kerja keras
terhadap keseriusan untuk mendapatkan prestasi baik di tingkat mahasiswa dan alumni
memberikan nilai yang sangat positif ditingkat instansi dan dunia industri.

5.3.2. Karakteristik alumni
Nilai karakteristik alumni yang dinilaioleh pihak institusi dan juga pihak dunia industri,
menunjukkan bahwa, nilai kepentingan dan nilai kepuasan yang dihasilkan secara umum pada
taraf yang sama. Grafik berikut ini merupakan gambaran secara umum yang diambil sampel
pada data nilai (4) sangat puas untuk setiap item hasil survey dan dari hasil ini menunjukkan
bahwa, alumni memiliki sertifikat keahlian memiliki nilai yang sangat tinggi terhadap tingkat
kepuasan dari pihak ketiga yaitu pihak dunia industri dan juga pihak instansi. Selain sertifikat
pihak industri dan instansi membutuhkan keahlian riset diatas rata-rata sehingga hal ini
menunjukkan tingkat kepuasan yang dihasilkan sangat tinggi dari nilai kepentingan yang ada.
Salah satu permintaan yang sangat signifikan adalah kemampuan bahasa asing, tingkat
kepuasan terhadap kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu patokan dalam dunia
industri dan juga instansi.
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Gambar 16. Karakteristik Alumni Pada Data Hasil Survey User Study Pada Penilaian Sangat Puas (4)

Adapun data yang akan ditampilkan adalah indeks prestasi, sertifikat keahlian, pengalaman
kerja, keterampilan riset serta kemampuan bahasa asing menjadi nilai kepuasan yang sangat
tinggi.

Penilaian pada indeks prestasi
Penilaian IPK terhadap karakteristik alumni memiliki nilai yang sangat mempengaruhi dari
data yang dihasilkan, Nilai indeks IPK yang baik secara tidak langsung memiliki penilaian dari
karakter yang lebih baik. Dunia industri dan instansi dalam proses rekruitmen selalu memilih
alumni yang memiliki nilai IPK yang baik. Hal ini terlihat bahwa tingkat kepentingan yang
sangat tinggi dan nilai kepuasan yang tinggi. Peningkatan IPK yang baik terhadap alumni
sangat diharapkan oleh dunia industri dan instansi dalam pengembangan dalam dunia kerja.

29

60%
49%

50%

51%
46%

45%

40%
30%
20%
10%
1%

1%

4%

4%

0%
Tidak penting

Cukup penting
Kepentingan

Penting

Sangat penting

Kepuasan

Gambar 17. Data Penilaian Pada Indeks Prestasi

Sertifikat keahlian
Dari hasil servey user study menunjukkan bahwa tingkat kepentingan memiliki nilai yang
sangat tinggi mencapai 49% dan nilai sangat penting 39%, hal ini menunjukkan bahwa
sertifikat yang dimiliki oleh alumni sangat penting terutama terhadap nilai kepuasan yang
dihasilkan. Tingkat kepuasan yang diasilkan mencapai 53% dan 33 % (puas dan sangat puas),
angka ini mencapai lebih dari 90% bahwa kebutuhan sertifikat menjadi tingkat kepuasan yang
sangat baik.
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Gambar 18. Data Hasil Survey Terhadap Sertifikat Keahlian Terhadap Alumni
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Dari data ini menunjukkan bahwa universitas perlu membuat lembaga atau tempat uji
kompetensi untuk memberikan sertifikat dan juga kompetensi terhadap mahasiswa yang
menjadi bekal ketika di dunia kerja dan instansi. Universitas disarankan untuk membentuk LSP
Pihak 1 untuk membantu mahasiswa dalam pengembangan kompetensi sehingga ketika
didunia kerja dapat diterima sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pengalaman kerja
Dari data survey terhadap user study terhadap pengalaman kerja terlihat bahwa jumlah nilai
terhadap kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan sangat penting, hal ini menunjukkan
jumlah pengalaman kerja alumni yang sudah ada saat ini masih perlu perbaikan labih baik dan
untuk nilai kepuasan yang dihasilkan menunjukkan angka 48% puas dan nilai sangat puas
masih berada dibawahnya.
Pihak instansi dan dunia kerja sangat mengharapkan adanya pengalaman kerja bagi
alumni hal ini dapat di terpakan melalui program magang dan juga program praktek lapang
serta program kampus merdeka sehingga pengalaman kerja yang di inginkan dapat tercapai
sesuai keiinginan oleh pihak industri dan instansi
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Gambar 19. Data Hasil Terhadap Pengalaman Kerja

Keterampilan riset
Kemampuan riset seorang alumni terutama sarjana, seharusnya memiliki bekal yang sangat
baik, hal ini dibuktikan tingkat kepuasan yang dihasilkan berada diatas nilai kepentingan.
Dengan jumlah kepentingan 48% dan tingkat kepuasan 51% menunjukkan pentingnya riset
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dalam proses perkuliahan yaitu proses pembuatan skripsi dapat membantu mahasiswa dalam
keterampilan riset di dunia industri dan dunia instansi.
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Gambar 20. Data Hasil Survey Tentang Keterampilan Riset

Kemampuan bahasa asing
Kemampuan bahasa asing sangat dibutuhkan oleh pihak industri dan instansi hal ini terbukti
dengan nilai kepentingan lebih tinggi dari tingkat kepuasan dari pihak ketiga. Pihak ketiga
dalam hal ini industri dan instansi sangat berharap dengan kemampuan bahasa inggris terhadap
alumni Universitas Syiah Kuala.
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Gambar 21. Data Hasil Kemampuan Bahasa Asing
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Dari hasil ini pihak universitas sebaikknya memberikan pelatihan atau syarat ekstra untuk
bahasa asing sehingga, alumni Universitas Syiah Kuala sudah siap untuk Go Internasional.
Pihak universitas juga dapat melihat peluang ini dan meningkatkan alumni dalam
berkomunikasi bahasa inggris, karena dengan modal bahasa inggris pihak ketiga lebih mudah
menerimanya dan sangat membantu dalam perusahaannya.
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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
1. Dari hasil penelitian survey user study menunjukkan bahwa yang mengisi data
sebanyak 300 orang dari data 899 orang yang ada dengan nilai response rate sebesar
33%.
2. Data yang dihasilkan pada responden tahun 2021 ini lebih banyak berasal dari Fakultas
KIP, hal ini terlihat data yang dihasilkan alumni bekerja di dunia pendidikan.
3. Beberapa alumni sudah bekerja lebih dari 6 tahun pada umumnya berasal dari dunia
pendidikan
4. Penilaian perusahaan atau institusi terhadap Universitas Syiah Kuala secara umum
sudah sangat baik namun perlu ditingkatkan lagi pada proses evaluasi kurikulum
bersama stakeholder, dimana nilai yang dihasilkan sangat tinggi terhadap nilai
kepentingan, sedangkan tingkat kepuasannya lebih rendah diatas 30%.
5. Adanya pengalaman magang dari alumni menjadi nilai kepuasan tersendiri dari
perusahaan atau institusi
6. Dari hasil survey karakteristik terhadap alumni terlihat sertifikasi keahlian menjadi
nilai yang perlu diperhatikan, karena nilai yang dihasilkan terhadap kepentingan lebih
rendah daripada nilai kepuasan yang sangat tinggi mencapai 53%
7. Pengalaman kerja dan keterampilan terhadap riset menunjukkan tingkat kepentingan
yang lebih rendah, namun tingkat kepuasan yang sangat tinggi diatas 50%

Saran
1. Metode user survey ini perlu dilakukan sosialisasi terutama ditingkat Dekan, Jurusan
dan Prodi sehingga pada saat dilakukan survey dapat meningkatkan nilai respons rate.
2. Beberapa hasil kesimpulan user survey harus menjadi umpan balik oleh Universitas
Syiah Kuala sehingga dapat terus menjadi perbaikan yang berkelanjutan.
3. Perlu adanya peran prodi terhadap peningkatan hasil respons rate dalam mengisi survey.
4. Sebaiknya alumni mengisi nomor yang aktual sehingga memudahkan enumerator
dalam membantu pengisian user survey.
5. Perlu adanya hubungan yang berkelanjutan antara Perguruan Tinggi dan stakeholder
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LAMPIRAN
Lampiran 1. SK Rektor Terhadap Kegiatan Terhadap User Survey

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1313/UN11/KPT/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM USER SURVEY PADA UPT CAREER DEVELOPMENT
CENTRE UNIVERSITAS SYIAH KUALA
No
1

2

3
4

Nama/NIP/NIPK
Dr. Riha Dedi Priantana, SE.Ak,
M.Si
197912032008011007
Dr. Ismail Sulaiman, S.TP, M.Sc
198006252003121001
Ratu Fazlia Inda Rahmayani,
S.Pd., M.Sc.
198909272015042003
Irma Suryani, SE., M.B.A
198808072015042001

Pangkat/Gol

Jabatan dalam Dinas

Jabatan dalam Panitia

Rincian Tugas

Penata Tk. I (Gol. III/d)

Koordinator Program
Studi S-1 Akuntansi

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab User
Survey

Penata Tk. I (Gol. III/d)

Sekretaris Jurusan
Teknologi Hasil
Pertanian

Ketua

Ketua Tim User Survey

Penata (Gol. III/c)

Lektor

Wakil Ketua

Wakil Ketua Tim User
Survey

Penata Muda Tk. I (Gol.
III/b)

Asisten Ahli

Anggota

Anggota Tim User
Survey

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
ttd.
PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Catatan:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya
merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

36

Lampiran 2. Personil Kegiata User Study untuk Alumni

Nama

Jabatan

Dr. Ismail Sulaiman, S.TP., M.Sc

Ketua Peneliti

Dr. Munira Sungkar, S.T., M.T

Anggota Peneliti

Kurnia Saputra, S.TP., M.Sc

Anggota Peneliti

Rincian tugas
Bertanggung jawab
pada semua kegiatan
Survey User Study
Alumni Tahun 2021
Bertanggung jawab
terhadap enumerator
dilapangan
Bertanggung jawab
terhadap data yang
ada pada sistem web
user survey

Waktu Kerja
8 minggu

6 minggu

6 minggu
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Lampiran 3. Daftar Nama Instansi

Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nama Institusi/Perusaaan
AMS.Co
Asosiasi kontraktor aceh
Badan Kesatuan bangsa dan politik Gayo Lues
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie
Badan Perancanaan Pembangunan Daerah Kota Subuslussalam
Badan Pusat Statistik Kota Sabang
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Pidie
Balai Penyuluh Pertanian
Bappeda
Bappeda Aceh Jaya
Baznas
Bimbel Alumni Aceh
Bimbel Nurul Fikri
Bimbel Teknos Aceh
Blang Rakal
BPBD Pidie Jaya
BPP Lut Tawar
Bukopin
Coffee Shop
CV. ARP Mencerlo
CV. Distribusindo Bintang
CV. Geotama Multi Resource
CV. Sumber Rezeki
Dinas Kesehatan Kab Aceh Singkil
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
Dinas Pariwista, Pemuda dan Olahraga Kab.Pidie
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Timur.
Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bireuen
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Dinas pertanian.
Dinas PUPR Kab. Solok
Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang
Diniyah Misbahul Ulum MIN 7 Banda Aceh
Fatih Bilingual School
Islamic Vocational School Alfata
J&T Express
Kantor Camat Balohan Haji
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Kantor Hukum Nourman dan Partner
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh
Kantor Wilayah Kemenkumham SULUT
Keencatshop & clinic
Kejaksaan Tinggi Aceh
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Kementrian Agama Kab Pidie Jaya
Koni Aceh Jaya
Konsultan Pajak Wahidin & Rekan
Kopi Lain Hati
Lab Fisika Material, Jurusan Fisika, FMIPA
Laboratorium Penyakit Infeksi
Laboratorium Sumber Daya Alam dan Energi
LPMP ACEH
MAN 3 PIDIE
Monstr Corp
MTsN 3 Banda Aceh
MTsS Harapan Bangsa
MULTI KARADIGUNA JASA
Mulyareklame
Network Pro
Ninja Van
Ombidsman RI Provinsi Aceh
Paud Tirta Mutiara
Pemerintah Daerah
Pemerintah gampong arongan
Penang Refleksi
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
Politeknik Kutaraja
PSHK Indonesia
PT. Smart Tbk
PT. Aceh Cipta Media/ Media ANTEROACEH.com
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Proyek Stone Crusher Tol Sigli Banda Aceh
PT. ADHI PERSADA BETON
PT. Adhitama Sukses Makmur
PT. Alpha Scorpi
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK
PT. Bank Syariah Indonesia
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
PT. Berkah Jaya Grup
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

PT. Bersama sukses bahagia
PT. Bimetal Elextrical
PT. BRI Asuransi Indonesia
PT. Capella Multi Dana
PT. Cipta Puja Mandiri
PT. DPRS Mustaqim Aceh (Perseroda)
PT. Farrald Teknindo
PT. Fimat Aza Muraya
PT. Global Rekayasa Konsultan
PT. Gramedia Asri Media
PT. IDHardware tbk Indonesia
PT. Indo Premier Sekuritas
PT. Jamkrindo Syariah
PT. Karya Semangat Mandiri
PT. Mata Rencong Aceh Perdana
PT. MCF MAF
PT. Mitra Kerinci
PT. Mitra Petra Sejahtera
PT. Mitra Prima Konsulindo
PT. Mitra Subur Jaya
PT. Nusantara Bumi Aceh
PT. Nusantara Sakti
PT. Parama Global Inspira
PT. Permata Hijau Group
PT. PLN persero
PT. PP (Persero) tbk
PT. Pulau Sambu
PT. Riau Sakti United Plantations
PT. Ruang Raya Indonesia(Ruangguru)
PT. Ruang RayaIndonesia
PT. Sari Internasional Grup
PT. Sicepat Express Indonesia
PT. SSI BANDA ACEH
PT. Swadharma Sarana Informatika
PT. TASPEN (PERSERO)
PT. Telkom Witel Sumatera Selatan
PT. Tunas Cahaya Mandiri Widyatama
PT. Wahana Cipta Muliagraha
PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda
PT.Aryazka Putra Putra Indopratama
PT.Gojek Indonesia
PT.ISS INDONESIA
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

PT.Pegadaian (Persero)
PT.PERTANI (PERSERO) UP.Meulaboh
PT.Sarana Baja Perkasa
PTPN - I
PTPN IV
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Pusat Riset Kolaborasi ilmu kesehatan
Pusat Riset Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan
Queen animal clinic
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
RSUD kota Subulussalam
Rumah Sakit Ibu dan Anak Proivinsi Aceh
SD 5 matangkuli
SD Muhammadiyah 2 Langsa
SD NEGERI LAWE KINGA
SD Sukma Bangsa Pidie
SDIT Addurrah Medan
SDIT Cendikia Darussalam
SDIT Madani
SDN 1 simpang ulim
SDN 5 babahrot
SDN 6 SIMPANG MAMPLAM
SDN Perumnas Neuhen
SMA Negeri 1 Sawang
SMA NEGERI 5 LANGSA
SMA Negeri Unggul Subussalam
SMA SWASTA MISBAHUD DHULAM AL AZIZIYAH
SMAN 1 Beutong
SMAN Bunga Bangsa
SMK Farmasi Citra Bangsa
SMK Al Fhattani
SMK Swasta ASD Foundation
SMP Negeri 1 BIREUEN
SMP Negeri 1 Susoh
SMP Negeri 1 WOYLA
SMPN 5 BANDAR
SMPN 7 Banda Aceh
SMPN Pesangan Bireun
SMPs Raudhatul Jannah
SMPTQ Baitussalahin Ulee kareng
TK Khalifah Aceh 3
TVRI Pusat
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166
167
168
169
170
171

Universitas Gajah Putih
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Yayasan Pelita Cendikia An-Najah
Yayasan Pendidikan GMAHK Sumbul Kabanjahe (SMA ADVENT BILINGUAL
SCHOOL)
Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim - Dayah Jeumala Amal
Yayasan Wakaf Hambalatul Quran
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Lampiran 4.Foto dan Gambar kegiatan User Study

Breefing dengan Enumerator

Merekap hasil enumerator seitap minggu

Enumerator menghubungi alumni

Evaluasi hasil pengiriman data

Enumerator memandu alumni

Pengisian data alumni
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