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kurikulum. Tujuan dari program ini yaitu mengembangkan
kurikulum yang dinamis yang mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan stakeholders.
Untuk mencapai tujuan tersebut disamping dilakukan kegiatan
benchmarking kurikulum dengan Universitas lain juga
diprogramkan kegiatan tracer study alumni dalam rangka
mengkaji kebutuhan bahan ajar untuk mendukung
ketercapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan pasar kerja
nasional dan internasional serta komunitas ilmiah. Kedua
kegiatan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan kedalam
matakuliah untuk mencapai kompetensi secara holistik dan
komprehensif.
Menurut TIM tracer Study (Rekam jejak alumni)
Universitas Negeri Yogyakarta (2012) pengertian tracer study
adalah suatu proses pengumpulan informasi dari alumni
mengenai berbagai hal menyangkut kinerja alumni setelah
lulus dari perguruan tinggi.Tracer study terhadap alumni
merupakan salah satu studi empiris yang diharapkan
menyediakan informasi terkait dengan karier lulusan setelah
mereka bekerja. Informasi ini digunakan untuk pengembangan
lebih lanjut dalam menjamin kualitas pendidikan. Dengan
kegiatan tracer study ini diharapkan FEB UNJANI
mendapatkan informasi indikasi kekurangan pelaksanaan
program studi dan menyediakan dasar-dasar pelaksanaan
perencanaan dimasa depan. Menurut TIM Tracer Studi
Universitas Brawijaya (2010) Pelaksanaan penelusuran study
sekurang-kurangnya menjawab pertanyaan tentang (a) Daya
saing lulusan yang ditunjukkan melalui waktu tunggu
mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan
berkompetisi dalam seleksi dan gaji yang diperoleh ; (b)
Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ditunjukkan
melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan),
relevansi pekerjaan dengan background pendidikan, manfaat
Mata Kuliah (MK) yang diprogram dalam pekerjaan, saran
lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan; (c) Kepuasan
pengguna lulusan, kompetensi lulusan dan saran lulusan untuk
perbaikan
kompetensi
lulusan.Untuk
itu
informasi
keberhasilan profesionalisme (karier, status, pendapatan) para
alumni dibutuhkan. Demikian pula informasi terhadap
pengetahuan dan keahlian yang relevan (hubungan antara
pengetahuan dan keahlian dengan kebutuhan kerja, ruang
lingkup pekerjaan, posisi professional). Para alumni
diharapkan juga dapat memberikan penilaian kondisi dan
ketentuan belajar yang mereka alami masa belajar dikaitkan
dengan dunia kerja yang mereka hadapi.
Dokumen tracer study alumni dapat bermanfaat bagi
pengelola FEB UNJANI. Bagi pengelola, diharapkan dapat
bermanfaat untuk menentukan strategi dan orientasi
pendidikan, melakukan perbaikan konsep maupun teknis
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan

Abstrak—Tracer study terhadap alumni merupakan salah
satu studi empiris yang diharapkan menyediakan informasi
untuk mengevaluasi hasil pendidikan di FEB UNJANI. Informasi
ini digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dalam
menjamin kualitas pendidikan. Dengan kegiatan tracer study ini
diharapkan FEB UNJANI mendapatkan informasi indikasi
kekurangan pelaksanaan program studi dan menyediakan dasardasar pelaksanaan perencanaan dimasa depan. Untuk itu
informasi keberhasilan profesionalisme (karier, status,
pendapatan) para alumni dibutuhkan. Demikian pula informasi
terhadap pengetahuan dan keahlian yang relevan (hubungan
antara pengetahuan dan keahlian dengan kebutuhan kerja,
ruang lingkup pekerjaan, posisi professional). Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah bagaimana profil perusahaan/lembaga
tempat alumni FEB UNJANI bekerja dan berapa lama masa
tunggu alumni FEB Unjani untuk bekerja saat pertama kali
bekerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil
perusahaan/ lembaga tempat alumni FEB UNJANI bekerja dan
untuk mengetahui masa tunggu alumni FEB bekerja saat
pertama kali bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriftif analitik. Untuk memperoleh data digunakan kuesioner
kemudian dikirim kepada Alumni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Unjani kemudian selanjutnya dianalisis. Adapun respondennya
adalah lulusan jurusan Manajemen dan Akuntansi periode lulus
tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian
menunjukan bahwa mayoritas alumni bekerja di perusahaan
swasta dan berjenis perusahaan manufaktur. Jabatan pertama
pada saat bekerja sebagai staf administrasi, penghasilan berkisar
diantara Rp 3 juta sampai dengan 6 juta dan masa tunggu untuk
bekerja pertama kali adalah rata rata 4 bulan.
Kata kunci : Tracer study ;profil alumni

I. PENDAHULUAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJANI adalah
salah satu fakultas yang dimiliki oleh Universitas Jenderal
Achmad Yani yang berlokasi di Cimahi. FEB UNJANI telah
berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang ilmu Ekonomi, serta mempunyai
andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun
demikian, FEB UNJANI terus dituntut untuk selalu
memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan
upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan
global. FEB Unjani telah berupaya untuk
melakukan
perbaikan baik dibidang akademik maupun infrastruktur,
dimana upaya-upaya ini dimaksudkan sebagai langkah untuk
memperbaiki mutu lulusan yang mampu menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman. Diharapkan lulusan FEB memiliki
kemampuan bersaing di era global, sehingga mampu menjadi
kader pimpinan bangsa dimasa globalisasi mendatang. Guna
mencapai lulusan dengan kualifikasi tersebut diatas, maka
FEB UNJANI telah menetapkan program pengembangan
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 Rancangan Survey
 Konsep teknis untuk
melaksanakan survey
 Perumusan
item
quesioner dan respon
 Memformat
daftar
questioner
 Pengujian tahap awal
questioner
 Pencetakan
quesioner dan bahan
yang lainnya
2. Koleksi Data
2 bulan
 Pendistribusian dan
pengumpulan
quesioner.
 Memastikan
partisipasi yang tinggi
(Peringatan
dalam
kegiatan)
3. Analisa Data
1 bulan
 Pemasukan data dan
dan penulisan
mengedit data
laporan
 Analisa data
 Penyusunan laporan
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif.Target
Responden kegiatan tracer alumni adalah alumni mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang meliputi lulusan Jurusan
manajemen dan lulusan Akuntansi. Responden yang ditracer
adalah alumni lulusan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

semakin menjadi lebih baik dalam kapasitas intelektualitasnya.
Hasil tracer study aluni ini juga diharapkan dapat dipakai
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas
proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta
pengembangan manajemen pendidikan. Dengan perbaikan
yang terus menerus terhadap aspek-aspek tersebut maka
diharapkan pendidikan di FEB UNJANI dilakukan dengan
secara efisien, efektif, dan produktif dan pada saatnya
mempertinggi daya saing alumni FEB UNJANI.
Kegiatan Tracer Study alumni di FEB UNJANI telah
dilakukan secara kontinyu. Sistem informasi berbasis media
sosial dan Web site telah pula dikembangkan sehingga
responden (alumni) dapat melakukan kontribusi dan
pemikirannya melalui media sosial dan website FEB UNJANI.
Kegiatan Tracer Study yang telah dilaksanakan sampai saat ini
adalah yang berbasis alumni. Dalam rangka memperluas
masukan stakeholder dalam kerangka tracer study, maka
kegiatan tracer study ini perlu diperluas dengan mengikut
sertakan peran stakeholder yang mempunyai peran yang
signifikan bagi para alumni, yaitu perusahaan/lembaga dimana
alumni mengabdikan keahliannya.
Sebagai perbandingan hasil tracer study yang telah
dilaksanakan oleh Universitas lain terkait dengan tracer
alumninya salah satunya berdasarkan hasil dari TIM Tracer
Universitas Brawijaya (2010) yang menyimpulkan hasil
tracernya bahwa sebagian besar lulusan Universitas Brawijaya
telah mampu memenuhi kebutuhan stakeholder, namun masih
ada beberapa lulusan yang masih belum memenuhi kebutuhan
stakeholder. Berdasarkan hasil TIM Tracer study Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (2012)
disimpulkan bahwa Penerapan hasil tracer study sebagai bahan
perbaikan kurikulum, memiliki makna strategis untuk
relevansi kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja.
Hasil TIM tracer study alumni Program study Teknik Mesin
Unhas, (Mulyadi, 2011) disimpulkan bahwa alumni telah
banyak diterima diberbagai lapangan pekerjaan dengan waktu
tunggu memperoleh pekerjaan yang pertama 6 bulan dan
bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya 75%.

III. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Profil Umum Alumni
Target Responden kegiatan tracer alumni adalah lulusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang meliputi lulusan Jurusan
manajemen dan lulusan Akuntansi. Responden yang ditracer
adalah alumni lulusan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
Berikut ini jumlah Target Responden untuk lulusan tahun
2014 sampai dengan 2017 seperti pada tabel 1 :
Tabel 1
Target Responden
Tahun Lulus

II. METODE
A. Tahapan Penelitian
Secara umum, pelaksananaan penelitian ini dilakukan
melalui tiga tahapan, seperti ditampilkan pada Gambar 2.1 di
bawah ini.
Pengembangan konsep dan Instrumen

Jurusan

Analisis Data dan Penulisan Laporan
Gambar 2.1
B. Rincian Kegiatan setiap Tahap Penelitian
Rincian kegiatan setiap tahapan penelitian dapat dijelaskan
seperti yang terdapat pada tabel 2.1 berikut ini
Tugas Pekerjaan Utama

Waktu

1. Pengembangan  Penetapan
Tujuan
Konsep dan
Survey ( memilih
Instrumen
tema untuk dikaji)

1 bulan

2014

2015

2016

2017

Total

58
101
121
142
422
Manajemen
55
83
116
157
411
Akuntansi
113
184
237
297
833
Jumlah
Responden yang telah dikirim kuesioner kemudian
mengisi secara lengkap kuesioner tersebut adalah sebagai
berikut seperti pada tabel 2.
Tabel 2
Responden yang mengisi Kuesioner/Berhasil ditracer
Tahun Lulus

Pengumpulan Data

Tahap

ISSN: 2721-351X

Jurusan
Manajemen
11

2014

2015

2016

2017

Total

36

62

85

69

252
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lulus tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2017 mayoritas
bekerja di Perusahaan swasta.
B. Gambaran Berdasarkan Jenis Perusahaan Tempat
Alumni Bekerja
Berdasarkan data jenis perusahaan tempat alumni bekerja
dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 5
Jenis Perusahaan Tempat Alumni Bekerja
Jurusan Manajemen Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2017

49
72
79
82
282
Akuntansi
85
134
164
151
534
Jumlah
Berdasar data tersebut responden yang berhasil ditracer
untuk lulusan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Jurusan
Manajemen adalah sebesar 60%, sedangkan untuk lulusan
Jurusan Akuntansi periode lulusan tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017 yang berhasil ditracer adalah 69%. Secara
keseluruhan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode
lulusan Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berhasil
ditracer sebanyak 64%.
A. Gambaran Tempat Bekerja Alumni Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Berdasarkan data para alumni Fakultas Ekonomi dan
Bisnis untuk lulusan periode lulus tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017 dapat digambarkan seperti berikut ini.
Tabel 3
Gambaran tempat bekerja lulusan jurusan Manajemen
Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

total

Manufaktur

Dagang

Jasa

300
250
200
150
100
50
0
Series1

Jurusan Manajemen
Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat digambarkan alumni
jurusan Manajemen periode lulus tahun 2014 sampai dengan
periode tahun 2017 adalah bekerja di Perusahaan Jasa
sebanyak 92 orang (36%), bekerja di Perusahaan Dagang
sebanyak 24 orang (10%) dan bekerja di perusahaan
Manufaktur sebanyak 136 orang (54%). Dengan demikian
mayoritas lulusan jurusan manajemen periode lulus tahun
2014 sampai dengan periode tahun 2017 adalah bekerja di
perusahaan manufaktur.

Series1

Jurusan Manajemen

Tabel 6
Jenis Perusahaan Tempat Alumni Bekerja
Jurusan Akuntansi Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 tersebut alumni jurusan manajemen
bekerja di Instansi Pemerintah sebanyak 16 orang (6%),
bekerja di BUMN sebanyak 22 orang (10%) dan bekerja di
Perusahaan swasta sebanyak 214 (84%) orang, dengan
demikian mayoritas lulusan Jurusan Manajemen periode lulus
tahun 2014 sampai dengan periode 2017 adalah bekerja di
perusahaan swasta.
Tabel 4
Gambaran tempat bekerja lulusan jurusan Akuntansi
Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

total

Jasa

Manufaktur

300
250
200
150
100
50
0

300
250
200
150
100
50
0

Dagang

total

Perusahaan
Swasta

BUMN

Instansi
Pemerintah

300
200
100
0

Series1

total

Perusahaan
Swasta

BUMN

Instansi
Pemerintah

Jurusan Akuntansi
Series1

Berdasarkan tabel 6 tersebut lulusan Jurusan Akuntansi
periode lulus tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah
bekerja di perusahaan jasa sebanyak 99 orang (35%), bekerja
di perusahaan Dagang sebanyak 27 orang (10%) dan bekerja
di perusahaan Manufaktur sebanyak 156 orang (55%).
Dengan demikian mayoritas lulusan jurusan
Akuntansi
periode lulus tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mayoritas
bekerja di perusahaan manufaktur.
C. Gambaran Jabatan Alumni Fakultas Ekonomi
Berdasarkan data gambaran jabatan alumni Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis saat pertama kali diterima kerja adalah
sebagai berikut ini.

jurusan akuntansi
Berdasarkan tabel 4 lulusan jurusan Akuntansi periode lulus
tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2017 adalah
sebanyak
10 orang
(4%) orang bekerja di Instansi
Pemerintah, bekerja di BUMN sebanyak 21 orang (7%) orang
dan bekerja di Perusahaan swasta sebanyak 251 orang (89%).
Dengan demikian mayoritas lulusan jurusan Aluntansi Periode
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Tabel 7
Gambaran Jabatan Alumni Jurusan Manajemen
Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

Tabel 9
Gambaran Gaji/Penghasilan Lulusan Jurusan Manajemen
Periode Lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

total

Pengajar

owner

Staf Akt

Staf Marketing

Staf. Keu

300
250
200
150
100
50
0

Staf Adm
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300
250
200
150
100
50
0

Series1

Series1
0-3
juta

3 - 6 6 juta total
juta keatas

jurusan Manajemen

Jurusan Manajemen
Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat digambarkan
penghasilan alumni jurusan manajemen periode lulus tahun
2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 114 orang
(45%) memiliki gaji sampai dengan 3 juta rupiah, sebanyak
117 (47%) memeili gaji 3 juta sampai dengan 6 juta, sebanyak
21 orang (8%) memiliki gaji di atas 6 juta. Dengan demikian
penghasilan alumni jurusan manajemen periode lulus tahun
2014 sampai dengan periode tahun 2017 mayoritas memiliki
penghasilan sebesar Rp 3 juta sampai dengan 6 juta rupiah.
Tabel 10
Gambaran Gaji/Penghasilan Lulusan Jurusan Akuntansi
Periode Lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

total

Pengajar

owner

Staf Akt

Staf. Keu

Staf Adm

300
200
100
0

Staf…

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat digambarkan
bahwa lulusan jurusan Manajemen periode lulus tahun 2014
sampai dengan periode tahun 2017 saat pertama kali bekerja
adalah sebagai staf administrasi sebanyak 161 orang (64%),
sebanyak 24 orang sebagai staf keuangan (9%) sebagai staf
marketing sebanyak 26 orang (11%), sebagai staf akuntasi
sebanyak 13 orang (5%), sebagai owner sebanyak 25 Orang
(10%), sebagai pengajar sebanyak 3 orang (1%). Dengan
demikian saat pertama kali bekerja mayoritas lulusan jurusan
manajemen periode lulus tahun 2014 sampai dengan periode
tahun 2017 mayoritas sebagai staf administrasi.
Untuk lulusan jurusan akuntasi dapat digambarkan
seperti pada tabel 8 berikut ini.
Tabel 8
Gambaran Jabatan Alumni Jurusan Akuntansi
Periode lulus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

300
250
200
150
100
50
0

Series1
0-3
juta

Series1

3 - 6 6 juta total
juta keatas
jurusan Akuntansi

Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat digambarkan penghasilan
alumni jurusan Akuntansi periode lulus tahun 2014 sampai
dengan periode tahun 2017 adalah sebanyak 143 (53%),
berpenghasilan antara 3 juta sampai dengan 6 juta sebanyak
131 orang (50%), berpenghasilan di atas 6 juta sebanyak 8
orang (3%). Dengan demikian mayoritas penghasilan alumni
jurusan akuntansi memiliki penghasilan 3 juta sampai dengan
6 juta rupiah.
E. Gambaran Masa Tunggu Bekerja Lulusan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Berdasarkan data masa tunggu alumni Fakutas Ekonomi
dan Bisnis dapat digambar sebagai berikut ini.

Jurusan Akuntansi
Berdasarak tabel 8 tersebut dapat digambarkan bahwa lulusan
jurusan Akuntansi Periode lulus tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017 jabatan saat pertama kali bekerja adalah sebagai
staf adminsitrasi sebanyak 127 (45%), sebagai staf keuangan
sebanyak 36 orang (13%), sebagai staf marketing 14 orang
(5%), sebagai staf akuntansi 89 orang (32%), sebagai owner
13 orang (4%), sebagai pengajar 3 orang (1%). Dengan
demikian mayoritas lulusan jurusan akuntansi periode lulus
tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2017 adalah sebagai
staf administrasi.
D. Gambaran Gaji/Penghasilan Alumni Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Berdasarkan data gambaran gaji/penghasilan yang diterima
alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat digambarkan
sebagai berikut.
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tunggu bekerja 3 bulan sampai dengan 6 bulan, sebanyak 48
orang (17%) memiliki masa tunggu bekerja 6 bulan sampai
dengan 9 bulan, dan sebanyak orang 32 (11%) memiliki masa
tunggu bekerja diatas 9 bulan. Rata rata masa tunggu bekerja
alumni jurusan Akuntansi periode lulus tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 adalah 4 bulan.

Tabel 11
Gambaran Masa Tunggu Bekerja Alumni Jurusan Manajemen
Lulusan Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017
300
250
200
150
100
50
0

ISSN: 2721-351X

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dibahas
sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

total

diatas 9 bln

6-9 bln

3-6 bln

0-3 bln

Series2

1. Mayoritas lulusan jurusan Manajemen periode lulus tahun
2014 sampai dengan tahun 2017 adalah bekerja di
perusahaan swasta. Untuk lulusan jurusan Akuntansi
mayoritas bekerja di perusahaan Swasta.
2. Mayoritas alumni
jurusan Manajemen dan jurusan
Akuntasi periode lulus tahun 2014 sampai dengan periode
2017 adalah bekerja di perusahaan Manufaktur.
3. Mayoritas jabatan saat pertama kali bekerja alumni jurusan
Manajemen dan Jurusan Akuntasi periode lulusan tahun
2014 sampai dengan periode 2017 adalah sebagai staf
administrasi.
4. Mayoritas penghasilan alumni jurusan manajemen dan
akuntansi lulusan periode 2014 sampai dengan periode
2017 adalah berkisar diantara Rp 3 juta sampai dengan 6
juta rupiah.
5. Mayoritas waktu lama menunggu untuk bekerja setelah
lulus, alumni jurusan akuntansi dan jurusan manajemen
lulusan periode 2014 sampai dengan 2017 diperlukan
waktu rata rata 4 bulan untuk bisa bekerja.

Series1

Jurusan manajemen
Berdasarkan tabel 11 tersebut masa tunggu bekerja
alumni jurusan Manajemen periode lulus tahun 2014 sampai
dengan periode tahun 2017 sampai dengan 3 bulan sebanyak
35 orang (35%), sebanyak 55 orang (22%) memiliki masa
tunggu bekerja 3 bulan sampai dengan 6 bulan, sebanyak 68
orang (27%) memiliki masa tunggu bekerja 6 bulan sampai
dengan 9 bulan, dan sebanyak 4 orang (21%) memiliki masa
tunggu bekerja diatas 9 bulan. Rata rata masa tunggu bekerja
alumni jrusan Manajemen periode lulus tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017 adalah 4 bulan.
Tabel 12
Gambaran Masa Tunggu Bekerja Alumni Jurusan Akuntansi
Lulusan Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017
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Series1

Jurusan akuntansi
Berdasarkan tabel 12 tersebut masa tunggu bekerja
alumni jurusan Akuntansi periode lulus tahun 2014 sampai
dengan periode tahun 2017 sampai dengan 3 bulan sebanyak
98 orang (35%), sebanyak 104 orang (37%) memiliki masa
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