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KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan tracer study merupakan suatu penelitian terhadap alumni yang 

bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari para alumni yang bias dikategorikan 

dalam tujuan akademik dan non-akademik. Untuk tujuan  akademik, umpan balik yang 

berasal dari para alumni tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan 

isi pembelajaran di internal Politeknik Negeri Manado. Sedangkan untuk tujuan non 

akademik, umpan balik dari para alumni diharapkan agar Pendidikan Politeknik Negeri 

Manado mampu melakukan evaluasi serta pengembangan kurikulum, serta keperluan 

infrastruktur yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam rangka memenuhi harapan 

para pemangku kepentingan dan kebutuhan pasar. Tracer study sudah menjadi 

kebutuhan utama dan wajib bagi penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri 

Manado. Hasil tracer study dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan 

kualitas proses belajar mengajar, agar lulusan Politeknik Negeri Manado terserap di 

pasar kerja dengan maksimal. Dengan kegiatan tracer study diharapkan Politeknik 

Negeri Manado memperoleh informasi untuk melaksanakan self evaluation terhadap 

kekurangan sistem pendidikan sertapelaksanaan program studi dan menyediakan 

dasar-dasar pelaksanaan perencanaan di masa depan. 

 Informasi keberhasilan profesionalisme (karier, status, pendapatan) dan 

informasi kebutuhan terhadap kemampuan yang relevan (hubungan antara 

pengetahuan,keahlian, sikap dengan kebutuhan kerja, ruang lingkup pekerjaan, posisi 

profesional) dari para alumni yang lulus 2 tahun yang lalu sangat diperlukan untuk 

mengevaluasi kualitas sistem pendidikan pendidikan vokasional.  Hasil tracer study ini 

diharapkan akan bermanfaat bagi Politeknik Negeri Manado untuk menentukan strategi 

dan orientasi pendidikan, melakukan perbaikan secara sustainability  dalam proses  

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan menjadi semakin baik 

serta cerdas secara komprehensif  baik knowledge, skill dan attitude serta terserap oleh 

stakeholder karena memiliki daya saing global (global  competition) 
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ABSTRAK 

 

Kegiatan tracer study ini bertujuan menggali informasi yang berkaitan dengan 

perjalanan lulusan mulai dari saat mereka menyelesaikan masa pendidikannya di 

Politeknik Negeri Manado sampai pada waktu penyerapan stakeholder sehingga 

institusi memperoleh umpan balik dari para alumni.ik. Dampak hibah tracer study bagi 

Politeknik Negeri Manado antara lain: tersusunnya database Alumni, menjadi dasar 

dalam perbaikan dan pengembangan kualitas proses dan evaluasi pembelajaran serta 

pengembangan system manajemen pendidikan, serta menentukan strategi dan orientasi 

pendidikan ke depan sehingga lulusan menjadi semakin baik dalam kapasitas 

knowledge, skill dan attitude.  Rancanganyang digunakan dalam pelaksanaan tracer 

study tahun 2015 di Politeknik Negeri Manado terbagi dalam empat tahapan, yaitu: 1) 

Penentuan membuat Disain program Tracer Study, 2) Proses pengumpulan dan tabulasi  

data, 3) Proses analisis data dan , 4) Proses pelaporan dan Sosialisasi hasil tracer study.  

Metode yang digunakan dalam pelacakan Alumni dengan metode Sensus  dengan 

seluruh populasi yang yang berjumlah 505 orang. Pengumpulan data dgn metode e-

responden , telephone, wawancara pada saat pertemuan Alumni melalui IKA Polimdo, 

Surat dan Email maupun observasi langsung ke Alumni di perusahaan. Pelaksanaan 

Tracer study. Politeknik Negeri Manado menggunakan instrumen kuesioner yang bias 

di akses di http:p//Polimdo.co.id. Dari hasil analisis target populasi yang berjumlah 75 

alumni yang tamat pada tahun 2015, Jurusan mentargetkan keselurahan alumni bisa 

terjangkau dalam studi ini, namun terdapat 6 alumni yang tidak terkontak, jadi total 

alumni yang menjadi responden dalam penelitian tracer study pada tahun 2017 adalah 

69 responden. Gross Response Rate pada angka 92%. Sementara itu, nilai Net Response 

Rate dari hasil tracer study ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah responden 

dengan target subjek yang nilainya berkisar pada angka 100%. Berdasarkan pada sortir 

data yang dilakukan terhadap kuesioner dari total responden yakni 69 alumni, seluruh 

pertanyaan dalam kuesioner terisi secara menyeluruh oleh semua responden sehingga 

nilai Completion Rate dari tracer study ini berada pada angka 100%. 
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1. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Era globalisasi ditandai dengan adanya perubahan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang begitu cepat serta memberikan tantangan bagi dunia pendidikan 

untuk menghasilkan output yang cerdas secara komprehensif. Eksistensi suatu 

perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama 

tergantung pada penilaian stakeholders, (Wibowo, 2004) Untuk itu  sistem penjaminan 

mutu  pendidikan pun harus dilakukan secara berkelanjutan (continuous improvement) 

sehingga akan dengan muda menuju World Class University sampai terbentuknya 

budaya organisasi yang berkualitas global (global quality culture organization), 

(Anonimous, 2016).  

Politeknik Negeri Manado merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di 

Indonesia Timur yang berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan vokasional yang 

bermutu.Untuk mencapai system Manajmen Mutu pendidikan yang bersaing global 

terhadap daya serapstakeholder sesuai dengan perubahan dalam paradigma tersebut, 

maka visi Politeknik Negeri Manado tahun 2014- 2025 adalah,“: Menjadikan 

Politeknik Negeri Manado sebagai perguruan tinggi vokasional unggul dan berstandar 

Internasional. (Anonimous, 2016) 

Untuk mencapai Visi maka Misi Politeknik Negeri Manado  secara ringkas  

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima. 

2. Menciptakan lulusan berkualitas secara komprehensif meliputi aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 

3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan; dengan 

membangun kemitraan. 

4. Membangun kolaborasi dengan pihak stakeholderbaik  nasional dan internasional.  

 Salah satu cara untuk mencapai visi dan misi Politeknik Negeri Manado dalam 

meningkatkan mutu  perguruan tinggi adalah dengan Evaluasi melalui Tracer study. 
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Informasi yang didapat dari tracer study sangat berguna untuk berbagai evaluasi hasil 

pendidikan, penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi dan 

relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), 

dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 

Tracer study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa PT 

khsusnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari Alumni.  Tracer study 

dilaksanakan sebagai kebutuan akan pentingnya umpan balik dari para alumni untuk 

perbaikan system dan pengelolaan pendidikan serta bermanfaat dalam memetahkan 

dunia usaha dan dunia industri, (Setia Budi,2009). Untuk itulah Politeknik Negeri 

Manadowajib menjalankan program tracer study yang terstruktur, tersistimatis dan 

terorganisir serta professional yang dapat diukur dan dibuktikan sehingga dapat  

mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan dalam dunia kerja agar kemudian 

dapat menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja 

serta membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan menyelaraskan 

kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang diperoleh dari Politeknik Negeri 

Manado. Sehubungan dengan hal tersebut di dengan maksud diatas Polteknik Negeri 

Manado sangat termotivasi  untuk memanfaatkan kesempatan dalam melaksanakan 

Tracer Studi secara sestainablelityatas penyedian dana Program Hibah Tracer study 

perguruan tinggi berupa program bantuan Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi.  

 

b. Tujuan dan Manafaat 

Kegiatan tracer study di Politeknik Negeri Manado ini bertujuan untuk 

memperoleh umpan balik dari para alumni yang bisa dikategorikan dalam tujuan 

akademik dan non-akademik.Untuk tujuan akademik, umpan balik yang berasal dari 

para alumni tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan isi 

pembelajaran di internal Politeknik Negeri Manado. Sedangkan untuk tujuan non 

akademik, umpan balik dari para alumni diharapkan agar Politeknik Negeri Manado 

mampu melakukan evaluasi serta pengembangan kurikulum, serta keperluan 

infrastruktur yang sesuai dengan tujuan pendidikan vokasional  dalam rangka 
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memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan kebutuhan pasar (stakeholder). 

Sedangkan tahapan pelaksanaan dengan mengembangkan serta membuat system yang 

baik secara sesteinabelity mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, 

penyajian data, penganalisis data, pengambilan kesimpulan serta pengambilan 

kesimpulan untuk disosialisasikan hasil pelaksanaan tracer study sebagai bahan 

evaluasi dalam eningkatan mutu institusi untuk mengjasilkan tamatan yang berkualitas 

dan terserap pada pasar tenaga kerja.  Tahapan penyelenggarakantracer study di tingkat 

politeknik Negeri Manado dengan menggunakan kualitas dan metode yang tepat dan 

benar. Hasil tracer studiakan dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data time 

series dalam rangka pengembangan istitusi untuk jangka panjang dalam pencapaian 

visi organisasi 

Manfaat dengan adanya hibah  hibahtracer study bagi Politeknik Negeri 

Manado adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa karena hasil tracer study dilaporkan disosialisasikan kepada 

mahasiswa maka dapat memberikan dampak terhadap motivasi kepada mahasiswa 

untuk meningkatkan kemampuannya ternyata institusi selalu bertanggung jawab 

dan punya kepedulian  

terhadap masa depan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. 

2. Bagi dosen : mempunyai dampak terhadap peningkatan tanggungung jawab 

mengajar dalam meningkatkan dan membentuk  kualitas mahasiswa yang cerdas 

secara komprehensif (knowledge, skill, attitude)  sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder. 

3. Bagi Institusi  : a) Adanya Disain Sistem berupa Database Alumni Politeknik 

negeri manado sebagai acuan dan dasar pijakan secara sesteinable  bagi alumni 

untuk di Tracer study setelah  2 tahun lulus, b)  Hasil tracer study dapat dijadikan 

dasar problem solving yang terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu 

Politeknik Negeri Manado terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi serta dapat dijadikan sense of control terhadap output atau tamatan baik 

dari faktor internal dan eksternal dalam menuju World Class University serta 

memasuki Competition Global,   c) Hasil tracer study juga berdampak terhadap 
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Strategy of Planing Institution  dalam menjalankan  sistem manajemen mutu 

pendidikan kedepan yang lebih berkualitas dalam menghasilkan output yang 

cerdas secara komprehensif yang secara langsung dapat diserap didunia kerja. 

 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

 

a. Desain Penelitian 

             Pada prinsipnya, rancanganyang digunakan dalam pelaksanaan Tracer study di 

Politeknik Negeri Manado terbagi dalam 3 tahapan,yaitu: 

1. Tahap pertama adalah penentuan konsep dan instrument survei.  

Tahapan ini diawali dengan perumusan tujuan pelaksanaan survei, penentuan 

jumlah responden, dan cara yang digunakan dalam melacak responden yang 

terpilih. Pada bagian akhir, dipersiapkan instrument pelacakan yaitu berupa 

pembuatankuesioner secara online (e-kueisioner) maupun non online berupa 

penyebaran dalam bentuk hard copy melalui penyusunan beberapa item 

pertanyaan yang diperlukan. Setelah Kuesioner tersusun, dilakukan proses 

pengujian lebih lanjut sehingga format dan item pertanyaan benar-benar 

memenuhi standar. Kuesioner yang telah teruji kemudian dimasukkan ke website 

resmi Pusat Pengembangan Karir Politeknik Negeri Manado di www.Karier 

Polimdo.co.id. 

2. Tahap kedua adalah pengumpulan dan perekapan data. 

Dalam tahapan ini, diawali dengan memberikan pengarahan teknis kepada petugas 

yang bertanggung jawab menghubungi responden melalui dosen pendamping 

tracer study untuk pengisian Kuesioner.Langkah selanjutnya adalah 

pendistribusian e-Kuesioner dan pemberitahuan kepada seluruh responden terpilih 

baik via website, email, ataupun telepon tentang pengisian data tracer study 

ataupun dengan pertemuan Alumni Ika Polimdo pada tahun 2015 di Politeknik 

Negeri Manado.Petugas pegumpulan data juga harus memastikan bahwa jumlah 

responden yang telah mengisi kuesioner harus memenuhi syarat minimal jumlah 
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data yang valid.Langkah terakhir adalah perekapan data Kuesioner yang telah 

terkumpul untuk diolah lebih lanjut.tracer study Politeknik Negeri Manado. 

 

3. Tahap ketiga adalah analisis data dan pelaporan.  

Dalam tahapan ini, diawali dengan menerjemahkan sistem kode yang digunakan 

dalam kuesioner, entry data dan editing data, analisis data, penyusunan laporan 

dan sosialisasi hasil pelaksanaan tracer study di Politeknik Negeri Manado. 

Adapun  tahapan analisis data berdasarkan kuesioner yang dijalankan berdasarkan 

analisa statistic deskriptif untuk mengetahui penyebaran atau distribusi data baik 

dalam bentuk table prosentase maupun dalam bentuk visual berupa grafik hasil 

pengolahan data. Untuk tahapan pelaporan mengikuti format yang telah disusun 

oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

b. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:  obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013).  Populasi dalam hal ini 

adalah seluruh mahasiswa Politeknik negeri manado yang selesai dan lulus pada tahun 

2015. Sampel menurut Arikunto (2002), adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sesuai dengan karakteristik populasi yang tersebar, maka teknik pengambilan 

sampel adalah Purposife Sampling, yaitu pengambilan sampel pada seluruh alumni 

Politeknik Negeri manado yang tamat pada tahun 2015.  sama untuk menjadi sampel.  

Adapun subjek atau  responden yang digunakan dalam kegiatan Tracer study tahun 

2017 ini adalah Populasi atau  seluruh alumni Politeknik Negeri Manado yang lulus 

tahun 2015yang terdaftar di PD Kemenristek Dikti secara on line yaitu sebanyak 505 

orang. Seluruh alumni tersebut kemudian dikelompokkan  berdasarkan  6 jurusan dan 

19 program studi.  

 

c. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan 

gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan waktu dan 
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tempat, serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh para pembuat 

keputusan (Usman dan Akbar,2003). Untuk memperoleh data yang lengkap dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis data yaitu :  

1) Data Primer 

Data Perimer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni 

yang asli, informasi dari tangan pertama atau responden (Wardiyanta, 2006).  Dalam 

penelitian ini data diperoleh langsung dari seluruh alumni Politeknik Negeri Manado 

yang lulus tahun 2015.  Dalam hal ini yaitu data hasil kuesioner terhadap alumni yang 

diolah langsung oleh Penulis. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari 

responden, tetapi dari pihak ketiga yang berupa dokumen-dokumen yang ada di 

instansi tersebut (Wardiyanta, 2006).  Data ini berupa gambaran umum Institusi, 

struktur organisasi yang diperoleh dari perusahaan, data jumlah lulusan mahasiswa 

tahun 2015 yang ada di Politeknik Negeri manado.  

 

d. Metode Pelacakan 

Metode pelacakan atau pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2007). Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini alumni Politeknik 

Negeri Manado yang tamat tahun 2015. 

2) Kuesioner, yaitu kumpulan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang dalam hal ini disebut responden, dan cara jawab juga dilakukan dengan 

tertulis. Responden dalam penelitian ini yaitu alumni Politeknik Negeri Manado 

yang tamat tahun 2015. 
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3) Kajian Pustaka, yaitu penulis mencari referensi-referensi yang terkait dengan tracer 

study dari sumber-sumber seperti buku-buku literatur melalui studi pustaka 

dan situs internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.  

4) Proses Pelacakan, Sebelum proses pelacakan, langkah awal yang dilakukan oleh 

Pusat Pengembangan Karir dan kewirausahaan Politeknik Negeri Manado  adalah 

dengan pengumpulan database alumni yang diperoleh dariBAAK (Biro Akademik, 

Alumni, dan Kemahasiswaan) Politeknik Negeri Manado. Database yang 

diperoleh tersebut telah dilengkapi alamat target responden tercapai pengumpulan 

database alumni pelacakan via  e-mail, pelacakan via telepon dan nomor kontak 

dari masing-masing alumni. Hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tracer study 

Politeknik Negeri Manadokarena kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk 

menghubungi para alumni. Setelah database yang diperoleh lengkap, anggota 

Pusat Pengembangan Karir dan kewirausahaan Politeknik Negeri Manado 

kemudian mengirimkan email permohonan pengisian kuesioner kepada seluruh 

alumni. Setelah proses pengiriman e-mail selesai, langkah yang dilakukan 

selanjutnya adalah dengan menghubungi para alumni via telepon jika 

memungkinkan melakukan observasi langsung bagi alumni yang bias terjangkau. 

Langkah untuk menghubungi alumni melalui telepon ini bertujuan untuk 

meningkatkan response rate apabila data Kuesioner yang diperoleh via email 

masih jauh dari target awal pelaksanaan tracer study Politeknik Negeri Manado.  

Pelaksanaan tracer study Politeknik Negeri Manado menggunakan instrumen 

kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner yang digunakan saat ini adalah 

kuesioner online, yang bisa di akses di http://cdc.Polimdo.ac.id. Kuesioner online 

ini terdiri atas halaman utama dan halaman tambahan yang isinya berkaitan 

denganProgram Studi di Politeknik Negeri Manado. Perlu diketahui bahwa semua 

item pertanyaan yang disusun dalam e-KuesionerTracer study di Politeknik Negeri 

Manado dalam pelaksanaannya menggunakan acuan sistem kuesioner yang. 

diadopsi dari core questionnaire Unitrace Indotrace dan tambahan beberapa 

pertanyaan khas Politeknik Negeri Manado serta pertanyaan yang berkaitan 

dengan program studi di Politeknik Negeri Manado. Semua pertanyaan yang 

http://cdc.polimdo.ac.id/
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disusun pada e-KuesionerTracer study memberikan gambaran hasil mengenai 

alumni Politeknik Negeri Manado angkatan 2015, seperti kondisi pekerjaan yang 

dijalani saat ini, kontribusi perkuliahan terhadap pekerjaan, gambaran pekerjaan 

ideal,  Waktu tumggu, jumlah pendapatan yang diterima, gambaran situasi 

pekerjaan saat ini, nilai IPK dan perbandingan tracer study Politeknik Negeri 

Manadoserta pengaruh terhadap jenis pekerjaan, kondisi alumni 2015 semasa 

menjalani perkuliahan dan lain-lain terkait hubungan alumni dengan 

InstitusiPoliteknik Negeri Manado. Contoh bentuk e-Kuesionertracer study 

Politeknik Negeri Manado di website http:// www.cdc.Politeknik Negeri Manado 

 

 

3...HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam tujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis data tracer study dengan 

lebih komprehensif dan mampu mencakup rincian disetiap program studi, hal ini 

dimaksudakan untuk mempermudah proses indentifikasi, maka hasil dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 4 bagian utuh. Pertama, hasil analisis untuk Jurusan Administrasi 

Bisnis untuk mahasiwa yang menyelesaikan studinya pada tahun 2015. Kedua, hasil 

analisis tracer study untuk Program Studi Administrasi Bisnis (D3). Ketiga, hasil 

analisis Program Studi Manajemen Pemasaran (D3). Terakhir, hasil analisis dari 

Program Studi Sarjana Sains Terapan Manajemen Bisnis.  

 

3.1 Hasil Tracer Study Jurusan Administrasi Bisnis Tahun 2017 

a. Response Rate 

Tabel 3.1.1 Hasil Analisis Response Rate Tracer Study Jurusan Administrasi 

Bisnis Politeknik Negeri Manado Tahun 2017 

 Jumlah Persentase 

Jumlah Target Populasi (a) 75  

Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b) 6  

Target Subyek (c=a-b) 69  

Jumlah Responden (d) 69  

Gross Response Rate {e=(d/a)*100} GRR=(69/75)*100 92% 

Net Response Rate {f=(d/c)*100} NRR=(69/69)*100 100% 
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Completion Rate {subyek yang 

mengisi kuesioner lengkap dari total 

responden (d)} 

 100 % 

Sumber  :  Data Hasil Analisis 2017 

 

 Dari hasil analisis target populasi yang berjumlah 75 alumni yang tamat pada 

tahun 2015, Jurusan mentargetkan keselurahan alumni bisa terjangkau dalam studi ini, 

namun terdapat 6 alumni yang tidak terkontak, jadi total alumni yang menjadi 

responden dalam penelitian tracer study pada tahun 2017 adalah 69 responden.  

 Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan Gross Response Rate yang nilainya 

diperoleh diperoleh dari perbandingan antara jumlah responden dan target populasi. 

Dari data pada Table didapat Gross Response Rate pada angka 92%. Sementara itu, 

nilai Net Response Rate dari hasil tracer study ini diperoleh dari perbandingan antara 

jumlah responden dengan target subjek yang nilainya berkisar pada angka 100%. 

Berdasarkan pada sortir data yang dilakukan terhadap kuesioner dari total responden 

yakni 69 alumni, seluruh pertanyaan dalam kuesioner terisi secara menyeluruh oleh 

semua responden sehingga nilai Completion Rate dari tracer study ini berada pada 

angka 100%. 

 

b.  Tingkat Kompetensi Pada Saat Lulus dan Setelah Lulus 

Data dari hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar alumni atau 

responden dinilai menguasi sejumlah indikator kompetensi yang diajukan dalam 

kuesioner penelitian tracer study ini. Justifikasi ini didukung oleh penilaian bahwa 

mayoritas jawaban dari masing-masing indikator kompetensi sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 1 berada di range angka 3 atau bermakna “menguasai” dalam 

penelitian ini 

 

Tabel 3.1.2 Kompetensi Pada Saat Lulus di Politeknik Negeri Manado 

No. Kompetensi Nilai Rata-Rata 

1 Pengetahuan Umum 3.04 
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2 Bahasa Inggris 2.70 

3 Bahasa Jepang 1.99 

4 Komputer 3.14 

5 Metodologi Penelitian 2.52 

6 Kerja Sama Tim 3.19 

7 Keterampilan Komunikasi Lisan 3.22 

8 Keterampilan Komunikasi tertulis 3.23 

9 Pengetahuan Teoritis Spesifik Jurusan/Prodi 3.22 

10 Skill Spesifik Jurusan/Prodi 3.12 

11 Manajemen Organisasi 3.16 

12 Kepemimpinan 2.94 

13 Soft Skill 2.97 

14 Prilaku Organisasi 3.12 

Sumber  :  Data Hasil Analisis 2017 

 

 Indikator kompetensi seperti keterampilan komunikasi lisan, keterampilan 

komunikasi tertulis dan pengetahuan teoritis spesifik jurusan/prodi menjadi indikator 

yang paling dikuasai ooleh responden pada saat lulus. Disisi lain, dari output data hasil 

penilaian jawaban kuesioner, ditemukan bahwa terdapat beberapa kompetensi yang 

penguasaannya perlu ditingkatkan lagi yakni pada indikator kompetensi Bahasa 

Jepang, Bahasa Inggris, dan Soft Skill. 

 

Tabel 3.1.3 Kompetensi Pada Saat Ini/Pada Saat Bekerja 

No. Kompetensi Nilai Rata-Rata 

1 Pengetahuan Umum 3.23 
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2 Bahasa Inggris 2.97 

3 Bahasa Jepang 2.13 

4 Komputer 3.39 

5 Metodologi Penelitian 2.23 

6 Kerja Sama Tim 3.33 

7 Ketrampulan Komunikasi Lisan 3.30 

8 Ketrampilan Komunikasi tertulis 3.35 

9 Pengetahuan Teoritis Spesifik Jurusan/Prodi 3.33 

10 Skill Spesifik Jurusan/Prodi 3.16 

11 Manajemen Organisasi 3.19 

12 Kepemimpinan 3.03 

13 Soft Skill 3.10 

14 Prilaku Organisasi 3.26 

Sumber  :  Data Hasil Analisis 2017 

 

 Tracer study yang dilakukan juga ditujukaan untuk mengukur sejumlah 

indikator kompetensi ketikan alumni setelah lulus dalam kurun waktu tertentu. Pada 

Tabel 2 memaparkan tentang kompetensi alumni pada saat penelitian ini dilakukan 

yakni pada tahun 2017 atau sekitar 2 tahun setelah mereka lulus. 

 Jika perlu membandingkan dengan kondisi pemahaman kompetensi ketika 

responden baru lulus (pada Tabel 1) justru terjadi sejumlah peningkatan pada nilai rata-

rata jawaban responden terhadap penilaian kompetensi mereka, Justifikan peningkatan 

tersebut dapat terlihat pada Tabel 2, indikator kompetensi komputer yang sebelumnya 

berada pada nilai 3,14 ketika lulus menjadi 3,39 ketika bekerja, hal yang sama juga 

terjadi pada kompetensi kepemimpinan, Perilaku Organisasi dan soft skills.  
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c. Rekapitulsi Hasil Tracer Study Keseluruhan Jurusan Administrasi Bisnis 

 

Tabel 3.1.4 Metode Pembelajaran di Politeknik Negeri Manado 

No Butir Pertanyaan Metode Pembelajaran Jawaban Sesuai Hasil TS 

1 Seberapa besar penekanan pada metode 

pembelajaran dilaksanakan di program studi anda? 

Knowledge = 30,43 % 

Skill = 0 % 

Attitude = 4,34 % 

Knowledge & Skill = 65,21 

% 

  

 

Tabel 3.1.5 Masa Transisi Pada Saat Wisuda dan Memperoleh Pekerjaan 

No Butir Pertanyaan Masa Transisi Deskripsi 

1 Kapan anda memulai mencari pekerjaan? 

Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan 

76,81 % sesudah wisuda 

dengan median tiga bulan 

setelah wisuda 

 

23,18 % sebelum wisuda 

dengan median di tahun 

akhir perkuliahan 

 

2 Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? 

Jawaban bisa lebih dari satu 

1. Koneksi 

2. Alumni 

3. Internet 

3 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan 

sesudah kelulusan) untuk memperoleh pekerjaan 

pertama? 

Median = 2 (tiga bulan 

setelah wisuda) 

4 Berapa perusahan/instansi/institusi yang sudah anda 

lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda 

memperoleh pekerjaan pertama? 

Median = 3 perusahaan 

5 Berapa banyak perusahan/institusi/instansi yang 

merespon lamaran anda? 

Median = 2 perusahaan 

6 Berapa banyak perusahan/instansi/institusi yang 

mengundang anda wawancara? 

Median = 1 perusahaan 

 

Tabel 3.1.6 Kondisi kerja Saat Ini 

No Butir Pertanyaan Pekerjaan Sekarang Deskripsi 

1 Apakah anda bekerja saat ini? 100 % 

 

2 Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat 

ini? 

18,84 % sangat puas 

79,71 % puas 

1,44 % kurang puas 
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3 Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 

minggu terkakhir? 

2,89 % (ya) 

97,10 % (tidak) 

4 Apa jenis perusahan/instansi/institusi tempat anda 

bekerja sekarang? 

21,73 % pemerintah 

65,21 % swasta 

1,44 % wirausaha 

5 Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? Median = 2 (Rp. 1.000.000 - 

Rp.3.000.000) 

1. < 1 jt= 0 

2. 1 jt- 3 jt= 62,31% 

3. 3jt- 5jt=30,43% 

4. 5jt- 7,5jt=5,79% 

5. 7,5 jt- 10jt=1,44% 

6. >10jt=0 

 

Tabel 3.1.7 Keselarasan Vertikal dan Horisontal 

No Butir Pertanyaan Keselarasan Vertikal dan 

Horizontal 

 

1 Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan 

pekerjaan anda? 

57,97 % sangat erat 

36,23 % erat 

5,79 % cukup erat 

0 % tidak erat 

2 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai 

untuk pekerjaan anda saat ini? 

2,89 % SMA / SMK 

31,88 % DIII 

62,31 % DIV / S1 

2,89 % S2 

 

Tabel 3.1.8 Kompetensi Pada saat Lulus dan Pada saat Bekerja 

No Butir 

Pertanyaan 

Kompetensi 

Kompetensi 

1 Pada saat 

lulus, pada 

tingkat mana 

kompetensi 

di bawah ini 

anda kuasai? 

1. Pengetahuan Umum 

(3,04) 

2. Bahasa Inggris (2,70) 

3. Bahasa Jepang (1,99) 

4. Komputer (3,14) 

5. Metodologi Penelitian 

(2,52) 

6. Kerjasama Tim (3,19) 

7. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 

3,22) 

9. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,22) 

10. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,12) 

11. Manajemen Organisasi 

(3.16) 

12. Kepemimpinan (2,94) 

13. Soft Skill (2,97) 

14. Prilaku Organisasi (3,12) 
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8. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,23) 
 

2 Pada saat ini, 

pada tingkat 

mana 

kompetensi 

di bawah ini 

diperlukan 

dalam 

pekerjaan? 

1. Pengetahuan Umum 

(3,04) 

2. Bahasa Inggris (2,70) 

3. Bahasa Jepang (1,99) 

4. Komputer (3,14) 

5. Metodologi Penelitian 

(2,52) 

6. Kerjasama Tim (3,19) 

7. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 

3,22) 

8. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,23) 

9. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,22) 

10. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,12) 

11. Manajemen Organisasi 

(3.16) 

12. Kepemimpinan (2,94) 

13. Soft Skill (2,97) 

14. Prilaku Organisasi (3,12) 

 

d. Gambaran Umum Tentang Metode Pembelajaran 

Dari hasil penekanan pada metode pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik 

Negeri Manado baik dari sisi knowledge, skill dan attitude ternyata dari hasil survey 

pada Alumni yang tamat pada tahun 2015 terdapat 21 responden (30 %) yang memilih 

knowledge, 0 responden (0 %) yang memilih skill, 3 responden (4,34 %) yang memilih 

attitude, 45 responden (65,21 %) memilih knowledge dan skill. Hal ini berarti bahwa 

yang harus ditekankan pada metode pembelajaran yang lebih utama adalah knowledge 

dan skill 

 

e. Kapan Mulai Mencari Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sesudah wisuda sebanyak 76,81 % dari total alumni yang di survey dengan rincian 

16 responden langsung mencari kerja sebelum wisuda, 53 responden mencari pekerjaan 

sesudah wisuda. 

 Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sesudah wisuda sebanyak 62,31 % dari total 

alumni yang di survey dengan rincian 5 responden langsung mencari kerja pada saat 

wisuda, 56 responden mencari kerja dalam waktu 3 bulan sesudah wisuda, 6 responden 
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pada 6 bulan sesudah wisuda, 1 responden pada waktu 1 tahun sesudah wisuda dan 1 

responden setelah lebih dari satu tahun. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik 

tengah data tersebut terdapat pada waktu 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut terbukti 

dengan banyaknya data yang berada pada median tersebut. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sebelum wisuda sebanyak 23,18 % dari total alumni yang di survey dengan 

rincian ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun pertama 

perkuliahan, ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun 

kedua perkuliahan, 1 responden telah mencari kerja pada tahun ketiga perkuliahan, 6 

responden mencari kerja di akhir tahun perkuliahan, dan 9 responden mencari kerja 

setelah lulus sebelum wisuda. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik tengah data 

tersebut terdapat pada tahun akhir perkuliahan, hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

data yang berada pada median tersebut. 

 

f. Cara Mencari (Mendapatkan Informasi) Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 18 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui iklan/brosur, 

sementara 51 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan 

melalui iklan/brosur. Hal ini menunjukkan bahwa iklan/brosur tidak memberikan 

banyak pengaruh dalam membantu mendapatkan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 9 responden 

yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui internet, sementara 60 

responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

iklan/brosur. Hal ini menunjukkan bahwa internet tidak memberikan banyak pengaruh 

dalam membantu mendapatkan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa hanya 2 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui pengumuman di 

kampus, sementara 67 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang 

pekerjaan melalui pengumuman di kampus seperti terlihat pada. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pengumuman di kampus tidak memberikan pengaruh dalam membantu 

mendapatkan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 49 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui koneksi, lebih 

banyak dibandingkan 20 responden yang mengaku tidak mendapatkan informasi atau 

bantuan mendapatkan pekerjaan melalui koneksi seperti terlihat pada Hal ini 

menunjukkan bahwa melalui koneksi cukup membantu dalam mendapatkan bantuan 

dan informasi mengenai pekerjaan. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 20 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui alumni, sementara 

49 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

alumni. Hal ini menunjukkan bahwa alumni tidak memberikan banyak pengaruh dalam 

membantu mendapatkan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa hanya 4 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui sarana lainnya, 

sementara 65 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan 

melalui sarana lainnya seperti terlihat pada Gambar 10. Hal ini menunjukkan bahwa 

sarana lainnya tidak memberikan pengaruh dalam membantu mendapatkan pekerjaan.  

g. Waktu Memperoleh Pekerjaan Pertama 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang telah 

memperoleh pekerjaan pertama pada 3 bulan sebelum wisuda sebanyak 17 responden, 

pada 3 bulan sesusah wisuda sebanyak 32 responden, pada 6 bulan sesudah wisuda 

sebanyak 8 responden, dalam 1 tahun sesudah wisuda sebanyak 7 responden dan lewat 

1 tahun sesudah wisuda sebanyak 5 responden seperti pada. Titik tengah dari data 

tersebut berada pada 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya data pada median tersebut. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang telah memperoleh Berdasarkan hasil survey melalui tracer 

study, diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari pekerjaan, sebanyak 12 
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responden melamar di satu perusahaan, 17 responden melamar di dua perusahaan, , 19 

responden melamar di tiga perusahaan, 13 responden melamar di empat perusahaan, 

dan 8 responden melamar di lima perusahaan, seperti yang terlihat pada.  

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa pada saat 

pertama kali mencari pekerjaan dan melamar di beberapa perusahaan, sebanyak 31 

responden yang melamar direspons oleh satu perusahaan, 20 responden yang melamar 

direspons oleh dua perusahaan, 12 responden yang melamar direspons oleh tiga 

perusahaan, 6 responden yang melamar direspons oleh empat perusahaan, dan 0 

responden yang melamar direspons oleh lima perusahaan. Berdasarkan hasil survey 

melalui tracer study, diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari pekerjaan dan 

melamar di beberapa perusahaan serta direspons oleh perusahaan, diketahui ada 

sebanyak 46 responden yang kemudian diundang oleh satu perusahaan, dan ada 

sebanyak 23 responden yang diundang oleh dua perusahaan 

h. Bekerja Saat Ini 

 Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 69 orang 

yang menjadi responden dalam tracer study ini, semuanya telah bekerja saat ini. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa sebanyak 13 responden 

mengaku sangat puas dengan keadaan mereka saat ini, serta sebanyak 55 responden 

mengaku puas dengan keadaan dan situasi saat ini. Meskipun begitu, ada 1 responden 

yang mengaku kurang puas dengan keadaan saat ini. Dapat disimpulkan bahwa hampir 

seluruh responden bahagia dengan situasi mereka saat ini. Berdasarkan hasil survey 

melalui tracer study, diketahui bahwa sebanyak 67 responden mengaku tidak dalam 

kondisi yang mencari pekerjaan, hanya 2 responden yang mengaku aktif mencari 

pekerjaan terutama pada 4 minggu terakhir. Hal ini sesuai dengan data yang 

menunjukkan bahwa hampir semua responden merasa puas dengan situasi mereka saat 

ini sehingga mereka tidak dalam situasi mencari pekerjaan 

i. Jenis Perusahan/Instansi/Institusi 

 Dalam tracer study yang dilakukan jenis tempat pekerjaan telah dikategorikan 

dalam 7 kategori. Hasil memaparkan bahwa 65,21% bekerja pada sektor swasta, 
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21,73% pada instansi pemerintah, dan 1,44% sebagai wirausahan. Industri jasa menjadi 

tempat mayoritas para responden bekerja, dengan 42 responden, sedangkan untuk 

indsutri manufaktur sebanyak 3 responden. Instansi pemerintah juga menjadi daya 

Tarik bagi responden dalam bekerja, sebanyak 3 responden berkeja di PEMDA dan 4 

lainnya di pemerintah pusat.  

 

j. Pendapatan Rata-Rata Setiap Bulan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui pendapatan rata-rata 

per bulan dari 69 responden yang memberikan jawabannya dalam penelitian ini. 

Sebanyak 43  responden atau 62,31%  menjawab pendapatan mereka disekitar Rp. 

1.000.000 sampai Rp. 3.000.000 per bulan. Sementara itu, terdapat 21 responden yang 

menjawab pendapatan mereka di angka Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000 per bulan, 

sedangkan 4 reseponden menjawab gaji mereka di angka Rp. 5.000.000 sampai Rp. 

7.500.000, dan 1 responden menjawab gaji mereka di angka Rp. 7.500.000, sampai Rp. 

10.000.000,. 

k. Hubungan Antara Bidang Studi dan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 69 yang 

memberikan jawaban, 40 responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara, sedangkan 25 

responden memilih erat, dan 4 responden memilih cukup erat. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir seluruh responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan 

 

 

l. Tingkat Pendidikan Yang Paling Sesuai Dengan Pekerjaan 

 Berdasarkan hasil tracer study Politeknik Negeri Manado mengenai tingkat 

pendidikan yang paling sesuai dengan pekerjaan didapatkan hasil, 43 responden atau 

sekitar 62,31% menjawab bahwa DIV/Sarjana adalah tingkat pendidikan yang paling 

sesuai dengan pekerjaan mayoritas responden. Sementara itu, 22 responden atau 
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kurang lebih 31,88% berpendapat bahwa DIII adalah tingkat pendidikan yang paling 

sesuai dengan pekerjaan responden, sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK dan S2 

hanya dianggap sesuai oleh sebagian kecil responden. 

 

3.2  Hasil Tracer Study Program Studi Administrasi Bisnis (D3)  

a. Rekapitulasi Hasil Tracer Study Program Studi Administrasi Bisnis (D3) 

Lulusan Tahun 2015 

Tabel 3.2.1 Metode Pembelajaran di Politeknik Negeri Manado 

No Butir Pertanyaan Metode Pembelajaran Jawaban Sesuai Hasil TS 

1 Seberapa besar penekanan pada metode 

pembelajaran dilaksanakan di program studi anda? 
- Knowledge = 45 % 

- Skill = 0 % 

- Attitude = 5 % 

- Knowledge & Skill = 50 

% 

  

 

Tabel 3.2.2 Masa Transisi Pada Saat Wisuda dan Memperoleh Pekerjaan 

No Butir Pertanyaan Masa Transisi Deskripsi 

1 Kapan anda memulai mencari pekerjaan? 

Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan 

85 % sesudah wisuda 

dengan median tiga bulan 

setelah wisuda 

15 % sebelum wisuda 

dengan median di tahun 

akhir perkuliahan 

 

2 Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? 

Jawaban bisa lebih dari satu 

1. Koneksi 

2. Alumni 

3. Internet 

3 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan 

sesudah kelulusan) untuk memperoleh pekerjaan 

pertama? 

Median = 2 (tiga bulan 

setelah wisuda) 

4 Berapa perusahan/instansi/institusi yang sudah anda 

lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda 

memperoleh pekerjaan pertama? 

Median = 2 perusahaan 

5 Berapa banyak perusahan/institusi/instansi yang 

merespon lamaran anda? 

Median = 2 perusahaan 

6 Berapa banyak perusahan/instansi/institusi yang 

mengundang anda wawancara? 

Median = 2 perusahaan 
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Tabel 3.2.3 Kondisi kerja Saat Ini 

No Butir Pertanyaan Pekerjaan Sekarang Deskripsi 

1 Apakah anda bekerja saat ini? 100 % 

 

2 Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat 

ini? 

0 % sangat puas 

100 % puas 

0 % kurang puas 

3 Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 

minggu terkakhir? 

5 % (ya) 

95 % (tidak) 

4 Apa jenis perusahan/instansi/institusi tempat anda 

bekerja sekarang? 

5 % pemerintah 

70 % swasta 

5 % wirausaha 

5 Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? Median = 2 (Rp. 1.000.000 - 

Rp.3.000.000) 

1. < 1 jt= 0 

2. 1 jt- 3 jt= 62,31% 

3. 3jt- 5jt=30,43% 

4. 5jt- 7,5jt=5,79% 

5. 7,5 jt- 10jt=1,44% 

6. >10jt=0 

 

Tabel 3.2.4 Keselarasan Vertikal dan Horisontal 

No Butir Pertanyaan Keselarasan Vertikal dan 

Horizontal 

 

1 Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan 

pekerjaan anda? 

75 % sangat erat 

15 % erat 

10 % cukup erat 

0 % tidak erat 

2 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai 

untuk pekerjaan anda saat ini? 

5 % SMA / SMK 

20 % DIII 

75 % DIV / S1 

0 % S2 

3 Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini tidak sesuai 

dengan pendidikan anda, mengapa anda 

mengambilnya? 

 

 

Tabel 3.2.5 Kompetensi Pada saat Lulus dan Pada saat Bekerja 

No Butir 

Pertanyaan 

Kompetensi 

Kompetensi 
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1 Pada saat 

lulus, pada 

tingkat mana 

kompetensi 

di bawah ini 

anda kuasai? 

1. Pengetahuan Umum 

(3,1) 

2. Bahasa Inggris (2,4) 

3. Bahasa Jepang (2,9) 

4. Komputer (3,1) 

5. Metodologi Penelitian 

(2,2) 

6. Kerjasama Tim (3) 

7. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 

3,1) 

8. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,15) 
 

9. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,1) 

10. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,15) 

11. Manajemen Organisasi 

(3.15) 

12. Kepemimpinan (2,8) 

13. Soft Skill (2,75) 

14. Prilaku Organisasi (3) 

  

2 Pada saat ini, 

pada tingkat 

mana 

kompetensi 

di bawah ini 

diperlukan 

dalam 

pekerjaan? 

1. Pengetahuan Umum 

(3,1) 

2. Bahasa Inggris (2,85) 

3. Bahasa Jepang (2,15) 

4. Komputer (3,1) 

5. Metodologi Penelitian 

(2,1) 

6. Kerjasama Tim (3,15) 

7. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 3,1) 

8. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,15) 

9. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,15) 

10. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,05) 

11. Manajemen Organisasi 

(3.05) 

12. Kepemimpinan (2,8) 

13. Soft Skill (2,9) 

14. Prilaku Organisasi (3) 

 

b. Gambaran Umum Tentang Metode Pembelajaran 

Dari hasil penekanan pada metode pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik 

Negeri Manado baik dari sisi knowledge, skill dan attitude ternyata dari hasil survey 

pada Alumni yang tamat pada tahun 2015 terdapat 9 responden (45 %) yang memilih 

knowledge, 0 responden (0 %) yang memilih skill, 1 responden (5 %) yang memilih 

attitude, 10 responden (50 %) memilih knowledge dan skill.  Hal ini berarti bahwa yang 

harus ditekankan pada metode pembelajaran yang lebih utama adalah knowledge dan 

skill 

 

c. Kapan Mulai Mencari Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sesudah wisuda sebanyak 85 % dari total alumni yang di survey dengan rincian 3 



Tracer Study 2017 

  

  

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 22 

 

responden langsung mencari kerja sebelum wisuda, 17 responden mencari pekerjaan 

sesudah wisuda.  

Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sesudah wisuda sebanyak 85 % dari total alumni 

yang di survey dengan rincian 2 responden langsung mencari kerja pada saat wisuda, 

12 responden mencari kerja dalam waktu 3 bulan sesudah wisuda, 2 responden pada 6 

bulan sesudah wisuda, 1 responden pada waktu 1 tahun sesudah wisuda dan 0 

responden setelah lebih dari satu tahun. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik 

tengah data tersebut terdapat pada waktu 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut terbukti 

dengan banyaknya data yang berada pada median tersebut. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sebelum wisuda sebanyak 23,18 % dari total alumni yang di survey dengan 

rincian ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun pertama 

perkuliahan, ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun 

kedua perkuliahan, 1 responden telah mencari kerja pada tahun ketiga perkuliahan, 6 

responden mencari kerja di akhir tahun perkuliahan, dan 9 responden mencari kerja 

setelah lulus sebelum wisuda. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik tengah data 

tersebut terdapat pada tahun akhir perkuliahan, hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

data yang berada pada median tersebut. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sebelum wisuda sebanyak 15 % dari total alumni yang di survey dengan rincian 

ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun pertama 

perkuliahan, ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun 

kedua perkuliahan, 0 responden telah mencari kerja pada tahun ketiga perkuliahan, 1 

responden mencari kerja di akhir tahun perkuliahan, dan 2 responden mencari kerja 

setelah lulus 

d. Cara Mencari (Mendapatkan Informasi) Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 10 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui iklan/brosur, 
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sementara 10 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan 

melalui iklan/brosur. Hal ini menunjukkan bahwa iklan/brosur tidak memberikan 

banyak pengaruh dalam membantu mendapatkan pekerjaan. Diketahui bahwa ada 1 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui internet, sementara 

19 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

iklan/brosur . Hal ini menunjukkan bahwa internet tidak memberikan banyak pengaruh 

dalam membantu mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, hanya 1 responden yang 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui pengumuman di kampus, sementara 

19 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

pengumuman di kampus.  

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 16 

responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui koneksi, lebih 

banyak dibandingkan 4 responden yang mengaku tidak mendapatkan informasi atau 

bantuan mendapatkan pekerjaan melalui koneksi. Terdapat 8 responden yang 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui alumni, sementara 12 responden 

mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui alumni.  

e. Waktu Memperoleh Pekerjaan Pertama 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang telah 

memperoleh pekerjaan pertama pada 3 bulan sebelum wisuda sebanyak 3 responden, 

pada 3 bulan sesusah wisuda sebanyak 8 responden, pada 6 bulan sesudah wisuda 

sebanyak 3 responden, dalam 1 tahun sesudah wisuda sebanyak 4 responden dan lewat 

1 tahun sesudah wisuda sebanyak 2 responden. Titik tengah dari data tersebut berada 

pada 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya data pada 

median tersebut. 

Diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari pekerjaan, sebanyak 2 

responden melamar di satu perusahaan, 6 responden melamar di dua perusahaan, , 5 

responden melamar di tiga perusahaan, 4 responden melamar di empat perusahaan, dan 

3 responden melamar di lima perusahaan. Data juga menunjukkan bahwa pada saat 

pertama kali mencari pekerjaan dan melamar di beberapa perusahaan, sebanyak 5 
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responden yang melamar direspons oleh satu perusahaan, 9 responden yang melamar 

direspons oleh dua perusahaan, 3 responden yang melamar direspons oleh tiga 

perusahaan, 3 responden yang melamar direspons oleh empat perusahaan, dan 0 

responden yang melamar direspons oleh lima perusahaan.  

f. Bekerja Saat Ini 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 20 orang 

yang menjadi responden dalam tracer study ini, semuanya telah bekerja saat ini. 

Diketahui bahwa sebanyak 0 responden mengaku sangat puas dengan keadaan mereka 

saat ini, serta sebanyak 20 responden mengaku puas dengan keadaan dan situasi saat 

ini. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden bahagia dengan situasi 

mereka saat ini yang sesuai. Sebanyak 19 responden mengaku tidak dalam kondisi yang 

mencari pekerjaan, hanya 1 responden yang mengaku aktif mencari pekerjaan terutama 

pada 4 minggu terakhir. Data menunjukkan bahwa hampir semua responden merasa 

puas dengan situasi mereka saat ini sehingga mereka tidak dalam situasi mencari 

pekerjaan.. 

 

g. Jenis Perusahan/Instansi/Institusi 

Hasil memaparkan bahwa 70% bekerja pada sektor swasta, 5% pada instansi 

pemerintah, dan 5% sebagai wirausahan. Industri jasa menjadi tempat mayoritas para 

responden bekerja, dengan 14 responden, sedangkan untuk indsutri manufaktur 

sebanyak 0 responden. Instansi pemerintah juga menjadi daya Tarik bagi responden 

dalam bekerja, sebanyak 0 responden berkeja di PEMDA dan 0 lainnya di pemerintah 

pusat..  

 

h. Pendapatan Rata-Rata Setiap Bulan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui pendapatan rata-rata 

per bulan dari 20 responden yang memberikan jawabannya dalam penelitian ini. 

Sebanyak 17  responden atau 85%  menjawab pendapatan mereka disekitar Rp. 

1.000.000 sampai Rp. 3.000.000 per bulan. Sementara itu, terdapat 3 responden yang 
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menjawab pendapatan mereka di angka Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000 per bulan, 

sedangkan 0 reseponden menjawab gaji mereka di angka Rp. 5.000.000 sampai Rp. 

7.500.000, dan 0 responden menjawab gaji mereka di angka Rp. 7.500.000, sampai Rp. 

10.000.000,. 

i. Hubungan Antara Bidang Studi dan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 20 yang 

memberikan jawaban, 15 responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara, sedangkan 3 

responden memilih erat, dan 2 responden memilih cukup erat. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir seluruh responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan.  

 

j. Tingkat Pendidikan Yang Paling Sesuai Dengan Pekerjaan 

 Berdasarkan hasil tracer study Politeknik Negeri Manado mengenai tingkat 

pendidikan yang paling sesuai dengan pekerjaan didapatkan hasil, 15 responden atau 

sekitar 75% menjawab bahwa DIV/Sarjana adalah tingkat pendidikan yang paling 

sesuai dengan pekerjaan mayoritas responden. Sementara itu, 4 responden atau kurang 

lebih 20% berpendapat bahwa DIII adalah tingkat pendidikan yang paling sesuai 

dengan pekerjaan responden, sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK dan S2 hanya 

dianggap sesuai oleh sebagian kecil responden.  

 

3.3 Hasil Tracer Study Program Studi Manajemen Pemasaran 

a. Rekapitulsi Hasil Tracer Study Program Studi Manajemen Pemasaran 

Lulusan Tahun 2015 

 

Tabel 3.3.1 Metode Pembelajaran di Politeknik Negeri Manado 

No Butir Pertanyaan Metode Pembelajaran Jawaban Sesuai Hasil TS 

1 Seberapa besar penekanan pada metode 

pembelajaran dilaksanakan di program studi anda? 

Knowledge = 0 % 

Skill = 0 % 

Attitude = 0 % 

Knowledge & Skill = 100 % 
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Tabel 3.3.2 Masa Transisi Pada Saat Wisuda dan Memperoleh Pekerjaan 

No Butir Pertanyaan Masa Transisi Deskripsi 

1 Kapan anda memulai mencari pekerjaan? 

Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan 

75% sesudah wisuda 

dengan median tiga bulan 

setelah wisuda 

 

25% sebelum wisuda 

dengan median di tahun 

ketiga perkuliahan 

2 Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? 

Jawaban bisa lebih dari satu 

4. Koneksi 

5. Alumni 

6. Internet 

3 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan 

sesudah kelulusan) untuk memperoleh pekerjaan 

pertama? 

Median = 2 (tiga bulan 

setelah wisuda) 

4 Berapa perusahan/instansi/institusi yang sudah anda 

lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda 

memperoleh pekerjaan pertama? 

Median = 3 perusahaan 

5 Berapa banyak perusahan/institusi/instansi yang 

merespon lamaran anda? 

Median = 1 perusahaan 

6 Berapa banyak perusahan/instansi/institusi yang 

mengundang anda wawancara? 

Median = 1 perusahaan 

 

Tabel 3.3.3 Kondisi kerja Saat Ini 

No Butir Pertanyaan Pekerjaan Sekarang Deskripsi 

1 Apakah anda bekerja saat ini? 100 % 

 

2 Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat 

ini? 

0 % sangat puas 

100 % puas 

0 % kurang puas 

3 Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 

minggu terkakhir? 

0 % (ya) 

100 % (tidak) 

4 Apa jenis perusahan/instansi/institusi tempat anda 

bekerja sekarang? 

50 % pemerintah 

50 % swasta 

0 % wirausaha 
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5 Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? Median = 2 (Rp. 1.000.000 - 

Rp.3.000.000) 

1. < 1 jt= 0 

2. 1 jt- 3 jt= 75% 

3. 3jt- 5jt=25% 

4. 5jt- 7,5jt=0% 

5. 7,5 jt- 10jt=0% 

6. >10jt=0 

 

Tabel 3.3.4 Keselarasan Vertikal dan Horisontal 

No Butir Pertanyaan Keselarasan Vertikal dan 

Horizontal 

 

1 Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan 

pekerjaan anda? 

75 % sangat erat 

25 % erat 

0 % cukup erat 

0 % tidak erat 

2 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai 

untuk pekerjaan anda saat ini? 

0 % SMA / SMK 

0 % DIII 

100 % DIV / S1 

0 % S2 

3 Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini tidak sesuai 

dengan pendidikan anda, mengapa anda 

mengambilnya? 

 

 

Tabel 3.3.5 Kompetensi Pada saat Lulus dan Pada saat Bekerja 

No Butir 

Pertanyaan 

Kompetensi 

Kompetensi 

1 Pada saat 

lulus, pada 

tingkat mana 

kompetensi 

di bawah ini 

anda kuasai? 

15. Pengetahuan Umum 

(3) 

16. Bahasa Inggris (3) 

17. Bahasa Jepang (2) 

18. Komputer (3) 

19. Metodologi Penelitian 

(2,5) 

20. Kerjasama Tim (3) 

21. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 3) 

22. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3) 
 

23. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi (3) 

24. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3) 

25. Manajemen Organisasi (3) 

26. Kepemimpinan (2,75) 

27. Soft Skill (2,75) 

28. Prilaku Organisasi (3) 

  

2 Pada saat ini, 

pada tingkat 

mana 

15. Pengetahuan Umum (3) 

16. Bahasa Inggris (3) 

17. Bahasa Jepang (2,25) 

23. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3) 
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kompetensi 

di bawah ini 

diperlukan 

dalam 

pekerjaan? 

18. Komputer (3) 

19. Metodologi Penelitian 

(2) 

20. Kerjasama Tim (3) 

21. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 3) 

22. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis (3) 

24. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3) 

25. Manajemen Organisasi 

(3) 

26. Kepemimpinan (3) 

27. Soft Skill (3) 

28. Prilaku Organisasi (3) 

 

Data dari hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar alumni atau 

responden dinilai menguasi sejumlah indikator kompetensi yang diajukan dalam 

kuesioner penelitian tracer study ini. Justifikasi ini didukung oleh penilaian bahwa 

mayoritas jawaban dari masing-masing indikator kompetensi sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 1 berada di range angka 3 atau bermakna “menguasai” dalam 

penelitian ini. Indikator kompetensi seperti Keterampilan Komunikasi Lisan, 

keterampilan komunikasi tertulis dan pengetahuan teoritis spesifik jurusan/prodi 

menjadi indikator yang paling dikuasai oleh oleh responden pada saat lulus.  

 Disisi lain, dari output data hasil penilaian jawaban kuesioner, ditemukan 

bahwa terdapat beberapa kompetensi yang penguasaannya perlu ditingkatkan lagi 

yakni pada indikator kompetensi Bahasa Jepang, Soft Skill, dan Metodologi Penelitian 

 

Tabel 3.3.6 Kompetensi Pada Saat Ini/Pada Saat Bekerja 

No. Kompetensi Nilai Rata-Rata 

1 Pengetahuan Umum 3 

2 Bahasa Inggris 3 

3 Bahasa Jepang 2.25 

4 Komputer 3 

5 Metodologi Penelitian 2 

6 Kerja Sama Tim 3 

7 Ketrampilan Komunikasi Lisan 3 

8 Ketrampilan Komunikasi tertulis 3 

9 Pengetahuan Teoritis Spesifik Jurusan/Prodi 3 

10 Skill Spesifik Jurusan/Prodi 3 
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11 Manajemen Organisasi 3 

12 Kepemimpinan 3 

13 Soft Skill 3 

14 Prilaku Organisasi 3 

Sumber  :  Data Hasil Analisis 2017 

 

Data dari hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar alumni atau 

responden dinilai menguasi sejumlah indikator kompetensi yang diajukan dalam 

kuesioner penelitian tracer study ini. Justifikasi ini didukung oleh penilaian bahwa 

mayoritas jawaban dari masing-masing indikator kompetensi sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 1 berada di range angka 3 atau bermakna “menguasai” dalam 

penelitian ini. Indikator kompetensi seperti Keterampilan Komunikasi Lisan, 

keterampilan komunikasi tertulis dan pengetahuan teoritis spesifik jurusan/prodi 

menjadi indikator yang paling dikuasai oleh oleh responden pada saat lulus. Disisi lain, 

dari output data hasil penilaian jawaban kuesioner, ditemukan bahwa terdapat beberapa 

kompetensi yang penguasaannya perlu ditingkatkan lagi yakni pada indikator 

kompetensi Bahasa Jepang, Soft Skill, dan Metodologi Penelitian 

a. Gambaran Umum Tentang Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang lebih utama adalah knowledge dan skill. Dari hasil 

penekanan pada metode pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Manado 

baik dari sisi knowledge, skill dan attitude ternyata dari hasil survey pada Alumni yang 

tamat pada tahun 2015 terdapat 0 responden (0 %) yang memilih knowledge, 0 

responden (0 %) yang memilih skill, 0 responden (0 %) yang memilih attitude, 4 

responden (100 %) memilih knowledge dan skill.  

 

b. Kapan Mulai Mencari Pekerjaan 

Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sesudah wisuda sebanyak 75 % dari total alumni 

yang di survey dengan rincian 1 responden langsung mencari kerja pada saat wisuda, 
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1 responden mencari kerja dalam waktu 3 bulan sesudah wisuda, 1 responden pada 6 

bulan sesudah wisuda, 0 responden pada waktu 1 tahun sesudah wisuda dan 0 

responden setelah lebih dari satu tahun. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik 

tengah data tersebut terdapat pada waktu 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut terbukti 

dengan banyaknya data yang berada pada median tersebut.  

Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sebelum wisuda sebanyak 25 % dari total alumni 

yang di survey. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik tengah data tersebut 

terdapat pada waktu 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

data yang berada pada median tersebut.  

 

c. Cara Mencari (Mendapatkan Informasi) Pekerjaan 

Iklan/brosur tidak memberikan banyak pengaruh dalam membantu 

mendapatkan pekerjaan.Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui 

bahwa ada 1 responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

iklan/brosur, sementara 3 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang 

pekerjaan melalui iklan/brosur.  

Diketahui 1 responden yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui 

pengumuman di kampus, sementara 3 responden mengaku tidak mendapatkan 

informasi tentang pekerjaan melalui pengumuman di kampus, 3 responden yang 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui koneksi, lebih banyak dibandingkan 

1 responden yang mengaku tidak mendapatkan informasi atau bantuan mendapatkan 

pekerjaan melalui koneksi, 2 responden yang mendapatkan informasi tentang 

pekerjaan melalui alumni. Koneksi sangat membantu dalam mendapatkan bantuan dan 

informasi mengenai pekerjaan. 

d. Waktu Memperoleh Pekerjaan Pertama 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa pada saat pertama 

kali mencari pekerjaan, sebanyak 1 responden melamar di dua perusahaan, 3 responden 
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melamar di tiga perusahaan. Pada saat pertama kali mencari pekerjaan dan melamar di 

beberapa perusahaan, sebanyak 53 responden yang melamar direspons oleh satu 

perusahaan, 1 responden yang melamar direspons oleh dua perusahaan, diketahui ada 

sebanyak 4 responden yang kemudian diundang oleh satu perusahaan.  

 

e. Bekerja Saat Ini 

Merujuk pada hasil pengolahan data, 4 orang yang menjadi responden dalam tracer 

study ini, semuanya telah bekerja saat ini, mengaku puas dengan keadaan dan situasi 

saat ini. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden bahagia dengan situasi 

mereka saat ini.  

 

f. Jenis Perusahan/Instansi/Institusi 

 Dalam tracer study yang dilakukan jenis tempat pekerjaan telah dikategorikan 

dalam 7 kategori. Hasil memaparkan bahwa 50% bekerja pada sektor swasta, 50% pada 

instansi pemerintah Instansi pemerintah juga menjadi daya Tarik bagi responden dalam 

bekerja, sebanyak 2 responden berkeja di PEMDA.  

 

g. Pendapatan Rata-Rata Setiap Bulan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui pendapatan rata-rata per 

bulan dari 4 responden yang memberikan jawabannya dalam penelitian ini. Sebanyak 

3  responden atau 75%  menjawab pendapatan mereka disekitar Rp. 1.000.000 sampai 

Rp. 3.000.000 per bulan. Sementara itu, terdapat 1 responden yang menjawab 

pendapatan mereka di angka Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000 per bulan, sedangkan 

0 reseponden menjawab gaji mereka di angka Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.500.000, 

dan 0 responden menjawab gaji mereka di angka Rp. 7.500.000, sampai Rp. 

10.000.000,. 

h. Hubungan Antara Bidang Studi dan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 69 yang 

memberikan jawaban, 40 responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 
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Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara, sedangkan 25 

responden memilih erat, dan 4 responden memilih cukup erat. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir seluruh responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan 

 

i. Tingkat Pendidikan Yang Paling Sesuai Dengan Pekerjaan 

 Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 4 yang 

memberikan jawaban, 3 responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara, sedangkan 1 

responden memilih erat, dan 0 responden memilih cukup erat. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir seluruh responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

program studi Manajemen Pemasaran. mengenai tingkat pendidikan yang paling sesuai 

dengan pekerjaan didapatkan hasil, 4 responden atau 100% menjawab bahwa 

DIV/Sarjana adalah tingkat pendidikan yang paling sesuai dengan pekerjaan mayoritas 

responden.  

 

3.4 Hasil Tracer Study Program Studi Sarjana Sains Terapan Manajemen Bisnis 

a. Rekapitulsi Hasil Tracer Study Program Studi Sarjana Sains Terapan 

Manajemen Bisnis Lulusan Tahun 2015 

 

Tabel 3.4.1 Metode Pembelajaran di Politeknik Negeri Manado 

 Butir Pertanyaan Metode Pembelajaran Jawaban Sesuai Hasil TS 

 Seberapa besar penekanan pada metode 

pembelajaran dilaksanakan di program studi anda? 
- Knowledge = 26,66 % 

- Skill = 0 % 

- Attitude = 4,44 % 

- Knowledge & Skill = 

68,88 % 

  

 

Tabel 3.4.2 Masa Transisi Pada Saat Wisuda dan Memperoleh Pekerjaan 

No Butir Pertanyaan Masa Transisi Deskripsi 



Tracer Study 2017 

  

  

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 33 

 

1 Kapan anda memulai mencari pekerjaan? 

Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan 
73,33 % sesudah wisuda 

dengan median tiga bulan 

setelah wisuda 

26,66 % sebelum wisuda 

dengan median di tahun 

akhir perkuliahan 

 

2 Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? 

Jawaban bisa lebih dari satu 

7. Koneksi 

8. Alumni 

9. Internet 

3 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan 

sesudah kelulusan) untuk memperoleh pekerjaan 

pertama? 

Median = 2 (tiga bulan 

setelah wisuda) 

4 Berapa perusahan/instansi/institusi yang sudah anda 

lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum anda 

memperoleh pekerjaan pertama? 

Median = 3 perusahaan 

5 Berapa banyak perusahan/institusi/instansi yang 

merespon lamaran anda? 

Median = 1perusahaan 

6 Berapa banyak perusahan/instansi/institusi yang 

mengundang anda wawancara? 

Median = 1 perusahaan 

 

Tabel 3.4.3 Kondisi kerja Saat Ini 

No Butir Pertanyaan Pekerjaan Sekarang Deskripsi 

1 Apakah anda bekerja saat ini? 100 % 

 

2 Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat 

ini? 

28,88 % sangat puas 

68,88 % puas 

2,22 % kurang puas 

3 Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 

minggu terkakhir? 

2,89 % (ya) 

97,10 % (tidak) 

4 Apa jenis perusahan/instansi/institusi tempat anda 

bekerja sekarang? 

24,44 % pemerintah 

60 % swasta 

6,66 % wirausaha 

5 Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya? Median = 2 (Rp. 1.000.000 - 

Rp.3.000.000) 

1. < 1 jt= 0 

2. 1 jt- 3 jt= 51,11% 

3. 3jt- 5jt=37,77% 

4. 5jt- 7,5jt=8,88% 

5. 7,5 jt- 10jt=2,22% 

6. >10jt=0 
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Tabel 3.4.4 Keselarasan Vertikal dan Horisontal 

No Butir Pertanyaan Keselarasan Vertikal dan 

Horizontal 

 

1 Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan 

pekerjaan anda? 

48,88 % sangat erat 

46,66 % erat 

4,44 % cukup erat 

0 % tidak erat 

2 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai 

untuk pekerjaan anda saat ini? 

2,22 % SMA / SMK 

40 % DIII 

53,33 % DIV / S1 

4,44 % S2 

3 Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini tidak sesuai 

dengan pendidikan anda, mengapa anda 

mengambilnya? 

 

 

Tabel 3.4.5 Kompetensi Pada saat Lulus dan Pada saat Bekerja 

No Butir 

Pertanyaan 

Kompetensi 

Kompetensi 

1 Pada saat 

lulus, pada 

tingkat mana 

kompetensi 

di bawah ini 

anda kuasai? 

29. Pengetahuan Umum 

(3,02) 

30. Bahasa Inggris (2,80) 

31. Bahasa Jepang (2,02) 

32. Komputer (3,18) 

33. Metodologi Penelitian 

(2,67) 

34. Kerjasama Tim (3,29) 

35. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 

3,29) 

36. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,29) 
 

37. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,29) 

38. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,11) 

39. Manajemen Organisasi 

(3.18) 

40. Kepemimpinan (3,02) 

41. Soft Skill (3,09) 

42. Prilaku Organisasi (3,18) 

  

2 Pada saat ini, 

pada tingkat 

mana 

kompetensi 

di bawah ini 

diperlukan 

dalam 

pekerjaan? 

29. Pengetahuan Umum 

(3,31) 

30. Bahasa Inggris (3,02) 

31. Bahasa Jepang (2,11) 

32. Komputer (3,56) 

33. Metodologi Penelitian 

(2,31) 

34. Kerjasama Tim (3,44) 

35. Keterampilan 

Komunikasi Lisan ( 

3,42) 

37. Pengetahuan Teoritis 

Spesifik Jurusan/Prodi 

(3,44) 

38. Skill Spesifik  

Jurusan/Prodi (3,22) 

39. Manajemen Organisasi 

(3.27) 

40. Kepemimpinan (2,13) 

41. Soft Skill (2,20) 

42. Prilaku Organisasi (3,40) 
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36. Keterampilan 

Komunikasi Tertulis 

(3,47) 

 

b. Gambaran Umum Tentang Metode Pembelajaran 

Dari hasil penekanan pada metode pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik 

Negeri Manado baik dari sisi knowledge, skill dan attitude ternyata dari hasil survey 

pada Alumni yang tamat pada tahun 2015 terdapat 12 responden (26,66 %) yang 

memilih knowledge, 0 responden (0 %) yang memilih skill, 2 responden (4,44 %) yang 

memilih attitude, 31 responden (68,88 %) memilih knowledge dan skill. Hal ini berarti 

bahwa yang harus ditekankan pada metode pembelajaran yang lebih utama adalah 

knowledge dan skill 

 

c. Kapan Mulai Mencari Pekerjaan 

Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sesudah wisuda sebanyak 73,33 % dari total 

alumni yang di survey dengan rincian 12 responden langsung mencari kerja sebelum 

wisuda, 33 responden mencari pekerjaan sesudah wisuda. 

 Setiap alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya tentunya ingin mencari 

pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, 

diketahui alumni yang mencari kerja sesudah wisuda sebanyak 73,33 % dari total 

alumni yang di survey dengan rincian 2 responden langsung mencari kerja pada saat 

wisuda, 27 responden mencari kerja dalam waktu 3 bulan sesudah wisuda, 3 responden 

pada 6 bulan sesudah wisuda, 0 responden pada waktu 1 tahun sesudah wisuda dan 1 

responden setelah lebih dari satu tahun seperti terlihat pada Gambar 3. Hasil tracer 

study menunjukkan bahwa titik tengah data tersebut terdapat pada waktu 3 bulan 

sesudah wisuda, hal tersebut terbukti dengan banyaknya data yang berada pada median 

tersebut. Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang mencari 

kerja sebelum wisuda sebanyak 26,66 % dari total alumni yang di survey dengan 

rincian ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun pertama 



Tracer Study 2017 

  

  

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS 36 

 

perkuliahan, ada 0 responden yang telah mencari kerja saat masih berada di tahun 

kedua perkuliahan, 1 responden telah mencari kerja pada tahun ketiga perkuliahan, 4 

responden mencari kerja di akhir tahun perkuliahan, dan 7 responden mencari kerja 

setelah lulus sebelum wisuda. Hasil tracer study menunjukkan bahwa titik tengah data 

tersebut terdapat pada tahun akhir perkuliahan, hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

data yang berada pada median tersebut. 

 

d. Cara Mencari (Mendapatkan Informasi) Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 7 responden 

yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui iklan/brosur, 8 responden yang 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui internet, sementara 37 responden 

mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui iklan/brosur. 

sementara 45 responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan 

melalui pengumuman di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman di kampus 

tidak memberikan pengaruh dalam membantu mendapatkan pekerjaan. Koneksi cukup 

membantu dalam mendapatkan bantuan dan informasi mengenai pekerjaan. 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa ada 30 responden yang 

mendapatkan informasi tentang pekerjaan melalui koneksi, lebih banyak dibandingkan 

15 responden yang mengaku tidak mendapatkan informasi atau bantuan mendapatkan 

pekerjaan melalui koneksi 

e. Waktu Memperoleh Pekerjaan Pertama 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui alumni yang telah 

memperoleh pekerjaan pertama pada 3 bulan sebelum wisuda sebanyak 13 responden, 

pada 3 bulan sesusah wisuda sebanyak 21 responden, pada 6 bulan sesudah wisuda 

sebanyak 5 responden, dalam 1 tahun sesudah wisuda sebanyak 3 responden dan lewat 

1 tahun sesudah wisuda sebanyak 3 responden seperti. Titik tengah dari data tersebut 

berada pada 3 bulan sesudah wisuda, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya data 

pada median tersebut. diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari pekerjaan, 

sebanyak 10 responden melamar di satu perusahaan, 10 responden melamar di dua 
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perusahaan, , 11 responden melamar di tiga perusahaan, 9 responden melamar di empat 

perusahaan, dan 5 responden melamar di lima perusahaan. Berdasarkan hasil survey 

melalui tracer study, diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari pekerjaan dan 

melamar di beberapa perusahaan, sebanyak 23 responden yang melamar direspons oleh 

satu perusahaan, 10 responden yang melamar direspons oleh dua perusahaan, 9 

responden yang melamar direspons oleh tiga perusahaan, 3 responden yang melamar 

direspons oleh empat perusahaan. Diketahui bahwa pada saat pertama kali mencari 

pekerjaan dan melamar di beberapa perusahaan serta direspons oleh perusahaan, 

diketahui ada sebanyak 32 responden yang kemudian diundang oleh satu perusahaan, 

dan ada sebanyak 13 responden yang diundang oleh dua perusahaan 

 

f. Bekerja Saat Ini 

 Survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 45 orang yang menjadi 

responden dalam tracer study ini, semuanya telah bekerja saat ini, diketahui bahwa 

sebanyak 13 responden mengaku sangat puas dengan keadaan mereka saat ini, serta 

sebanyak 31 responden mengaku puas dengan keadaan dan situasi saat ini. Meskipun 

begitu, ada 1 responden yang mengaku kurang puas dengan keadaan saat ini. Dapat 

disimpulkan bahwa hampir seluruh responden bahagia dengan situasi mereka saat ini.  

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa sebanyak 44 

responden mengaku tidak dalam kondisi yang mencari pekerjaan, hanya 1 responden 

yang mengaku aktif mencari pekerjaan terutama pada 4 minggu terakhir, hampir semua 

responden merasa puas dengan situasi mereka saat ini sehingga mereka tidak dalam 

situasi mencari pekerjaan 

 

g. Jenis Perusahan/Instansi/Institusi 

Dalam tracer study yang dilakukan jenis tempat pekerjaan telah dikategorikan dalam 

7 kategori. Hasil memaparkan bahwa 60% bekerja pada sektor swasta, 24,44% pada 

instansi pemerintah, dan 6,66% sebagai wirausahan. Industri jasa menjadi tempat 

mayoritas para responden bekerja, dengan 24 responden, sedangkan untuk indsutri 

manufaktur sebanyak 3 responden. Instansi pemerintah juga menjadi daya Tarik bagi 
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responden dalam bekerja, sebanyak 1 responden berkeja di PEMDA dan 4 lainnya di 

pemerintah pusat.  

 

h. Pendapatan Rata-Rata Setiap Bulan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui pendapatan rata-rata per 

bulan dari 45 responden yang memberikan jawabannya dalam penelitian ini. Sebanyak 

23  responden atau 51,11%  menjawab pendapatan mereka disekitar Rp. 1.000.000 

sampai Rp. 3.000.000 per bulan. Sementara itu, terdapat 17 responden yang menjawab 

pendapatan mereka di angka Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000 per bulan, sedangkan 

4 reseponden menjawab gaji mereka di angka Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.500.000, 

dan 1 responden menjawab gaji mereka di angka Rp. 7.500.000, sampai Rp. 

10.000.000,. 

i. Hubungan Antara Bidang Studi dan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil survey melalui tracer study, diketahui bahwa dari 45 yang 

memberikan jawaban, 22 responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara, sedangkan 21 

responden memilih erat, dan 2 responden memilih cukup erat. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir seluruh responden memilih pendidikan vokasional yang dapat di 

Politeknik Negeri Manado sangat erat dengan pekerjaan 

 

j. Tingkat Pendidikan Yang Paling Sesuai Dengan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil tracer study Politeknik Negeri Manado mengenai tingkat 

pendidikan yang paling sesuai dengan pekerjaan didapatkan hasil, 24 responden atau 

sekitar 53,33% menjawab bahwa DIV/Sarjana adalah tingkat pendidikan yang paling 

sesuai dengan pekerjaan mayoritas responden. Sementara itu, 18 responden atau 

kurang lebih 40% berpendapat bahwa DIII adalah tingkat pendidikan yang paling 

sesuai dengan pekerjaan responden, sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK dan S2 

hanya dianggap sesuai oleh sebagian kecil responden.  
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Tabel 3.4.6 Kompetensi Pada Saat Ini/Pada Saat Bekerja 

No. Kompetensi Nilai Rata-Rata 

1 Pengetahuan Umum 3.31 

2 Bahasa Inggris 3.02 

3 Bahasa Jepang 2.11 

4 Komputer 3.56 

5 Metodologi Penelitian 2.31 

6 Kerja Sama Tim 3.44 

7 Ketrampulan Komunikasi Lisan 3.42 

8 Ketrampilan Komunikasi tertulis 3.47 

9 Pengetahuan Teoritis Spesifik Jurusan/Prodi 3.44 

10 Skill Spesifik Jurusan/Prodi 3.22 

11 Manajemen Organisasi 3.27 

12 Kepemimpinan 3.13 

13 Soft Skill 3.20 

14 Prilaku Organisasi 3.40 

Sumber  :  Data Hasil Analisis 2017 

 

 Tracer study yang dilakukan juga ditujukaan untuk mengukur sejumlah 

indikator kompetensi ketikan alumni setelah lulus dalam kurun waktu tertentu. Pada 

Tabel 2 memaparkan tentang kompetensi alumni pada saat penelitian ini dilakukan 

yakni pada tahun 2017 atau sekitar 2 tahun setelah mereka lulus. 

 Jika perlu membandingkan dengan kondisi pemahaman kompetensi ketika 

responden baru lulus (pada Tabel 1) justru terjadi sejumlah peningkatan pada nilai rata-

rata jawaban responden terhadap penilaian kompetensi mereka, Justifikan peningkatan 

tersebut dapat terlihat pada Tabel 2, indikator kompetensi komputer yang sebelumnya 

berada pada nilai 3,18 ketika lulus menjadi 3,56 ketika bekerja, hal yang sama juga 

terjadi pada kompetensi kepemimpinan, Perilaku Organisasi dan soft skills.  
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

 

Dari hasil analisis target populasi yang berjumlah 75 alumni yang tamat pada tahun 

2015, Jurusan mentargetkan keselurahan alumni bisa terjangkau dalam studi ini, namun 

terdapat 6 alumni yang tidak terkontak, jadi total alumni yang menjadi responden 

dalam penelitian tracer study pada tahun 2017 adalah 69 responden. Indikator 

kompetensi seperti keterampilan komunikasi lisan, keterampilan komunikasi tertulis 

dan pengetahuan teoritis spesifik jurusan/prodi menjadi indikator yang paling dikuasai 

oleh responden pada saat lulus, harus ditekankan pada metode pembelajaran yang lebih 

utama adalah knowledge dan skill. Setiap alumni yang telah menyelesaikan 

pendidikannya tentunya ingin mencari pekerjaan lebih cepat setelah wisuda. 

Metode pembelajaran yang paling dianggap penting oleh responden yaitu 

peningkatan knowledge dan skill.  Sebagian besar responden merasa adanya keterkaitan 

yang erat antara pekerjaan yang mereka jalani dengan bidang studi yang mereka 

pelajari. Sebagian besar responden juga merasa pekerjaan yang mereka jalani sesuai 

dengan tingkat pendidikan mereka. Sebagian besar responden juga mengaku 

mengalami peningkatan kompetensi pada saat mereka bekerja dibandingkan dengan 

pada saat mereka lulus 

b. Saran 

Laporan akhir tracer study Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado 

dapat memberikan masukkan dan informasi yang penting untuk peningkatan kualitas 

institusi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Alumni Politeknik Negeri 

Manado Tahun 2015.  Beberapa masukkan dan saran yaitu : 

1. Kegiatan tracer study seharusnya dilaksanakan secara sustainability setiap 

tahun untuk mengetahui keberadaan program pendidikan yang sedang 

dilaksanakan oleh institusi. 
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2. Politeknik Negeri Manado perlu untuk memberikan penekanan perkuliahan 

Kewirausaahaan sehingga semakin banyak melahirkan wirausaha-wirausaha 

yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru. 

3. Politeknik perlu meningkatkan sarana pusat informasi kerja bagi alumni karena 

hasil suvey kebanyakan iformasi untuk mencari kerja didapat dari koneksi dan 

alumni. 

4. Politeknik perlu merevisi kurikulum sesai dengan kebutuhan stakeholder 

karena hasil survey baru 33,22 % yang menyatakan keeratan hubungan antara 

bidang studi dengan pekerjaan. 

5. Pentingnya Politeknik Negeri Manado melaksanakan Job Placement Center 

sert Pusat Informasi kerja yang mampu mempersiapkan alumni untuk bekerja 

dan mendapatkan informasi kerja. 
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LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN 

 

 

A Penekanan pada metode pembelajaran yang diinginkan dunia Usaha/Dunia 
kerja yang diberikan dalam proses pendidikan vokasional Politeknik Negeri 

Manado? 
1) Knowledge 
2) Skill 
3) Attitude 
4) Konowledge & Skill 
5) Knowledge, Skill, Attitude (ketiganya) 

 

(…….) 

 

B.1 Kapan anda mulai mencari pekerjaan ? 
1) Sebelum wisuda 
2) Sesudah wisuda 

 

(…….) 

B.11 Kapan anda mulai mencari pekerjaan (bagi yang menjawab sesudah wisuda) 
1) Pada saat wisuda 
2) 3 bulan sesudah wisuda 
3) 6 bulan sesudah wisuda 
4) 1 tahun sesudah wisuda 
5) > 1 tahun sesudah wisuda 

 

 
(…….) 

B.12 Kapan anda mulai mencari pekerjaan (bagi yang menjawab sebelum wisuda) 
1) Sejak tahun pertama perkuliahan 
2) Di tahun kedua perkuliahan 
3) Di tahun ke tiga perkuliahan 
4) Di tahun akhir perkuliahan 
5) Setelah lulus 

 

 
 
 

(…….) 

B.2 Bagaimana anda mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai adanya pekerjaan 
ini ?  (Mohon Jawab semua pekerjaan) 

 

 ya tidak  

1) Iklan/Brosur 1 2 (…….) 

2) Internet 1 2 (…….) 

3) Penguuman di Kampus 1 2 (…….) 

4) Koneksi (Teman, Dosen, saudara/keluarga,Dll) 1 2 (…….) 

5) Alumni 1 2 (…….) 

6) Lainnya, sebutkan…………….. 1 2 (…….) 
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B.3 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah kelulusan) 
untuk memperolah pekerjaan pertama : 

1) 3 bulan sebelum wisuda 
2) 3 bulan sesudah wisuda 
3) 6 bulan sesudah wisuda 
4) 1 tahun sesudah wisuda 
5) > 1 tahun sesudah wisuda 

 

 
 
 

(…….) 

B.4 Berapa perusahaan/instansi/institusi yang sudah anda lamar (lewat surat 
atau email) sebelum anda memperoleh pekerjaan pertama? 

1) Satu perusahaan 
2) Dua perusahaan 
3) Tiga perusahaan 
4) Empat perusahaan 
5) Lima perusahaan 

 

 
 
 

(…….) 

B.5 Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi yang merespons lamaran 
anda? 

1) Satu perusahaan 
2) Dua perusahaan 
3) Tiga perusahaan 
4) Empat perusahaan 
5) Lima perusahaan 

 

 
 
 

(…….) 

B.6 Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi yang mengundang anda 
wawancara? 

1) Satu perusahaan 
2) Dua perusahaan 
3) Tiga perusahaan 
4) Empat perusahaan 
5) Lima perusahaan 

 

 
 
 

(…….) 

 

C
C 

Apakah anda bekerja saat ini? 
1) Ya 
2) Tidak 

 
(…….) 

 
 

C.2 Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini? 
1) Sangat puas 
2) Puas 
3) Kurang puas 
4) Tidak puas 

 

 
 
 

(…….) 

C.3 
 

Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? 
1) Ya 

 
(…….) 
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2) Tidak 
 

 
 

C.4 Jenis instansi/bidang usaha/industri 
1) Pemerintah (Pusat/departemen) 
2) Pemerintah (daerah) 
3) Pemerintah (BUMN, BHMN) 
4) Swasta (Jasa) 
5) Swasta (Manufaktur) 
6) Wiraswasta 
7) Lainnya, sebutkan ……………………………………………………… 

 

 
 

(…….) 

C.5 Berapa rata-rata pendapatan (take home  pay  = seluruh pendapat per bulan 
termasuk bonus, insentif, dsb) saudara pada pekerjaan terakhir/sekarang? 

1) < Rp. 1.000.000 
2) > Rp. 1.000.000  -  Rp. 3.000.000 
3) > Rp. 3.000.000  -  Rp. 5.000.000 
4) > Rp. 5.000.000  -  Rp. 7.500.000 
5) > Rp. 7.500.000  -  Rp. 10.000.000 
6) > Rp.10.000.000 

 
 

(…….) 

 

D.1 Apakah pendidikan vokasional yang saudara dapat di Politeknik Negeri 
Manado sangat erat dengan pekerjaan saudara? 

1) Sangat erat 
2) Erat 
3) Cukup erat 
4) Tidak erat 
5) Sangat tidak erat 

 

 
 

(…….) 

D.2 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat 
ini? 

1) SMA/SMK 
2) DIII 
3) DIV/sarjana 
4) S2 

 

 
 

(…….) 

 

E.1 Saat baru lulus, menurut penilaian saudara, sejauh mana Saudara menguasai 
kompetensi berikut ini  : 

 

 Sangat 
Menguasai 

Menguasai Kurang 
Menguasai 

Tidak 
Meng
uasai 

 

1) Pengetahuan Umum 4 3 2 1 (…….) 

2) Bahasa Inggris 4 3 2 1 (…….) 

3) Bahasa Jepang 4 3 2 1 (…….) 
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4) Komputer 4 3 2 1 (…….) 

5) Metodologi Penelitian 4 3 2 1 (…….) 

6) Kerja Sama Tim 4 3 2 1 (…….) 

7) Ketrampulan Komunikasi Lisan 4 3 2 1 (…….) 

8) Ketrampilan Komunikasi tertulis 4 3 2 1 (…….) 

9) Pengetahuan Teoritis Spesifik 
Jurusan/Prodi 

4 3 2 1 (…….) 

10) Skill Spesifik Jurusan/Prodi 4 3 2 1 (…….) 

11) Manajemen Organisasi 4 3 2 1 (…….) 

12) Kepemimpinan 4 3 2 1 (…….) 

13) Soft Skill 4 3 2 1 (…….) 

14) Prilaku Organisasi 4 3 2 1 (…….) 

E.2 Dalam pekerjaan, menurut penilaian Saudara sejauh mana kompetensi berikut diperlukan? 

  Sangat 
Dibutuhkan 

Dibutuhkan Kurang 
Dibutuhkan 

Tidak 
Dibutu
hkan 

 

 1) Pengetahuan Umum 4 3 2 1 (…….) 

 2) Bahasa Inggris 4 3 2 1 (…….) 

 3) Bahasa Jepang 4 3 2 1 (…….) 

 4) Komputer 4 3 2 1 (…….) 

 5) Metodologi Penelitian 4 3 2 1 (…….) 

 6) Kerja Sama Tim 4 3 2 1 (…….) 

 7) Ketrampulan Komunikasi Lisan 4 3 2 1 (…….) 

 8) Ketrampilan Komunikasi tertulis 4 3 2 1 (…….) 

 9) Pengetahuan Teoritis Spesifik 
Jurusan/Prodi 

4 3 2 1 (…….) 

 10) Skill Spesifik Jurusan/Prodi 4 3 2 1 (…….) 

 11) Manajemen Organisasi 4 3 2 1 (…….) 

 12) Kepemimpinan 4 3 2 1 (…….) 

 13) Soft Skill 4 3 2 1 (…….) 

 14) Prilaku Organisasi 4 3 2 1 (…….) 

 

 

 


