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KATA PENGANTAR 

 

Dr. Eng. Bambang Setia Budi, S.T., M.T. 
Direktur ITB Career Center 
Lembaga Kemahasiswaan 

 

Perguruan tinggi sebagai salah satu wadah pendidikan nasional memiliki peranan 

penting dalam melahirkan generasi cerdas dalam membangun bangsa. Fungsi 

tersebut menuntut perguruan tinggi untuk mampu berperan dalam 

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan serta pemeliharaan, pembinaan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Oleh karena 

itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan pendidikan nasional, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Sebagai wujud arah kebijakan tersebut, maka dalam pelaksanaannya pendidikan 

nasional harus bertumpu pada 5 prinsip, yaitu (i) ketersediaan berbagai program 

layanan pendidikan, (ii) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 

(iii) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, (iv) tanpa adanya 

perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, (v) jaminan lulusan 

untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja (DIKTI 2010). 

ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia selalu berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kelima prinsip diatas, salah 

satunya dengan upaya menciptakan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing 

di dunia nyata. Untuk menciptakan relevansi antara dunia pendidikan dan dunia 

nyata, ITB Career Center telah melakukan riset Kepuasan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) terkait kebutuhan, kepentingan dan kepuasan terhadap alumni ITB 

sejak tahun 2010-2015. Hasil riset DUDI terhadap lulusan bahwa DUDI secara 
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umum puas terhadap hardskill, softskill dan internal-eksternal lulusan ITB. Namun 

tampak bahwa ITB sebagai lembaga perlu melakukan langkah-langkah penting 

yang kongkrit baik dalam kurikulum maupun dalam kehidupan civitas akademika 

guna semakin meningkatkan kualitas lulusannya. Langkah-langkah yang paling 

nyata adalah pembentukan dan pengembangan karakter lulusan, karena rupanya 

dari hasil riset memperlihatkan beberapa poin yang diukur dalam kaitan softskill 

masih dianggap kurang oleh pengguna/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal 

ini diperlihatkan dengan adanya perbedaan/gap yang cukup signifikan antara 

tingkat kepentingan dan kepuasan, terutama pada kemampuan bekerja dalam tim 

dan kecerdasan emosional. Selain itu juga kemampuan komunikasi juga sangat 

penting dan perlu ditingkatkan dalam pendidikan di ITB. Sedangkan pada 

kemampuan hardskill, lulusan ITB sudah baik dan di atas rata-rata, serta sesuai 

dengan harapan pengguna. 

Langkah kerjasama dengan pengguna/perusahaan dengan ITB sebagai lembaga 

pendidikan juga perlu ditingkatkan, mengingat harapan DUDI jauh lebih banyak 

dan variatif dari bentuk kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Terutama 

kerjasama pemagangan, perlu dilakukan tindakan konkrit untuk menindaklanjuti 

harapan mereka dan sekaligus menutupi kekurangan alumni ITB yang dianggap 

kurang dalam pendalaman aplikasi keilmuan yang menyangkut dunia kerja. 

Dalam buku laporan survey kepuasan pengguna 2015 ini akan disajikan beberapa 

hasil penilaian kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB dan lulusan ITB. 

Dalam buku laporan inipun pada bab akhir akan disajikan beberapa poin 

perbandingan hasil penilaian DUDI yang diperoleh pada tahun 2010, 2012 dengan 

2015. Berbagai hasil yang diperoleh pada laporan ini diharapkan mampu menjadi 

feed back bagi perbaikan sistem pendidikan di ITB, sehingga terus mampu 

menciptakan alumni yang berkualitas dan diterima dengan baik di dunia kerja 

maupun usaha. 
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BAB I 

ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA ITB TAHUN 2015 

1.1 Pendahuluan 

Survey kepuasan pengguna adalah survey yang dilakukan untuk melihat dan 

mengukur kepuasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) terhadap alumni. 

Survey kepuasan pengguna yang dilakukan oleh ITB Career Center tidak hanya 

dilakukan kepada DUDI untuk menilai alumni ITB, tetapi juga kepada ITB untuk 

menilai kerjasama yang selama ini telah dibangun. 

Survey kepuasan pengguna dilakukan oleh ITB Career Center melalui Tim Tracer 

Study ITB. Pada tahun 2015, survey kepuasan pengguna dilaksanakan untuk 

keempat kalinya oleh Tim Tracer Study ITB setelah sebelumnya pada tahun 2010-

2012. Metode survey yang digunakan pada tahun 2015 pada dasarnya hampir 

sama dengan pelaksanaan survey kepuasan pengguna di tahun 2010-2012. 

Kuesioner yang digunakan dalam bentuk hardcopy dan disebar kepada setiap 

perusahaan  yang mengikuti Titian Karir Terpadu ITB serta perusahaan-perusahaan 

yang melakukan kerjasama (recruitment, seminar, training, dsb) dengan ITB Career 

Center sepanjang tahun pelaksanaan survey berjalan. 

Survey kepuasan pengguna pada tahun 2015 dilaksanakan dengan target 

responden yang didapat sebanyak kurang lebih 100 perusahaan dengan rincian 47 

perusahaan yang mengikuti Titian Karir Terpadu ITB pada bulan mei 2015, 54 

perusahaan yang mengikuti Titian Karir Terpadu ITB pada bulan oktober 2015 serta 

sisanya merupakan perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan 

ITB Career Center sepanjang 2015 berjalan. Namun dari ketiga langkah tersebut, 

terdapat beberapa perusahaan yang sama sehingga total perusahaan yang menjadi 

target responden pada tahun 2015 adalah 114 perusahaan. Dari 114 perusahaan 
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yang menjadi target responden, total perusahaan yang mengisi dan 

mengembalikan kuesioner ada sebanyak 95 perusahaan (83%) sementara 19 

perusahaan (17%) lainnya tidak mengembalikan dikarenakan kuesioner terbawa 

pulang, perusahaan bersangkutan tidak memiliki alumni ITB atau kuesioner hilang. 

Meskipun demikian, pencapaian ini sudah lebih baik dibandingkan pelaksanaan 

survey kepuasan pengguna pada tahun-tahun sebelumnya (37 perusahaan pada 

2010, 63 perusahaan pada 2011 dan 93 perusahaan pada 2012). 

Evaluasi DUDI dengan alumni dan ITB yang dilakukan pada tahun 2015 masih 

menggunakan metode yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2012), 

yaitu dengan membagikan kuesioner yang terbagi dalam tiga kelompok 

pertanyaan, yaitu hardskill, softskill dan faktor internal-eksternal. Setiap kelompok 

pertanyaan ini merupakan penilaian terkait tingkat kepentingan (tidak penting-

sangat penting) dan tingkat kepuasan (tidak puas-sangat puas) responden/DUDI 

terhadap alumni ITB dan ITB. Jawaban dari setiap poin pertanyaan disediakan 

dalam bentuk pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 sebagai nilai median 

dan angka semakin besar berarti semakin penting atau semakin puas. 
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Tabel 1.1 Perusahaan (DUDI) yang Menjadi Responden Tahun 2015 

No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 PT. Paragon Technology & Innovation 49 PT. Prudential Life Asurance 

2 RAPP 50 PT. Petrokimia Gresik 

3 PT. Bank CIMB Niaga 51 PT. Siegwerk Indonesia 

4 PT. Bursa Efek Indonesia 52 Shopee Mobile 

5 Traveloka 53 PT. Roche Indonesia 

6 HDE, Inc. 54 PT. MRT Jakarta 

7 Veritrans 55 PT. Mitsui Indonesia 

8 Toyota Astra Finances 56 Toyota Astra Motor 

9 PT. DMG Mori Indonesia 57 PT. Mahadana Asta Berjangka 

10 PT. Asuransi ASEI Indonesia 58 Garena Indonesia 

11 PT. Ciptadana Securities 59 Coca Cola Amatil Indonesia 

12 Universitas Multimedia Nusantara 60 Binus Business School 

13 PT. Keyence Indonesia 61 Bank Indonesia 

14 KMK Global Sport 62 Accenture 

15 PT. Artajasa 63 PT. Fashion Eservices Indonesia 

16 PT. Pelindo II 64 PT. Taka Indonesia 

17 PT. Multipolar Technology Tbk 65 PT. Sandin Engineering 

18 PT. Ice House 66 Sale Stock Pte Ltd 

19 PT. Bintang Pelajar 67 Lintasarta 

20 PT. Wijaya Karya 68 Kartuku 

21 PT. Gapura Angkasa 69 PT. Gistex 

22 PT. Adhimix Precast Indonesia 70 Duta Sarana Perkasa 

23 PT. Valbury 71 PT. Colliers International Indonesia 

24 Indomaret Group 72 Bina Bangsa School 

25 Bank Mandiri 73 PT. BNI 

26 PT. Oberthur Technologies 74 BJB 

27 pegipegi.com 75 Schlumberger 

28 Conocophillips 76 Stage 6 

29 PT. Astra International Tbk 77 PT. Indocyber Global Teknologi 

30 PT. Astra Honda Motor 78 PT. Samsung electronics Ind 

31 Astra Credit Companies 79 I Cart Group 

32 OCBC NISP 80 Quintiq 

33 HRD 81 PT. Prysmian Cables Indonesia 

34 PT. PLN 82 April Group 

35 Johson & Johnson 83 PT. Beton Elemenindo Putra 

36 PT. Cikarang Listrindo 84 PT. Bintang 7 

37 Bank DBS 85 PT. Chanda Asri Petrochemical 

38 The Bank of Tokyo 86 General electric 

39 Xtremax 87 Heinz ABC Indonesia 

40 PT. Kideco Jaya Agung 88 Lazada.co.id 

41 Toyota Motor Manufacturing 89 PT. Kudo Technology Indonesia 

42 Citibank 90 SKHA Consulting 

43 Total E&P 91 UrbanIndo 

44 PT. Tirta Gemah Ripah 92 The Nielsen Company Indonesia 

45 PT. Asahimas Chemical 93 PT. BFI Finance Indonesia 

46 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 94 PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri 

47 GlaxoSmithKline 95 Tokopedia 

48 PT. WPP - Group M 
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1.2 Kerjasama DUDI dan ITB 

Pada pelaksanaan survey kepuasan pengguna, salah satu poin yang diukur adalah 

penilaian mengenai kinerja lembaga pendidikan (ITB). Penilaian mengenai kinerja 

lembaga pendidikan ini sendiri terkait dengan tingkat kepentingan dan kepuasan 

DUDI terhadap kerjasama, kurikulum dan praktek kerja/magang. 

 

Grafik 1.1 Tingkat Kepentingan Kerjasama dengan DUDI 

Perusahaan sebagai kelompok Dunia Usaha dan Industri/DUDI ternyata 

menganggap hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan DUDI adalah 

sangat penting. Total 95 perusahaan yang menjadi responden, 40 perusahaan 

menganggap kerjasama dengan lembaga pendidikan adalah sangat penting, 38 

perusahaan menganggap penting,  8 perusahaan menganggap cukup penting dan 1 

perusahaan menganggap kurang penting. 
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Grafik 1.2 Kerjasama yang Sudah Terjalin antara DUDI dengan ITB 

Sebagian besar kerjasama yang sudah dimiliki antara perusahaan/DUDI dengan 

ITB, antara lain rekrutmen (54 perusahaan), diikuti dengan program kerja 

praktek/magang (8 perusahaan) dan beasiswa (7 perusahaan). Sedangkan 

kerjasama yang paling sedikit dimiliki yaitu pemberian kuliah umum (3 

perusahaan), workshop/training/seminar (2 perusahaan), riset (2 perusahaan), 

sponsorship (2 perusahaan) dan kurikulum (2 perusahaan). 

Kerjasama DUDI dengan ITB dalam hal proses rekrutmen lebih rinci terkait dengan 

keanggotaan DUDI dengan ITB Career Center, keikutsertaan pada acara titian karir 

ITB, kesempatan rekrutmen langsung di program studi, pemasangan iklan 

lowongan pekerjaan serta proses dan tes rekrutmen itu sendiri. Pada dasarnya 

kerjasama terkait rekrutmen merupakan awal jalinan kerjasama DUDI dengan 

lembaga pendidikan sebelum tercipta kerjasama lainnya sehingga bentuk 

kerjasama DUDI dengan ITB pada poin ini paling banyak (Grafik 2). 
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Grafik 1.3 Tingkat Kepuasan Kerjasama DUDI dengan ITB 

Hal-hal yang mendasari DUDI melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan 

terkait rekrutmen pada umumnya dikarenakan pada prioritas perusahaan dalam 

mencari kualitas lulusan terbaik dan reputasi perguruan tinggi. Dengan melihat 

banyaknya perusahaan yang ingin menjalin kerjasama dengan ITB menunjukkan 

bahwa ITB sebagai institusi pendidikan dianggap memiliki reputasi yang baik dan 

kualitas lulusan yang unggul dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. 

Reputasi yang baik serta kualitas lulusan yang unggul memberikan kesempatan lain 

bagi DUDI untuk meningkatkan bentuk kerjasama dengan ITB, salah satunya adalah 

dengan program magang/kerja praktek dan pemberian beasiswa. Dua hal ini 

dianggap mampu memberikan kesempatan bagi lulusan ITB untuk memperoleh 

pengalaman dunia kerja sekaligus kemudahan dalam biaya pendidikan. Dua hal ini 

pula pada dasarnya memberikan kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk 

memperoleh lulusan terbaik dari ITB itu sendiri untuk bekerja bersama mereka. 
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Grafik 1.4 Kerjasama yang Ingin Terjalin antara DUDI dengan ITB 

Selain kerjasama yang sudah dimiliki, perusahaan juga ingin memiliki kerjasama 

lainnya sebagai bagian dari usaha mereka dalam memperoleh lulusan terbaik. 

Bentuk kerjasama yang ingin dijalin ini, antara lain peningkatan kerjasama dalam 

hal rekrutmen/rekrutmen langsung (32 perusahaan), magang/kerja praktek (22 

perusahaan), pemberian kuliah umum (13 perusahaan), 

workshop/training/seminar (12 perusahaan), masukan/kontribusi terhadap 

rancangan kurikulum pendidikan (8 perusahaan), akses database alumni/lulusan (6 

perusahaan), kesempatan riset bersama (6 perusahaan), kunjungan ke perusahaan 

(4 perusahaan), program beasiswa (4 perusahaan) serta sponsorship kegiatan-

kegiatan di ITB (1 perusahaan). 

Apabila diperhatikan dari bentuk kerjasama yang ingin dijalin antara DUDI dengan 

ITB pada Grafik 4, dapat terlihat bahwa pada dasarnya perusahaan tidak sekedar 

hanya ingin memperoleh lulusan terbaik ITB saja untuk bekerja bersama mereka 

namun juga untuk memperoleh lulusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka 

dari sisi kemampuan dan keilmuan. 
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1.3 Penilaian DUDI terhadap Kurikulum 

Penilaian DUDI terhadap tingkat kepentingan kurikulum didasarkan pada 3 hal, 

yaitu durasi pendidikan, kesesuaian kurikulum dan porsi hardskill dan softskill. 

Pada durasi pendidikan 16 perusahaan menganggap sangat penting, 42 

perusahaan menganggap penting, 22 perusahaan menganggap cukup penting dan 

1 perusahaan menganggap tidak penting. Untuk kesesuaian kurikulum 37 

perusahaan menganggap penting, 43 perusahaan menganggap penting dan 12 

perusahaan menganggap cukup penting. Sementara pada porsi hardskill dan 

softskill 46 perusahaan menganggap penting, 36 perusahaan menganggap penting, 

10 perusahaan menganggap cukup penting dan 1 perusahaan menganggap kurang 

penting. 
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Grafik 1.5 Tingkat Kepentingan Kurikulum menurut DUDI 

Penilaian DUDI terkait tingkat kepentingan terhadap kurikulum pada dasarnya 

menganggap penting. Pentingnya perhatian terhadap kurikulum dianggap wajar 

mengingat kurikulum yang diberikan pada saat perkuliahan akan membentuk 

kompetensi dari alumni/lulusan. Kompetensi yang diharapkan terbentuk di 

alumni/lulusan oleh DUDI adalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila 

kompetensi tersebut memiliki kesesuaian maka bagi DUDI tentunya tujuan untuk 

mendapatkan lulusan terbaik dari ITB dapat terpenuhi. 

Selain tingkat kepentingan pada survey kepuasan pengguna dilakukan pula 

penilaian terhadap tingkat kepuasan DUDI, disini terutama terkait kurikulum. Pada 

durasi kurikulum 9 perusahaan mengaku sangat puas, 43 perusahaan mengaku 
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puas, 34 perusahaan cukup puas dan 3 perusahaan mengaku kurang puas. Untuk 

kesesuaian kurikulum 8 perusahaan mengaku sangat puas, 38 perusahaan 

mengaku puas, 41 perusahaan mengaku cukup puas dan 2 perusahaan mengaku 

kurang puas. Sementara untuk porsi hardskill dan softskill 12 perusahaan mengaku 

sangat puas, 35 perusahaan mengaku puas, 39 perusahaan mengaku cukup puas 

dan 3 perusahaan mengaku kurang puas. 
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Grafik 1.6 Tingkat Kepuasan Kurikulum menurut DUDI 

Secara garis besar kepuasan DUDI terhadap kurikulum adalah cukup puas. 

Kepuasan DUDI terhadap kurikulum pada dasarnya dapat dilihat pada kepuasan 

DUDI terhadap kinerja dari lulusan dari perguruan tinggi itu sendiri. Apabila lulusan 

mampu memenuhi kebutuhan DUDI, baik dari sisi kompetensi ataupun keilmuan, 

maka kepuasan DUDI terhadap peran kurikulum di perguruan tinggi dipastikan 

tinggi. Sebaliknya jika lulusan tidak mampu mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya 

maka kepuasan DUDI akan sangat rendah. 

1.4 Penilaian DUDI terhadap Praktek Kerja/Magang 

Penilaian DUDI terhadap praktek kerja/magang didasarkan pada 2 kriteria 

penilaian, yaitu waktu dan evaluasi bersama. Penilaian praktek kerja/magang ini 

sendiri diukur berdasarkan tingkat kepentingan dan juga tingkat kepuasan DUDI. 

Berdasarkan tingkat kepentingan DUDI terkait waktu yang disediakan diperoleh 

informasi bahwa 29 perusahaan menganggap sangat penting, 45 perusahaan 

menganggap penting dan 19 perusahaan menganggap cukup penting. Sementara 

tingkat kepentingan DUDI terkait evaluasi bersama diperoleh data bahwa 21 
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perusahaan menganggap sangat penting, 52 perusahaan menganggap penting, 16 

perusahaan menganggap cukup penting dan 4 perusahaan menganggap kurang 

penting. 

 

Grafik 1.7 Tingkat Kepentingan Kerja Praktek/Magang menurut DUDI 

Secara keseluruhan DUDI menganggap tingkat kepentingan kerja praktek/magang 

adalah penting. DUDI menganggap praktek kerja merupakan salah satu 

bagian/kegiatan yang harus dilakukan oleh ITB kepada mahasiswanya. Hal ini juga 

didukung oleh data yang menunjukan beberapa perusahaan pada dasarnya ingin 

membangun kerjasama dengan ITB dalam hal kerja praktek. 
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Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan DUDI terhadap kerja praktek di ITB, 

dari sisi waktu diperoleh bahwa 7 perusahaan mengaku sangat puas, 36 

perusahaan mengaku puas, 40 perusahaan mengaku cukup puas dan 2 perusahaan 

mengaku kurang puas. Sementara dari evaluasi bersama diperoleh bahwa 9 

perusahaan mengaku sangat puas, 31 perusahaan mengaku puas, 44 perusahaan 

mengaku cukup puas, 1 perusahaan mengaku kurang puas dan 1 perusahaan 

mengaku tidak puas.  

 

Grafik 1.8 Tingkat Kepuasan Kerja Praktek/Magang menurut DUDI 
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Secara keseluruhan tingkat kepuasan DUDI terhadap kerja praktek/magang adalah 

cukup puas. Hal ini menjadi tantangan bagi ITB agar mampu menyediakan kerja 

praktek yang lebih baik lagi, sehingga mampu diterima oleh perusahaan yang akan 

menggunakan lulusannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah bermitra 

dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini sering melakukan rekrutmen agar 

bersedia menjadi salah satu tempat rekomendasi kerja praktek bagi para 

mahasiswa. 

1.5 Evaluasi Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 

 

Grafik 1.9 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 



 
K e p u a s a n  P e n g g u n a  2 0 1 5  

 
Halaman 21 

Evaluasi kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB dilakukan berdasar 3 hal 

kriteria penilaian, yaitu kerjasama, kurikulum dan praktek kerja/magang. Tabel 1.2 

menunjukkan bahwa secara garis besar gap yang terjadi antara kepentingan dan 

kepuasan DUDI terhadap ITB masih cukup besar. Tingkat kepuasan DUDI terhadap 

ITB yang dirasakan sudah cukup baik adalah dari sisi durasi pendidikan dan evaluasi 

bersama. Sementara tingkat kepuasan DUDI terhadap ITB yang cukup rendah 

adalah dari sisi waktu yang disediakan untuk praktek kerja, koordinasi kurikulum, 

hubungan kerjasama, kesesuaian kurikulum, serta porsi hardskill dan softskill.  

Tabel 1.2 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 

Poin Evaluasi Kepentingan Kepuasan Gap 

Porsi Hardskill & Softskill 4.37 3.63 0.74 

Kesesuaian Kurikulum 4.27 3.58 0.69 

Hubungan Kerjasama 4.32 3.65 0.67 

Koordinasi Kurikulum 3.94 3.33 0.61 

Waktu 4.11 3.56 0.54 

Evaluasi Bersama 3.97 3.53 0.43 

Durasi Pendidikan 3.77 3.65 0.12 

 

Tabel 1.2 dapat memberikan informasi pula bahwa sejauh ini hubungan dengan 

DUDI pada dasarnya belum tercipta dengan baik mengingat ITB dikatakan mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dari sisi akademis dan kemampuan. Namun 

lulusan yang dihasilkan ini belum mampu memenuhi harapan dari DUDI sebagai 

tenaga kerja yang unggul di bidangnya. 

1.6 Evaluasi DUDI terhadap Lulusan 

Dalam survey kepuasan pengguna, penilaian DUDI tidak terbatas pada kepentingan 

dan kepuasan terhadap lembaga pendidikan saja namun juga terhadap lulusan. 

Penilaian lulusan oleh DUDI terkait dengan kepentingan dan kepuasan terhadap 

kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang terbagi kedalam tiga kriteria, yaitu 



 
K e p u a s a n  P e n g g u n a  2 0 1 5  

 
Halaman 22 

hardskill (HS), softskill (SS) dan faktor internal eksternal (FIE). Kompetensi yang 

dinilai dari hardskill lulusan adalah terkait kemampuan bahasa asing, nilai pada 

perkuliahan, sertifikasi keahlian, pengalaman kerja, keahlian pendidikan, wawasan, 

penerapan ilmu dan kemampuan computer. Sementara kompetensi yang dinilai 

dari softskill lulusan adalah terkait adaptasi, komunikasi, kecerdasan emosional, 

etika, inisiatif, kerja individu, bekerja tim, bekerja dalam tekanan, keinginan 

belajar, motivasi, kepemimpinan, kesetiaan, tanggung jawab, kerja keras, kejujuran 

dan disiplin. Terakhir dari faktor internal eksternal kompetensi yang dinilai adalah 

tempat tinggal, kesediaan penempatan, ketersediaan lulusan, kesehatan dan 

kemampuan bekerja shift. 

Grafik 1.10 menunjukan hasil penilaian DUDI terhadap lulusan ITB terkait 

kompetensi mereka dalam hardskill, softskill, serta faktor internal dan eksternal. 

Pada grafik ini terlihat bahwa DUDI secara garis besar memberikan penilaian yang 

cukup besar terkait kepentingan kemampuan lulusan ITB pada poin keinginan 

belajar, kejujuran, motivasi, tanggung jawab, kecerdasan emosional, etika, disiplin 

dan bekerja tim. Sementara dari tingkat kepuasan DUDI terhadap kemampuan 

lulusan ITB, penilaian yang cukup besar ada pada poin kemampuan komputer, 

keinginan belajar, kejujuran, adaptasi, motivasi, tanggung jawab, inisiatif, nilai dan 

komunikasi. 
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Grafik 1.10 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB 
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Tabel 1.3 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB 

Poin Evaluasi Kepentingan Kepuasan Gap 

Kesetiaan (SS) 4.29 3.57 0.72 

Kecerdasan Emosional (SS) 4.55 3.87 0.68 

Etika (SS) 4.55 3.98 0.57 

Kejujuran (SS) 4.64 4.09 0.55 

Bekerja Tim (SS) 4.49 3.96 0.54 

Keinginan Belajar (SS) 4.67 4.13 0.54 

Disiplin (SS) 4.54 4.00 0.54 

Tanggung Jawab (SS) 4.57 4.04 0.52 

Motivasi (SS) 4.58 4.06 0.52 

Bekerja dlm Tekanan (SS) 4.45 4.00 0.45 

Kesehatan (FIE) 4.30 3.87 0.43 

Komunikasi (SS) 4.47 4.04 0.43 

Kerja Keras (SS) 4.44 4.02 0.42 

Inisiatif (SS) 4.45 4.04 0.41 

Bahasa Asing (HS) 4.42 4.03 0.39 

Adaptasi (SS) 4.44 4.07 0.38 

Ketersediaan Lulusan (FIE) 3.85 3.49 0.36 

Kepemimpinan (SS) 4.14 3.85 0.28 

Kesediaan Ditempatkan (FIE) 3.87 3.59 0.28 

Penerapan Ilmu (HS) 4.23 4.00 0.23 

Komputer (HS) 4.46 4.26 0.20 

Bekerja Individu (SS) 4.14 3.94 0.19 

Wawasan (HS) 4.04 3.85 0.19 

Sertifikasi Keahlian (HS) 3.64 3.64 0.00 

Pengalaman Kerja (HS) 3.53 3.64 -0.11 

Nilai (HS) 3.92 4.04 -0.13 

Keahlian-pendidikan (HS) 3.71 3.84 -0.14 

Bekerja Shift (FIE) 3.27 3.55 -0.29 

Tempat Tinggal (FIE) 2.90 3.27 -0.37 

 

Hasil penilaian DUDI terhadap lulusan ITB pada Grafik 1.10 sekilas menunjukan 

korelasi yang sudah tepat antara kepentingan dan kepuasan, sebagai contoh DUDI 

memberikan penilaian besar terkait kepentingan dan kepuasan terhadap 

kompetensi lulusan ITB pada poin keinginan belajar, kejujuran, motivasi dan 

tanggung jawab. Namun Tabel 1.3 menunjukan bahwa gap antara penilaian pada 

poin-poin tersebut ternyata cukup besar. 
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Gap pada Tabel 1.3 pada dasarnya menunjukkan tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan tingkat kepentingannya. Sebagai 

contoh pada poin pengalaman kerja DUDI menganggap cukup penting (3,53) 

sedangkan dari sisi kepuasan DUDI merasa cukup puas (3,64). Besarnya gap (-0,11) 

menunjukan bahwa DUDI sudah merasa kompetensi pengalaman kerja sudah 

dianggap melebihi harapan mereka. Contoh lainnya pada poin bekerja dalam 

tekanan, DUDI menganggap sebagai hal yang penting dan tingkat kepuasan pada 

tingkatan puas. Gap (0,45) yang dihasilkan ternyata memberikan gambaran bahwa 

pada dasarnya DUDI merasa tidak puas dengan kemampuan lulusan ITB terkait 

bekerja dalan tekanan padahal poin ini bagi DUDI dirasa penting. 

Secara garis besar, Tabel 1.3 memberikan gambaran bahwa tingkat kepuasan DUDI 

terhadap lulusan ITB dirasa sudah memenuhi pada poin tempat tinggal, bekerja 

shift, keahlian pendidikan, nilai, pengalaman kerja dan sertifikasi keahlian. 

Sementara kemampuan lulusan ITB yang dirasa belum memenuhi harapan DUDI 

ada pada poin kesetiaan, kecerdasan emosional, etika, kejujuran, bekerja tim, 

keinginan belajar dan disiplin. Apabila diperhatikan lebih lanjut dapat diperoleh 

suatu kesimpulan pula bahwa DUDI pada dasarnya sudah merasa memiliki 

kepuasan pada kemampuan hardskill dan faktor internal eksternal lulusan namun 

merasa belum puas pada kemampuan softskill. 

1.6.1 Penilaian DUDI terhadap Hardskill Lulusan 

Penilaian DUDI terhadap lulusan dalam survey Kepuasan Pengguna salah satu 

kriterianya adalah berdasarkan pada hardskilll lulusan. Hardskill lulusan yang dinilai 

oleh DUDI antara lain terdiri dari kemampuan bahasa asing, nilai (IP/GPA), 

sertifikasi keahlian, pengalaman kerja, keahlian berdasarkan pendidikan, wawasan, 

penerapan ilmu dan kemampuan komputer (software, hardware, internet, dll). 

Penilaian DUDI terhadap hardskill lulusan pada dasarnya terkait dengan tingkat 
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kepentingan dan kepuasan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan pilihan 

berganda dengan skala lima (sangat penting-tidak penting, sangat puas-tidak 

puas). 

 

Grafik 1.11 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Bahasa Asing Lulusan 

Grafik 1.11 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kemampuan bahasa asing lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada 

kemampuan bahasa asing lulusan ada sebesar 31%, puas 38%, cukup puas 29% dan 

tidak puas 2%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kemampuan 

bahasa asing lulusan adalah puas.  

 

Grafik 1.12 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Nilai Lulusan 
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Dari sisi nilai (IP/GPA) lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 21%, puas 62%, 

cukup puas 17% dan kurang puas 14% (Grafik 1.12). Tingkat kepuasan DUDI pada 

nilai lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.13 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Sertifikasi Keahlian Lulusan 

Grafik 1.13 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

sertifikasi keahlian lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada sertifikasi keahlian 

lulusan ada sebesar 42%, puas 42%, cukup puas 2% dan kurang puas 1%. Secara 

garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap sertifikasi keahlian lulusan adalah 

puas. 

 

Grafik 1.14 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Pengalaman Kerja Lulusan 
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Dari sisi pengalaman kerja lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 14%, puas 

44%, cukup puas 36% dan kurang puas 7% (Grafik 1.14). Tingkat kepuasan DUDI 

pada pengalaman kerja lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.15 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Keahlian Pendidikan Lulusan 

Grafik 1.15 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

keahlian lulusan dalam bidang ilmu. DUDI yang merasa sangat puas pada keahlian 

lulusan dalam bidang ilmu ada sebesar 21%, puas 45%, cukup puas 30% dan kurang 

puas 3%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap keahlian lulusan 

dalam bidang ilmu adalah puas. 

 

Grafik 1.16 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Wawasan Lulusan 
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Dari sisi wawasan lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 17%, puas 56%, 

cukup puas 25% dan kurang puas 1% (Grafik 1.16). Tingkat kepuasan DUDI pada 

wawasan lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.17 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Penerapan Ilmu Lulusan 

Grafik 1.17 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

penerapan ilmu lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada penerapan ilmu 

lulusan ada sebesar 26%, puas 49%, cukup puas 24% dan kurang puas 1%. Secara 

garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap penerapan ilmu lulusan adalah puas. 

 

Grafik 1.18 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Komputer Lulusan 
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Dari sisi kemampuan komputer (hardware, software, internet, dll) lulusan, DUDI 

yang merasa sangat puas ada 30%, puas 46%, cukup puas 23% dan kurang puas 1% 

(Grafik 1.18). Tingkat kepuasan DUDI pada kemampuan komputer (hardware, 

software, internet, dll) lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

1.6.2 Penilaian DUDI terhadap Softskill Lulusan 

Salah satu kriteria penilaian DUDI terhadap lulusan dalam survey Kepuasan 

Pengguna adalah berdasarkan pada softskilll lulusan. Softskill lulusan yang dinilai 

oleh DUDI antara lain terdiri dari adaptasi, komunikasi, kecerdasan emosional, 

etika, inisiatif, kerja individu, kerja tim, kerja dalam tekanan, keinginan belajar, 

motivasi, kepemimpinan, kesetiaan, tanggung jawab, kerja keras, kejujuran dan 

disiplin. Penilaian DUDI terhadap softskill lulusan masih terkait dengan tingkat 

kepentingan dan kepuasan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan pilihan 

berganda dengan skala lima (sangat penting-tidak penting, sangat puas-tidak 

puas). 

 

Grafik 1.19 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Adaptasi Lulusan 

Grafik 1.19 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kemampuan adaptasi lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada kemampuan 
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adaptasi lulusan ada sebesar 28%, puas 51% dan cukup puas 21%. Secara garis 

besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kemampuan adaptasi lulusan adalah puas. 

 

Grafik 1.20 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Komunikasi Lulusan 

Dari sisi kemampuan komunikasi lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 40%, 

puas 47%, cukup puas 12% dan kurang puas 1% (Grafik 1.20). Tingkat kepuasan 

DUDI pada kemampuan komunikasi lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan 

puas. 

 

Grafik 1.21 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kecerdasan Emosional Lulusan 

Grafik 1.21 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kecerdasan emosional lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada kecerdasan 

emosional lulusan ada sebesar 24%, puas 40%, cukup puas 33% dan kurang puas 
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2%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kecerdasan emosional 

lulusan adalah puas. 

 

Grafik 1.22 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Etika Lulusan 

Dari sisi etika lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 29%, puas 47% dan 

cukup puas 24% (Grafik 1.22). Tingkat kepuasan DUDI pada etika lulusan secara 

keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.23 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Inisiatif Lulusan 

Grafik 1.23 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kemampuan inisiatif lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada kemampuan 

inisiatif lulusan ada sebesar 28%, puas 48% dan cukup puas 24%. Secara garis 

besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kemampuan inisiatif lulusan adalah puas. 
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Grafik 1.24 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Bekerja Individu Lulusan 

Dari sisi kemampuan lulusan dalam bekerja individu, DUDI yang merasa sangat 

puas ada 23%, puas 51%, cukup puas 26% dan kurang puas 1% (Grafik 1.24). 

Tingkat kepuasan DUDI pada kemampuan lulusan dalam bekerja individu secara 

keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.25 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Bekerja Tim Lulusan 

Grafik 1.25 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kemampuan lulusan dalam bekerja tim. DUDI yang merasa sangat puas pada 

kemampuan lulusan dalam bekerja tim ada sebesar 28%, puas 40%, cukup puas 

30% dan kurang puas 1%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kemampuan lulusan dalam bekerja tim adalah puas. 
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Grafik 1.26 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Bekerja dalam Tekanan Lulusan 

Dari sisi kemampuan lulusan bekerja dalam tekanan, DUDI yang merasa sangat 

puas ada 27%, puas 46% dan cukup puas 27% (Grafik 1.26). Tingkat kepuasan DUDI 

pada kemampuan lulusan bekerja dalam tekanan secara keseluruhan ada pada 

tingkatan puas. 

 

Grafik 1.27 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Keinginan Belajar Lulusan 

Grafik 1.27 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

keinginan lulusan dalam belajar. DUDI yang merasa sangat puas pada keinginan 

lulusan dalam belajar ada sebesar 32%, puas 53%, cukup puas 14% dan kurang 

puas 2%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap keinginan lulusan 

dalam belajar adalah puas. 
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Grafik 1.28 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Motivasi Lulusan 

Dari sisi motivasi lulusan dalam bekerja, DUDI yang merasa sangat puas ada 27%, 

puas 53%, cukup puas 19% dan kurang puas 1% (Grafik 1.28). Tingkat kepuasan 

DUDI pada motivasi lulusan dalam bekerja secara keseluruhan ada pada tingkatan 

puas. 

 

Grafik 1.29 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kepemimpinan Lulusan 

Grafik 1.29 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kepemimpinan lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada kepemimpinan 

lulusan ada sebesar 20%, puas 46%, cukup puas 33% dan kurang puas 1%. Secara 

garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kepemimpinan lulusan adalah puas. 
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Grafik 1.30 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kesetiaan Lulusan 

Dari sisi kesetiaan lulusan dalam bekerja, DUDI yang merasa sangat puas ada 19%, 

puas 35%, cukup puas 33%, kurang puas 11% dan tidak puas 2% (Grafik 1.30). 

Tingkat kepuasan DUDI pada kesetiaan lulusan dalam bekerja secara keseluruhan 

ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.31 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Tanggung Jawab Lulusan 

Grafik 1.31 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

tanggung jawab lulusan dalam bekerja. DUDI yang merasa sangat puas pada 

tanggung jawab lulusan dalam bekerja ada sebesar 30%, puas 45%, cukup puas 

24% dan kurang puas 1%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap 

tanggung jawab lulusan dalam bekerja adalah puas. 
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Grafik 1.32 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kerja Keras Lulusan 

Dari sisi kerja keras lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 25%, puas 53% dan 

cukup puas 23% (Grafik 1.30). Tingkat kepuasan DUDI pada kerja keras lulusan 

secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

 

Grafik 1.33 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kejujuran Lulusan 

Grafik 1.33 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kejujuran lulusan dalam bekerja. DUDI yang merasa sangat puas pada kejujuran 

lulusan dalam bekerja ada sebesar 27%, puas 56%, cukup puas 16% dan kurang 

puas 1%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap kejujuran lulusan 

dalam bekerja adalah puas. 
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Grafik 1.34 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Disiplin Lulusan 

Dari sisi kedisiplinan lulusan dalam bekerja, DUDI yang merasa sangat puas ada 

26%, puas 51%, cukup puas 21% dan kurang puas 2% (Grafik 1.34). Tingkat 

kepuasan DUDI pada kedisiplinan lulusan dalam bekerja secara keseluruhan ada 

pada tingkatan puas. 

1.6.3 Penilaian DUDI terhadap Faktor Internal Eksternal Lulusan 

Kriteria ketiga penilaian DUDI terhadap lulusan dalam survey Kepuasan Pengguna 

adalah berdasarkan pada faktor internal eksternal lulusan. Faktor internal 

eksternal lulusan yang dinilai oleh DUDI antara lain terdiri dari tempat tinggal, 

kesediaan penempatan kerja, ketersediaan lulusan, kesehatan dan kerja shift. 

Penilaian DUDI terhadap faktor internal eksternal lulusan juga terkait dengan 

tingkat kepentingan dan kepuasan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan pilihan 

berganda dengan skala lima (sangat penting-tidak penting, sangat puas-tidak 

puas). 
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Grafik 1.35 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Tempat Tinggal Lulusan 

Grafik 1.35 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

faktor tempat tinggal lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada faktor tempat 

tinggal lulusan ada sebesar 11%, puas 28%, cukup puas 44%, kurang puas 9% dan 

tidak puas 6%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap faktor tempat 

tinggal lulusan adalah cukup puas. 

  

Grafik 1.36 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kesediaan Ditempatkan Lulusan 

Dari sisi kesediaan lulusan dalam penempatan kerja, DUDI yang merasa sangat 

puas ada 16%, puas 38%, cukup puas 39%, kurang puas 6% dan tidak puas 2% 
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(Grafik 1.36). Tingkat kepuasan DUDI pada kesediaan lulusan dalam penempatan 

kerja secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

  

Grafik 1.37 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Ketersediaan Lulusan Lulusan 

Grafik 1.37 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

faktor ketersediaan lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada faktor 

ketersediaan lulusan ada sebesar 14%, puas 32%, cukup puas 46%, kurang puas 6% 

dan tidak puas 2%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap faktor 

ketersediaan lulusan adalah cukup puas. 

  

Grafik 1.38 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kesehatan Lulusan 
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Dari sisi kesehatan lulusan, DUDI yang merasa sangat puas ada 17%, puas 54%, 

cukup puas 28% dan kurang puas 1% (Grafik 1.38). Tingkat kepuasan DUDI pada 

kesehatan lulusan secara keseluruhan ada pada tingkatan puas. 

  

Grafik 1.39 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Bekerja Shift Lulusan 

Grafik 1.39 memberikan gambaran penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap 

faktor kerja shift lulusan. DUDI yang merasa sangat puas pada faktor kerja shift 

lulusan ada sebesar 14%, puas 36%, cukup puas 45%, kurang puas 3% dan tidak 

puas 2%. Secara garis besar, tingkat kepuasan DUDI terhadap faktor kerja shift 

lulusan adalah cukup puas.  
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BAB II 

ANALISIS PERBANDINGAN: 

REPORT KEPUASAN PENGGUNA 2010, 2011, 2012 

dan 2015 

2.1 Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 

Survey kepuasan pengguna sudah dilakukan oleh ITB Career Center sejak tahun 

2010. Terhitung hingga tahun 2015 ini, ITB Career Center telah melaksanakan 

survey kepuasan pengguna sebanyak 4 kali (2010, 2011, 2012 dan 2015). Metode 

pelaksanaan survey kepuasan pengguna sendiri sejak tahun 2010 hingga 2015 

tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan yang paling tampak ada pada 

jumlah responden yang diperoleh, yaitu 37 perusahaan pada tahun 2010, 63 

perusahaan pada tahun 2011, 93 perusahaan pada tahun 2012 dan 95 perusahaan 

pada tahun 2015. 

 

Grafik 2.1 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB (2010-2012) 
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Evaluasi kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB pada tahun 2010, 2011 dan 

2012 memberikan hasil penilaian cukup besar. Penilaian tingkat kepentingan yang 

besar menurut DUDI ada pada poin hubungan kerjasama, koordinasi kurikulum, 

kesesuaian kurikulum serta porsi hardskill dan softskill. Sementara penilaian 

tingkat kepuasan yang paling besar diberikan DUDI ada pada poin hubungan 

kerjasama (Grafik 2.1). 

 

Grafik 2.2 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB (2015) 

Secara garis besar, Grafik 2.1 memberikan gambaran bahwa penilaian DUDI 

terhadap ITB yang dirasakan sudah cukup memberikan kepuasan ada poin durasi 
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pendidikan. Sementara poin penilaian yang dirasa masih sangat kurang 

memberikan kepuasan bagi DUDI terhadap ITB ada pada poin hubungan 

kerjasama, porsi hardskill dan softskill serta kesesuaian kurikulum. 

Hasil yang diberikan pada survey kepuasan pengguna tahun 2010-2012 terkait 

tingkat kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB pada dasarnya memberikan 

hasil yang sama dengan survey kepuasan pengguna tahun 2015. Poin yang sudah 

cukup memberikan kepuasan bagi DUDI ada pada poin durasi pendidikan 

sementara poin yang dirasa belum memenuhi harapan DUDI ada pada hubungan 

kerjasama, koordinasi kurikulum, kesesuaian kurikulum serta porsi hardskill dan 

softskill. 

2.2 Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB 

Penilaian DUDI terhadap lulusan ITB pada survey kepuasan pengguna pada 

dasarnya telah dilakukan sejak tahun 2010. Penilaian yang dilakukan pada tahun 

2010-2015 ini masih menggunakan metode yang sama. Penilaian dilakukan 

terhadap tingkat kepentingan (PT) dan kepuasan (PS) DUDI terhadap kompetensi 

lulusan yang terbagi kedalam 3 kategori, yaitu hardskill, softskill dan faktor internal 

eksternal. 

Penilaian DUDI terhadap lulusan pada tahun 2010-2012 memberikan gambaran 

bahwa DUDI menganggap penting pada poin kejujuran, keinginan belajar, disiplin, 

tanggung jawab, motivasi, etika dan bekerja dalam tekanan. Sementara dari 

penilaian tingkat kepuasan DUDI memberikan nilai tinggi pada poin kemampuan 

komputer, tanggung jawab, kejujuran, komunikasi, adaptasi, bekerja individu dan 

nilai. Namun berdasarkan gap tingkat kepentingan dan kepuasan tampak bahwa 

pada dasarnya DUDI merasa lulusan ITB dianggap sudah memenuhi harapan pada 

poin tempat tinggal, nilai, sertifikasi keahlian, bekerja shift, pengalaman kerja, 
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kemampuan komputer dan bekerja individu. Poin-poin yang masih belum 

memenuhi harapan DUDI ada pada bekerja tim, kesetiaan, kecerdasan emosi, 

motivasi, kejujuran, etika, tanggung jawab, disiplin dan bekerja dalam tekanan. 

 

Grafik 2.3 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB  

(2010-2012) 
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Grafik 2.4 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (2015) 
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Tabel 2.1 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (i) 

POIN EVALUASI 
2010 

POIN EVALUASI 
2011 

Gap Gap 

Bekerja Tim (SS) 0.94 Etika (SS) 1.02 

Kesetiaan (SS) 0.92 Kejujuran (SS) 0.83 

Kecerdasan Emosional (SS) 0.91 Kesetiaan (SS) 0.83 

Motivasi (SS) 0.87 Tanggung-Jawab (SS) 0.79 

Inisiatif (SS) 0.82 Kecerdasan Emosional (SS) 0.77 

Kejujuran (SS) 0.81 Disiplin (SS) 0.74 

Etika (SS) 0.8 Bekerja Dlm Tekanan (SS) 0.73 

Kerja Keras (SS) 0.78 Motivasi (SS) 0.73 

Disiplin (SS) 0.78 Komunikasi (SS) 0.69 

Keinginan Belajar (SS) 0.76 Kesehatan (FIE) 0.69 

Bekerja Dlm Tekanan (SS) 0.65 Kerja Keras (SS) 0.66 

Tanggung-Jawab (SS) 0.65 Adaptasi (SS) 0.65 

Bahasa Asing (HS) 0.61 Bekerja Tim (SS) 0.65 

Kesehatan (FIE) 0.57 Keinginan Belajar (SS) 0.62 

Adaptasi (SS) 0.49 Inisiatif (SS) 0.61 

Komunikasi (SS) 0.46 Kesediaan Ditempatkan (FIE) 0.59 

Penerapan Ilmu (HS) 0.46 Ketersediaan Lulusan (FIE) 0.53 

Ketersediaan Lulusan (FIE) 0.43 Bahasa Asing (HS) 0.49 

Keahlian-Pendidikan (HS) 0.36 Keahlian-Pendidikan (HS) 0.39 

Kepemimpinan (SS) 0.34 Wawasan (HS) 0.34 

Kesediaan Ditempatkan (FIE) 0.31 Kepemimpinan (SS) 0.33 

Wawasan (HS) 0.28 Penerapan Ilmu (HS) 0.31 

Komputer (HS) 0.23 Pengalaman Kerja (HS) 0.29 

Bekerja Individu (SS) 0.15 Sertifikasi Keahlian (HS)  0.24 

Pengalaman Kerja (HS) 0.12 Komputer (HS) 0.23 

Bekerja Shift (FIE) 0.06 Bekerja Individu (SS) 0.1 

Sertifikasi Keahlian (HS)  0.01 Bekerja Shift (FIE) 0.05 

Nilai (HS)  -0.07 Nilai (HS)  -0.03 

Tempat Tinggal (FIE) -0.61 Tempat Tinggal (FIE) -0.36 

 

Hasil penilaian DUDI terhadap tingkat kepentingan dan kepuasan lulusan ITB tahun 

2010-2012 pada dasarnya memberikan hasil yang nyaris sama dengan penilaian 

DUDI terhadap lulusan pada tahun 2015. Kemampuan lulusan ITB yang dirasa 

sudah mencukupi ada pada hardskill dan faktor internal eksternal, antara lain 

tempat tinggal, bekerja shift, nilai, pengalaman kerja dan sertifikasi keahlian. 
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Sementara kemampuan yang dirasa masih kurang memenuhi harapan DUDI 

mayoritas merupakan kemampuan softskill, antara lain kesetiaan, kecerdasan 

emosional, etika, kejujuran, bekerja tim, disiplin dan tanggung jawab. 

Tabel 2.2 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (ii) 

POIN EVALUASI 
2012 

POIN EVALUASI 
2015 

Gap Gap 

Etika (SS) 0.87 Kesetiaan (SS) 0.72 

Kesetiaan (SS) 0.81 Kecerdasan Emosional (SS) 0.68 

Kecerdasan Emosional (SS) 0.78 Etika (SS) 0.57 

Tanggung-Jawab (SS) 0.73 Kejujuran (SS) 0.55 

Kejujuran (SS) 0.71 Bekerja Tim (SS) 0.54 

Bekerja Tim (SS) 0.7 Keinginan Belajar (SS) 0.54 

Bekerja Dlm Tekanan (SS) 0.68 Disiplin (SS) 0.54 

Disiplin (SS) 0.67 Tanggung-Jawab (SS) 0.52 

Motivasi (SS) 0.65 Motivasi (SS) 0.52 

Komunikasi (SS) 0.65 Bekerja Dlm Tekanan (SS) 0.45 

Adaptasi (SS) 0.64 Kesehatan (FIE) 0.43 

Kesehatan (FIE) 0.59 Komunikasi (SS) 0.43 

Kesediaan Ditempatkan (FIE) 0.58 Kerja Keras (SS) 0.42 

Kerja Keras (SS) 0.56 Inisiatif (SS) 0.41 

Inisiatif (SS) 0.56 Bahasa Asing (HS) 0.39 

Keinginan Belajar (SS) 0.52 Adaptasi (SS) 0.38 

Ketersediaan Lulusan (FIE) 0.51 Ketersediaan Lulusan (FIE) 0.36 

Bahasa Asing (HS) 0.46 Kepemimpinan (SS) 0.28 

Penerapan Ilmu (HS) 0.42 Kesediaan Ditempatkan (FIE) 0.28 

Kepemimpinan (SS) 0.39 Penerapan Ilmu (HS) 0.23 

Wawasan (HS) 0.33 Komputer (HS) 0.20 

Komputer (HS) 0.29 Bekerja Individu (SS) 0.19 

Keahlian-Pendidikan (HS) 0.23 Wawasan (HS) 0.19 

Pengalaman Kerja (HS) 0.22 Sertifikasi Keahlian (HS)  0.00 

Sertifikasi Keahlian (HS)  0.19 Pengalaman Kerja (HS) -0.11 

Bekerja Shift (FIE) 0.17 Nilai (HS)  -0.13 

Bekerja Individu (SS) 0.1 Keahlian-Pendidikan (HS) -0.14 

Nilai (HS)  0 Bekerja Shift (FIE) -0.29 

Tempat Tinggal (FIE) -0.3 Tempat Tinggal (FIE) -0.37 

 

Selain memiliki kesamaan dalam hasil pada tahun 2010-2015 pada penilaian DUDI 

terhadap kompetensi lulusan, pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dapat diperhatikan 
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pula bahwa sebagian besar penilaian kompetensi lulusan ITB oleh DUDI pada tahun 

2015 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian 

yang dianggap menurun ada pada kompetensi terkait bekerja individu dan 

keinginan belajar.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Laporan survey kepuasan pengguna tahun 2015 menitikberatkan penelitian pada 

target responden perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan ITB 

Career Center sepanjang tahun 2015. Berdasarkan pembahasan dan data yang 

diperoleh dalam laporan survey kepuasan pengguna 2015 ini, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai tingkat kepentingan dan kepuasan Dunia Usaha 

dan Dunia Industri (DUDI) terhadap ITB dan lulusan ITB. 

Penilaian tingkat kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB pada tahun 2015 

pada dasarnya DUDI sudah menganggap puas kerjasama dengan ITB terkait durasi 

pendidikan, namun dirasa kurang pada poin porsi hardskill dan softskill, kesesuaian 

kurikulum dan hubungan kerjasama. Sementara pada penilaian tingkat 

kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap lulusan ITB pada tahun 2015, DUDI 

menganggap kompetensi lulusan sudah cukup terkait kemampuan hardskill dan 

faktor internal eksternal, antara lain tempat tinggal, bekerja shift, keahlian 

pendidikan, nilai dan pengalaman kerja. Kompetensi yang dianggap belum 

memenuhi harapan DUDI ada pada poin kesetiaan, kecerdasan emosional, etika, 

kejujuran dan bekerja tim. 

Penilaian tingkat kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap ITB pada tahun 2015 

memiliki kesamaan dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2010, 2011 dan 2012. 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 DUDI menganggap sudah cukup puas menjalin 

kerjasama dengan ITB terkait durasi pendidikan, namun dirasa kurang pada poin 

porsi hardskill dan softskill, kesesuaian kurikulum dan hubungan kerjasama. 

Hasil penilaian tingkat kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap lulusan ITB pada 

tahun 2015 ternyata memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan hasil 

penilaian DUDI yang yang diperoleh pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Pada tahun 

2010 DUDI menganggap kompetensi lulusan sudah cukup terkait kemampuan  
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hardskill dan faktor internal eksternal, antara lain tempat tinggal, nilai, sertifikasi 

keahlian, bekerja shift dan pengalaman kerja. Kompetensi yang dianggap belum 

memenuhi harapan DUDI ada pada poin bekerja tim, kesetiaan, kecerdasan 

emosional, motivasi dan inisiatif. Pada tahun 2011 DUDI menganggap kompetensi 

lulusan sudah cukup pada poin tempat tinggal, nilai, bekerja shift, bekerja individu 

dan keahlian computer. Kompetensi yang dianggap belum memenuhi harapan ada 

pada poin etika, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab dan kecerdasan emosional. 

Pada tahun 2012 DUDI menganggap kompetensi lulusan sudah cukup pada poin 

tempat tinggal, nilai, bekerja individu, bekerja shift dan serrtifikasi keahlian. 

Kompetensi yang dianggap belum memenuhi harapan ada pada poin etika, 

kesetiaan, kecerdasan emosional, tanggung jawab dan kejujuran. 

 Hasil-hasil yang diperoleh pada laporan survey kepuasan pengguna 2015 ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi semua pihak, 

khususnya ITB sendiri sebagai lembaga pendidikan untuk dapat merancang 

program-program maupun kurikulum, dan menciptakan “environment” yang lebih 

mendukung terciptanya lulusan yang semakin berkualitas baik dari hardskill, 

softskill maupun faktor-faktor lainnya. Selain itu juga diharapkan laporan survey 

kepuasan pengguna 2015 menjadi masukan pula bagi perusahaan-perusahaan 

yang melakukan rekrutmen dari lulusan-lulusan ITB, dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya, serta dapat mengakselerasi terciptanya keselarasan dunia 

pendidikan dan dunia kerja, karena perusahaan/industri sudah semestinya menjadi 

“mitra pendidikan” bagi dunia pendidikan dalam hal ini ITB yang menghasilkan 

lulusan-lulusan yang juga dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. 

 

 

 


