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Kata Sambutan 

 

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA 

Rektor Institut Teknologi Bandung 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

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. 

Salah satu usaha yang dilakukan ITB dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi 

adalah dengan menyelenggarakan Tracer Study ITB. Tracer Study sebagai salah 

satu metode dalam memperoleh masukan dari lulusan ITB diharapkan mampu 

memberikan informasi terkait keberhasilan pendidikan tinggi yang diterapkan di 

ITB, baik pendidikan kurikuler maupun non-kurikuler. 

Tracer Study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai 

kecocokan/match kerja baik horisontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun 

vertikal (antar berbagai level/strata pendidikan). Dengan demikian, Tracer Study 

dapat ikut membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja 

dan upaya perbaikannya. Bagi perguruan tinggi, informasi mengenai kompetensi 

yang relevan bagi dunia usaha dan industri (DUDI) dapat membantu upaya 

perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Di sisi lain, dunia usaha dan 

industri dapat melihat ke dalam perguruan tinggi melalui Tracer Study, dan dengan 

demikian dapat menyiapkan diri dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang 

lebih relevan bagi sarjana pencari kerja baru. 
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Sementara itu dengan survey pengguna, ITB dapat memperoleh feedback dari 

perusahaan-perusahaan terkait dengan kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap 

alumni ITB. Dengan adanya penilaian kepentingan dan kepuasan ini diharapkan 

mampu terciptanya hubungan strategis diantara ITB dan DUDI, yaitu ITB mampu 

memenuhi harapan DUDI untuk menghasilkan lulusan yang siap dan sesuai dengan 

kebutuhan DUDI saat ini. 

Sejak tahun 2017 Divisi Riset ITB Career Center-Lembaga Kemahasiswaan turut 

melakukan riset berhubungan dengan alumni ITB penerima beasiswa Bidikmisi. 

Hasil riset ini dirangkum dalam laporan Tracer Study Bidikmisi ITB. Laporan ini 

sendiri merupakan bentuk tanggung jawab ITB dalam memperhatikan berjalannya 

program beasiswa Bidikmisi di ITB, dengan fokus terhadap perkembangan alumni 

ITB penerima Bidikmisi dalam karir kerja mereka. 

Akhir kata, kami menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dengan 

tangan terbuka demi hasil yang lebih baik di masa depan. 

Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh  
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Kata Sambutan 

 

Dr. Eng. Sandro Mihradi 

Ketua Lembaga Kemahasiswaan 

Institut Teknologi Bandung 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

ITB merupakan perguruan tinggi berbasis riset yang memiliki indikator 

keberhasilan berupa keunggulan akademis dalam bidang edukasi, relevansi, 

kontribusi pengetahuan dan pemberdayaan. ITB juga merupakan jembatan yang 

menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. 

Hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri menjadikan 

ITB perlu untuk melakukan perbaikan, penjaminan dan peningkatan dari program 

kurikulum dan kualitas lembaga pendidikan tinggi. 

Salah satu usaha yang dilakukan ITB dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi 

adalah dengan menyelenggarakan Tracer Study ITB. Tracer Study sebagai salah 

satu metode dalam memperoleh masukan dari lulusan ITB diharapkan mampu 

memberikan informasi terkait keberhasilan pendidikan tinggi yang diterapkan di 

ITB, baik pendidikan kurikuler maupun non-kurikuler. 

Tracer Study ITB hingga tahun 2018 ini telah memberikan manfaat yang besar 

bagi ITB dan juga perguruan tinggi lainnya. Besarnya manfaat yang diperoleh dari 

Tracer Study ITB menjadikan Lembaga Kemahasiswaan berkomitmen untuk terus 

melakukan penelitian ini setiap tahunnya dengan mempercayakan pengelolaannya 

pada ITB Career Center melalui divisi risetnya. Pada Divisi Riset ITB Career Center 

melakukan penelitian Tracer Study dan User Survey. Tahun ini penyelenggaraan 

riset Tracer Study dan User Survey telah dilakukan sebanyak tujuh kali karena 

setiap tahunnya diselenggarakan secara kontinu. Penyelenggaraan riset Tracer 

Study dan User Survey agar berjalan dengan baik harus dilaksanakan secara 

melembaga dan berkelanjutan serta dilakukan perbaikan secara terus-

menerus.Kami bersyukur ITB Career Center melalui divisi risetnya telah 

menyelenggarakan dengan sangat baik. Kami berharap hasil dari riset ini dapat 
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bermanfaat bagi semua pihak terutama pimpinan ITB dan seluruh civitas 

akademika. 

Pada tahun ini, selain report Tracer Study ITB 2018 dan User Survey 2018 dibuat 

pula report khusus Tracer Study Bidikmisi ITB 2018 yang mengambil responden 

dari angkatan 2011. Tujuan dibuat report Bidikmisi ini untuk bisa membaca profil 

alumni ITB yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi selama kuliah di ITB, baik yang 

penuh maupun tidak. Hasil report ini menunjukkan hal-hal seperti prestasi 

akademik, lama studi, tingkat keberhasilan studi, keaktifan organisasi, pekerjaan, 

persebaran tempat bekerja, penghasilan, melanjutkan pendidikan atau tidak, dan 

masih banyak lagi. Hal ini sangat penting untuk menjadi feedback bagi 

penyelenggaraan program pendidikan di ITB untuk para penerima Bidikmisi. 

Melalui report Tracer Study ITB Bidikmisi diharapkan kita mampu mendapatkan 

informasi mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan program ini yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, agar menjadi bukti bahwa peserta 

Bidikmisi, yang secara umum merupakan mahasiswa kurang mampu, dapat 

berhasil dalam pendidikan dan sukses dalam pekerjaan/masa depan mereka. 

Sehingga keberhasilan mereka berdampak pada perbaikan kehidupan diri dan 

keluarga mereka, dan pada akhirnya adalah perbaikan masyarakat dan bangsa 

Indonesia. 

Akhir kata, kami menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dengan 

tangan terbuka demi hasil yang lebih baik di masa depan. 

Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 
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Kata Pengantar 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Report User Survey ITB 2018 akhirnya 

dapat terselesaikan dengan baik. Buku Report User Survey ITB 2018 terdiri dari 

lima bab, yaitu bab 1 konsep dan teori User Survey ITB, bab 2 profil responden, 

bab 3 kerjasama dan penilaian Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI terhadap 

ITB, bab 4 penilaian DUDI terhadap kompetensi alumni ITB dan bab 5 analisis 

perbandingan survey pengguna tahun 2010-2012, 2015-2017 dan 2018. 

Bab 1 memberikan penjelasan mengenai konsep dan teori penelitian User Survey 

ITB. Pada bab ini diberikan pula gambaran rinci mengenai tahapan pelaksanaan 

penelitian User Survey di ITB. Bab 2 menjelaskan secara rinci profil responden 

yang terlibat dalam penelitian User Survey ITB 2018 mulai dari total responden 

hingga kategori bidang usaha perusahaan yang terlibat. Bab 3 merupakan analisis 

terkait penilaian DUDI terhadap ITB serta bentuk-bentuk kerjasama yang sudah 

ada ataupun ingin dijalin antara DUDI dan ITB. Bab 4 membahas analisis penilaian 

DUDI terhadap kompetensi kerja alumni ITB. Kompetensi yang menjadi penilaian 

terdiri dari 23 kompetensi (hardskill dan softskill). Pada bab 5 akan dibahas analisis 

perbandingan terkait hasil-hasil User Survey ITB mulai tahun 2010-2012, 2015-

2017 dan 2018. 

Pada Buku Report User Survey ITB 2018 diperoleh beberapa kesimpulan terkait 

alumni ITB angkatan 2011. Survey 2018 ini menunjukkan bahwa pada penilaian 

tingkat kepentingan dan kepuasan DUDI terhadap lulusan ITB pada tahun 2018, 

DUDI menganggap kompetensi lulusan sudah cukup terkait kemampuan bekerja 

individu, pengetahuan dan penerapan bidang/disiplin ilmu, kemampuan belajar, 

kemampuan administrasi, menuliskan laporan/dokumen, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu, serta 

merancang dan’atau mendesain suatu komponen, sistem atau proses. 

Pada kesempatan inipula, kami selaku Tim Peneliti dan Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA selaku Rektor ITB yang telah 

memberikan dukungan penuh dalam penelitian User Survey ITB 2018. 

2. Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan dan Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc. Eng 

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi 

yang berperan sebagai pelindung sekaligus memberikan pengarahan 

terhadap penelitian User Survey ITB 2018. 

3. Dr. Eng. Sandro Mihradi selaku Kepala Lembaga Kemahasiswaan atas 

segala dukungan dan masukan terhadap penelitian User Survey ITB 2018. 
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4. Udjianna S. Pasaribu, Ph.D selaku Ketua KK Statistika Matematika ITB 

yang telah membantu dalam memberi arahan dan masukan terkait analisis 

hasil penelitian User Survey ITB 2018. 

5. Tim KK Statistika Matematika ITB yang turut membantu dalam menuliskan 

Buku Report User Survey ITB 2018. 

6. Bapak/Ibu responden User Survey ITB 2018 atas partisipasinya dalam 

mengisi kuesioner User Survey ITB 2018. 

7. Tim Surveyor User Survey ITB 2018 atas peran sertanya dalam penelitian 

User Survey ITB 2018. 

Akhir kata, Divisi Riset ITB Career Center berharap hasil penelitian periode 2018 

ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi semua pihak, khususnya ITB 

sebagai lembaga pendidikan, di dalam merancang program dan kurikulum serta 

menciptakan lingkungan akademis maupun non-akademis yang lebih mendukung 

terciptanya lulusan yang berkualitas dari segi hard skill, soft skill, dan life skill. 

Bandung, November 2018 

 

Dr. Eng. Bambang Setia Budi, ST, MT 

(Ketua Tim Penulis)  
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1.1 Konsep Dasar User Survey 

Perguruan tinggi sebagai salah satu 

wadah pendidikan nasional memiliki 

peranan penting untuk membentuk 

generasi cerdas yang mampu 

membangun bangsa. Peranan 

tersebut menuntut perguruan tinggi 

untuk mampu menyukseskan 

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.  

Dalam menghadapi dunia kerja yang 

semakin kompetitif, perguruan tinggi 

harus mempersiapkan kualitas 

lulusan agar sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan dalam 

Dunia Usaha dan Dunia Industri 

(DUDI).  Agar terciptanya suatu 

hubungan yang bisa mengukur 

tingkat kepuasan dan kepentingan 

seorang user terhadap lulusan 

perguruan tinggi yang pernah 

menjalin kerja sama, maka 

diperlukan suatu metodologi yang 

bisa mengukur kepuasan 

pengguna/user terhadap alumni. 

Pengguna Lulusan dalam hal ini 

adalah Perusahaan/Dunia Usaha dan 

Industri(DUDI), Lembaga 

Pemerintah, ataupun Non-

Governmental Organization (NGO). 

 

User Survey atau biasa dikenal 

sebagai survey pengguna adalah 

survey yang dilakukan terhadap 

pengguna berkenaan dengan 

lulusan/alumni pendidikan tinggi 

untuk melihat dan mengukur 

kepuasan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) terhadap alumni. 

Dalam hal ini User Survey lebih 

menekankan kepada kepentingan 

dan kepuasan terhadap Hardskill, 

Softskill, dan Faktor Eksternal-

Internal. 

 

Pada dasarnya, User Survey adalah 

survey yang penting guna 

mengetahui informasi yang tepat dari 

sisi pengguna.  Berkaitan dengan 

dunia kerja, User Survey melacak 

penilaian terhadap kepentingan dan 

kepuasan user terhadap lulusannya 

sehingga diharapkan mampu 

menciptakan hubungan yang relevan 

terkait kompetensi alumni. 

Hubungan yang relevan ini 

diharapkan bisa membentuk suatu 

kompetensi penting terkait 

kepentingan dan kepuasan DUDI 

dengan Tracer Study.  

 

Hasil dari User Survey  dapat 

digunakan sebagai alat ukur lulusan 

untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan studi dan sebagai acuan 

untuk melakukan evaluasi sehingga 

dapat menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan permintaan dunia 

kerja. Secara umum, manfaat 

pelaksanaan User Survey dapat 

dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1.1 Manfaat Pelaksanaan User Survey 

1.2 Perkembangan dan 

Inovasi User Survey  ITB 

Sebagai wujud arah kebijakan 

pembangunan pendidikan nasional, 

maka dalam pelaksanaannya 

pendidikan nasional harus bertumpu 

pada lima 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) tidak ada 

perbedaan layanan pendidikan 

ditinjau dari berbagai segi, (v) 

jaminan lulusan untuk melanjutkan 

studi 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 kerja. Untuk menciptakan 

relevansi antara dunia pendidikan 

dan dunia kerja, Divisi Riset ITB 

Career Center telah melakukan riset 

Kepuasan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) terkait kebutuhan, 

kepentingan dan kepuasan terhadap 

alumni ITB sejak tahun 2010 hingga 

2018. 

Kegiatan yang dilakukan dari tahun 

2010-2017 memiliki metode 

pelaksanaan yang sama. Metode 

survey yang digunakan pada tahun 

2010-2017 adalah dalam bentuk 

kuesioner hardcopy dan disebar 

kepada setiap perusahaan yang 

mengikuti Titian Karir Terpadu ITB 

Mengetahui infromasi penting terkait 
kepentingan User/DUDI

Mengetahui infromasi penting terkait 
kepuasan User/DUDI

Mengukur relevansi kompetensi yang 
diperlukan DUDI 

Mengetahui tingkat keberhasilan studi 
dan evaluasi lulusan terhadap permintaan 
dunia kerja

Data 

dari 

User 
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serta perusahaan-perusahaan yang 

melakukan kerjasama (recruitmen, 

seminar, training, dsb) dengan ITB 

Career Center sepanjang tahun saat 

berjalannya pelaksanaan survey. 

Penyebaran kuesioner di ITB  pada 

tahun 2011-2017 memiliki target 

responden yang mengisi adalah HRD 

di masing-masing perusahaan. 

Dalam hal ini DUDI meliputi BUMN, 

perusahaan yang menyelenggarakan 

rekrutmen di ITB, serta DUDI yang 

mengikuti Titian Karir ITB. Metode ini 

dilakukan oleh Divisi Riset ITB Career 

Center dengan pertimbangan 

kemudahan dari segi merekrut 

perusahaan,  hemat biaya, serta 

hemat waktu.  

Pada tahun 2018, metode 

pelaksanaan User Survey sangat 

berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya baik dari metode survey 

maupun instrumen yang digunakan.  

Metode survey ini dilakukan dengan 

survey kepada user secara langsung. 

User yang dimaksud adalah 

atasan/pimpinan dari alumni yang 

pernah melakukan kerja sama secara 

langsung. Perbedaan metode yang 

dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan target jumlah 

responden dari tahun-tahun 

sebelumnya.  

Dari segi metode penelitian, User  

Survey dilakukan berdasarkan 

pendekatan partisipatif dari semua 

responden dengan tujuan untuk 

mengetahui secara objektif persepsi 

pengguna / perusahaan / organisasi 

terhadap kinerja dari para alumni 

terkait dengan kinerja alumni dengan 

para user. 

Bagi ITB pada tahun ini, sama halnya 

dengan Tracer Study, metode 

penelitian yang dilakukan dalam User 

Survey ini adalah melakukan 

pendekatan dengan menggunakan 

kuesioner online.

 

Tabel 1.1 Perjalanan User Survey ITB  

No 
Tahun 

Pelaksanaan 
Nama Pelaksanaan Target Responden 

Teknik 

Pelaksanaan 

1 2010 Kepuasan Pengguna 37 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

2 2011 Kepuasan Pengguna 63 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

3 2012 Kepuasan Pengguna 93 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

4 2013 Tdk terbit 

5 2014 Tdk terbit 

6 2015 Kepuasan Pengguna 95 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

7 2016 User Survey 90 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

8 2017 User Survey 66 perusahaan (DUDI) Kuesioner offline 

9 2018 User Survey 
 461 Atasan 

(333 perusahaan) 
Kuesioner online 
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Gambar 1.2 Tahapan Pelaksanaan User Survey ITB 

User Survey yang dilakukan oleh 

Divisi Riset ITB Career Center tidak 

hanya dilakukan kepada 

pengguna/DUDI untuk menilai 

alumni ITB, tetapi juga kepada ITB 

dalam menilai kerja sama yang 

selama ini telah dibangun. 

Langkah awal pelaksanaan User 

Survey ITB pada tahun 2018 ini 

adalah melakukan perencanaan 

kerja, seperti penetapan tujuan 

survey dilakukan, target responden 

yang diharapkan, lamanya waktu 

penelitian, dan teknis dalam 

melakukan survey.  

Pada proses pengumpulan data user, 

terdapat beberapa tahapan yang 

dilakukan oleh Divisi Riset ITB Career 

Center dalam memperoleh 

responden. Pada tahap persiapan 

dan perencanaan, kontak atasan 

yang bekerja langsung dengan 

alumni diperoleh melalui database 

Tracer Study. Selanjutnya database 

user disortir dan dikelompokkan 

untuk mempermudah sistem dalam  

memperoleh data yang diinginkan. 

Database user yang sudah diperoleh 

lalu diupload ke sistem IT user. 

Setelah database user diperoleh, 

reponden akan dikirimkan email blast 

berupa permohonan untuk mengisi 

kuesioner serta akan diberikan user 
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name dan password untuk 

mengakses kuesioner. Dalam 

metode survey yang dilakukan 

kepada user ini, responden bisa 

mengisi kuesioner lebih dari sekali 

apabila alumni yang dinilai lebih dari 

satu orang.

  

 

Gambar 1.3 Alur Pelaksanaan User Survey ITB  

Responden 

mengisi 

kuesioner 

secara online 

(Responden 

bisa mengisi 

lebih dari 1 

apabila yang 

dinilai (staf) 

lebih dari 1 

selesai 

Responden  

berupa 

atasan 

dikontak 

melalui  

data 

kuesioner 

tracer study 

Responden 

mendapatkan  

username dan 

password 
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BAB 2 Profil Responden 
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2.1 Profil Responden User 

Survey ITB 

Penelitian User Survey ITB tahun 

2018 menggunakan metode 

pelaksanaan yang berbeda 

dibandingkan pada penelitian pada 

tahun-tahun sebelumnya. Salah satu 

perubahan dalam pelaksanaan User 

Survey ITB 2018 adalah target 

responden yang lebih diarahkan pada 

atasan lulusan ITB angkatan 2010 

dan 2011 hasil penelitian Tracer 

Study ITB 2017-2018. Tujuan dari 

perubahan ini adalah untuk 

meningkatkan jumlah responden 

sekaligus agar penilaian yang 

diberikan responden, terutama 

terhadap kualitas lulusan ITB, lebih 

tepat sasaran dan sesuai dengan 

kondisi saat ini. 

Evaluasi DUDI terhadap ITB dan 

lulusannya yang dilakukan pada 

tahun 2018 sudah tidak lagi 

menggunakan metode seperti tahun–

tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut 

kini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner melalui 

website yang dikirim ke masing-

masing email user.  Kuesioner User 

Survey ITB terbagi kedalam tiga 

kelompok pertanyaan, yaitu biodata 

responden, penilaian terhadap 

kinerja ITB dan penilaian terhadap 

lulusan ITB. Pada biodata responden, 

pertanyaan lebih bersifat mengetahui 

profil dari responden. Kuesioner User 

Survey ITB 2018 ditujukan pada 

atasan lulusan ITB angkatan 2010 

dan 2011. Namun dalam proses 

pengisian kuesioner, responden yang 

mengisi sangat memungkinkan 

adalah orang lain yang ditunjuk oleh 

atasan tersebut. Dua kelompok 

pertanyaan terakhir, merupakan 

penilaian terkait tingkat kepentingan 

(tidak penting – sangat penting) dan 

tingkat kepuasan (tidak puas – 

sangat puas) responden/DUDI 

terhadap ITB dan lulusannya. 

Jawaban dari setiap poin pertanyaan 

disediakan dalam bentuk pilihan 

ganda berskala 1 s/d 5, dengan 

angka 3 sebagai nilai median dan 

semakin tinggi angka yang dipilih 

menunjukkan semakin penting atau 

semakin puas. 

Report User Survey ITB tahun 2018 

melibatkan 467 responden/user dari 

total 333 perusahaan yang berbeda. 

Secara keseluruhan, user yang 

menjadi target responden pada 

penelitian User Survey ITB 2018 ada 

sebanyak 1706 orang. Dari 1706 

orang yang menjadi target 

responden, total yang mengisi 

kuesioner User Survey ITB sebanyak 

467 (28%) orang sementara itu 1239 

orang (72%) lainnya tidak mengisi 

kuesioner disebabkan responden 

yang bersangkutan tidak lagi bekerja 

di perusahaan tersebut atau 

lulusan/alumni ITB yang akan dinilai 

tidak lagi bekerja di perusahaan 

tersebut. Dari 467 user yang mengisi 

kuesioner, total alumni ITB yang 

dinilai oleh mereka ada sebanyak 472 

lulusan.
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Gambar 2.1 Total responden User Survey ITB 2018 

Berdasarkan kategori bidang 

usahanya, dari 333 perusahaan yang 

terdata dalam penelitian User Survey 

ITB 2018, mayoritas perusahaan 

tersebut bergerak di bidang usaha 

industri pengolahan dan jasa 

professional. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 bahwa perusahaan 

bergerak di bidang industri 

pengolahan ada sebanyak 69 (21%) 

perusahaan, 59 (18%) perusahaan 

bergerak di bidang jasa professional, 

35 (11%) perusahaan bergerak di 

bidang IT, 25 (8%) perusahaan 

bergerak di bidang 

keuangan/asuransi, 22 (7%) 

perusahaan bergerak di bidang 

pertambangan dan penggalian, 21 

(6%) perusahaan bergerak di bidang 

konstruksi dan pembangunan, 20 

(6%) perusahaan bergerak di bidang 

pendidikan, 19 (6%) perusahaan 

bergerak dibidang kesehatan, 15 

(5%) perusahaan bergerak di bidang 

listrik dan energi, 13 (4%) 

perusahaan bergerak dibidang 

administrasi pemerintahan, 9 (3%) 

perusahan bergerak di bidang real 

estate, developer dan properti, 9 

(3%) perusahan bergerak di bidang 

perdagangan, 6 (2%) perusahaan 

bergerak di bidang transportasi, 5 

(2%) perusahaan bergerak di bidang 

pertanian, peternakan dan 

kehutanan, 4 (1%) perusahaan 

bergerak di bidang kesenian, hiburan 

dan rekreasi, serta perusahaan yang 

bergerak di bidang kegiatan sosial 

ada sebanyak 2 (1%) perusahaan.

 

isi
27%

tidak isi
73%

Total Responden yang Dilibatkan
N= 1706
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Gambar 2.2 Kategori Bidang Usaha Perusahaan yang terilbat dalam User Survey ITB 2018 

Berdasarkan posisi jabatan user dari 

467 responden yang mengisi 

kuesioner User Survey ITB 2018, 

mayoritas posisi jabatan yang 

diduduki oleh responden adalah 

posisi manajer. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 yang 

menunjukan 164 (35%) responden 

menjabat sebagai manajer, 67 

(15%) responden menjabat sebagai 

kepala bidang, 53 (11%) responden 

menjabat sebagai staf, 52 (11%) 

responden menjabat sebagai 

pendidik. 46 (10%) responden 

menjabat sebagai direktur, 28 (6%) 

responden menjabat sebagai owner, 

23 (5%) responden menjabat 

sebagai sebagai supervisor, 16 (3%) 

responden menjabat sebagai asisten 

manajer, 14 (3%) responden 

menjabat sebagai team leader, 4 

(1%) responden menjabat sebagai 

chief officer.
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Gambar 2.3 Posisi Jabatan User yang terlibat dalam User Survey ITB 
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Gambar 2.4 Total Alumni per Prodi yang Diberikan Penilaian oleh User 
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BAB 3 Kerjasama dan Penilaian DUDI terhadap ITB 

  



  

Divisi Riset ITB Career Center 26 

 

3.1 Tingkat Kepentingan DUDI 

terhadap ITB 

Pada pelaksanaan User Survey ITB, 

salah satu poin yang diukur adalah 

penilaian mengenai kinerja lembaga 

pendidikan (ITB). Penilaian mengenai 

kinerja lembaga pendidikan ini 

terkait dengan tingkat kepentingan 

DUDI terhadap hubungan kerja 

sama, kurikulum dan praktek 

kerja/magang. Penilaian DUDI 

terhadap tingkat kepentingan 

kurikulum didasarkan pada tiga 

kriteria, yaitu durasi pendidikan, 

kesesuaian kurikulum, dan ketepatan 

porsi hardskill dan softskill. 

Bagi perusahaan, sebagai kelompok 

Dunia Usaha dan Industri (DUDI), 

ternyata hubungan kerja sama 

dengan lembaga pendidikan, 

kesesuaian kurikulum dengan 

perkembangan industri, dan 

ketepatan porsi hardskill dan softskill 

yang harus dimiliki oleh lulusan 

perguruan tinggi dianggap sangat 

penting. Berdasarkan Tabel 3.1 

terlihat bahwa dari 317 responden 

terdapat 190 (51,2%) responden 

menganggap kerjasama antara 

lembaga pendidikan dengan DUDI 

adalah sangat penting, 134 (36,1%) 

reponden menganggap penting, 43 

(11,6%) responden menganggap 

cukup penting.  

Untuk kesesuaian kurikulum terdapat 

241 (65%) responden menganggap 

kesesuaian kurikulum dengan 

perkembangan industri adalah 

sangat penting, 99 (26,7%) 

reponden menganggap penting, 28 

(7,5%) responden menganggap 

cukup penting. Sementara itu untuk 

ketepatan porsi hardskill dan softskill 

terdapat 228 (61,5%) responden 

menganggap ketepatan porsi 

hardskill dan softskill yang harus 

dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi 

adalah sangat penting, 117 (31,5%) 

reponden menganggap penting, 25 

(6,7%) responden menganggap 

cukup penting. Sementara itu untuk 

koordinasi evaluasi dan penyusunan 

kurikulum, durasi pendidikan yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan, 

waktu yang disediakan untuk 

magang, dan evaluasi bersama 

terkait magang hanya dianggap 

penting oleh DUDI.

 

Tabel 3.1 Tingkat Kepentingan DUDI terhadap ITB 

Poin Evaluasi tidak penting kurang penting cukup penting penting sangat penting 

Hubungan kerja 
sama (N=317) 

0,5% 0,5% 11,6% 36,1% 51,2% 

Koordinasi 
evaluasi dan 
penyusunan 
kurikulum (N=317) 

0,5% 1,1% 15,6% 49,1% 33,7% 
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Durasi program 
pendidikan 
(N=317) 

1,6% 3,5% 20,8% 53,6% 20,5% 

Kesesuaian 
kurikulum (N=317) 

0,3% 0,5% 7,5% 26,7% 65,0% 

Porsi hardskill dan 
softskill (N=317) 

0,0% 0,3% 6,7% 31,5% 61,5% 

Waktu untuk 
magang (N=317) 

0,3% 0,5% 16,2% 48,5% 34,5% 

Evaluasi bersama 
(N=317) 

0,3% 1,1% 14,0% 49,1% 35,6% 

 

DUDI menilai kesesuaian kurikulum 

memiliki tingkat kepentingan yang 

tinggi. Hal itu wajar karena 

kurikulum yang diberikan pada saat 

perkuliahan akan membentuk 

kompetensi dari lulusan/alumni 

(hardskill dan softskill). Kompetensi 

yang diharapkan terbentuk dari 

lulusan oleh DUDI adalah yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

Sementara itu 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 kerja sama 

dengan ITB dalam hal kerja praktek. 

3.2 Tingkat Kepuasan DUDI 

terhadap ITB 

Selain tingkat kepentingan, pada 

User Survey ITB dilakukan pula 

penilaian tingkat kepuasan DUDI 

terhadap kinerja lembaga pendidikan 

ITB. Penilaian mengenai kinerja 

lembaga pendidikan ini sendiri sama 

halnya dengan kriteria-kriteria yang 

dinilai pada tingkat kepentingannya. 

Hal itu dapat dilihat pada Tabel 3.2.

 

Tabel 3.2 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap ITB 

Poin Evaluasi tidak puas kurang puas cukup puas puas sangat puas 

Hubungan kerja sama (N=317) 0,3% 1,1% 14,0% 49,1% 35,6% 

Koordinasi evaluasi dan 
penyusunan kurikulum (N=317) 

2,7% 12,1% 39,1% 36,4% 9,7% 

Durasi program pendidikan 
(N=317) 

1,3% 3,5% 36,9% 49,1% 9,2% 

Kesesuaian kurikulum (N=317) 0,8% 8,4% 36,9% 40,4% 13,5% 
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Porsi Hardskill dan Softskil 
(N=317) 

1,9% 9,7% 34,8% 40,2% 13,5% 

Waktu untuk magang (N=317) 1,1% 8,9% 39,6% 41,0% 9,4% 

Evaluasi bersama (N=317) 2,4% 12,1% 36,9% 39,6% 8,9% 

 

Secara garis besar ternyata tingkat 

kepuasan DUDI terhadap koordinasi 

evaluasi dan penyusunan kurikulum, 

dari 317 responden terdapat 145 

(39,1%) responden  mengaku cukup 

puas, 135 (36,4 %) responden 

mengaku puas, dan 36 (9,7%) 

mengaku sangat puas. Sementara itu 

untuk enam kriteria lainnya DUDI 

mengaku puas. Hal ini menandakan 

koordinasi evaluasi dan penyusunan 

kurikulum yang sudah terjalin selama 

ini masih kurang baik. ITB perlu 

meningkatkan kembali kinerja 

lembaga pendidikan terkait 

koordinasi evaluasi dan penyusunan 

kurikulum. 

Kepuasan DUDI terhadap kesesuaian 

kurikulum pada dasarnya dapat 

dilihat pada kepuasan DUDI terhadap 

kinerja lulusan perguruan tinggi itu 

sendiri. Apabila lulusan mampu 

memenuhi kebutuhan DUDI baik dari 

sisi kompetensi maupun keilmuan, 

maka kepuasan DUDI terhadap 

peran kurikulum akan diakui sangat 

tinggi. Sebaliknya jika lulusan tidak 

mampu mengaplikasikan ilmu yang 

dimilikinya maka kepuasan DUDI 

akan diakui sangat rendah.  

Sementara itu secara keseluruhan 

tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kerja praktek/magang adalah 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. 

3.3 Hubungan Kerjasama 

antara DUDI dengan ITB 

Sebagian besar kerjasama yang 

sudah dimiliki antara DUDI dengan 

ITB antara lain, magang (22% atau 

157 responden) dan rekruitmen 

(29% atau 207 responden). 

Sementara itu hubungan kerjasama 

yang jumlah respondennya sedikit, 

yaitu jobfair (12% atau 84 

responden), workshop (9% atau 67 

responden), riset (9% atau 66 

responden), kuliah tamu (7% atau 52 

responden), sponsorship (6% atau 

43 responden), beasiswa (4% atau 

28 responden) dan kurikulum (2% 

atau 11 responden).
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Gambar 3.1 Bentuk Kerjasama yang Sudah Terjalin antara DUDI dengan ITB 

Kerjasama DUDI dengan ITB terkait 

proses rekruitmen secara detail, 

yaitu berupa keikutsertaan pada 

acara Titian Karir ITB, kesempatan 

rekrutmen langsung di Program 

Studi, pemasangan iklan lowongan 

pekerjaan, serta proses dan tes 

rekruitmen.  Menjalin kerjasama 

rekrutmen dengan perguruan tinggi 

merupakan bentuk upaya DUDI 

dalam menjaring calon pegawai 

terbaik. Banyaknya perusahaan yang 

ingin menjalin kerjasama dengan ITB 

menunjukkan bahwa ITB dianggap 

memiliki reputasi yang baik serta 

kualitas lulusannya dianggap 

mumpuni dan sesuai dengan harapan 

perusahaan. Reputasi yang baik 

serta kualitas lulusan yang unggul 

memberikan kesempatan lain bagi 

DUDI untuk meningkatkan bentuk 

kerjasama dengan ITB, yaitu melalui 

program magang dan pemberian 

beasiswa. Kedua program tersebut 

memberikan keuntungan baik untuk 

perguruan tinggi ataupun 

perusahaan. Program magang 

memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk mengenal dunia kerja secara 

nyata, selain itu hasil magang 

tersebut dapat dijadikan sebagai 

sarana evaluasi untuk peningkatan 

kualitas lulusan perguruan tinggi. 

Adapun pemberian beasiswa akan 

sangat membantu pihak perguruan 

tinggi untuk meningkatkan 

kesejahteraan mahasiswa. 

Sementara itu keuntungan bagi DUDI 

adalah bisa memperoleh calon 

pegawai berkualitas sesuai kualifikasi 

yang dimilikinya.
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3.4 Hubungan Kerjasama 

yang Diharapkan antara DUDI 

dengan ITB 

Selain kerja sama yang sudah 

dimiliki, perusahaan juga ingin 

memiliki kerja sama lainnya sebagai 

bagian dari usaha mereka dalam 

memperoleh lulusan terbaik. Bentuk 

kerja sama yang ingin dijalin antara 

lain, peningkatan kerja sama dalam 

hal rekrutmen (18% atau 203 

responden), magang (15% atau 174 

responden), riset (15% atau 168 

responden), workshop / seminar / 

training (13% atau 151 responden), 

kuliah tamu (12% atau 134  

responden), kurikulum (8% atau 89 

responden), jobfair (8% atau 85 

responden),  beasiswa (65 atau 73 

responden), sponsorship (4% atau 

47 responden). 

Apabila diperhatikan dari bentuk 

kerja sama yang ingin dijalin antara 

DUDI dengan ITB pada Gambar 3.4, 

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.

 

 

Gambar 3.2 Bentuk Kerjasama yang Diharapkan Terjalin antara DUDI dengan ITB 
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3.5 Evaluasi DUDI terhadap 

ITB 

Evaluasi kepentingan dan kepuasan 

DUDI terhadap ITB dilakukan 

berdasar tiga kriteria penilaian, yaitu 

kerja sama, kurikulum dan praktek 

kerja/magang. Tabel 3.5 

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 

koordinasi kurikulum. Sementara 

tingkat kepuasan DUDI terhadap ITB 

yang cukup rendah adalah dari sisi 

waktu yang disediakan untuk praktek 

kerja, hubungan kerja sama, 

kesesuaian kurikulum, serta porsi 

hardskill dan softskill. 

Tabel 3.5 dapat memberikan 

informasi bahwa sejauh ini hubungan 

ITB dengan DUDI belum tercipta 

dengan baik. Hal ini dikarenakan 

pada dasarnya ITB dapat dikatakan 

mampu menghasilkan lulusan yang 

unggul dari sisi akademis dan 

kemampuan, namun lulusan yang 

dihasilkan ini ternyata belum mampu 

memenuhi harapan dari DUDI 

sebagai tenaga kerja yang unggul di 

bidangnya.

 

Tabel 3.3 Gap antara Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 

Poin Evaluasi Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan Gap 

Ketepatan porsi Hardskill dan softskill 4,54 3,54 1,01 

Kesesuaian kurikulum 4,56 3,58 0,98 

Hubungan kerjasama dengan DUDI 4,37 3,58 0,79 

Evaluasi bersama terkait hasil praktek/magang 4,19 3,41 0,78 

Koordinasi evaluasi dan penyusunan kurikulum 4,15 3,38 0,76 

Waktu yang disediakan untuk praktek/magang 4,17 3,49 0,68 

Durasi program pendidikan 3,88 3,61 0,27 
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Gambar 3.3 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB 

3.6 Lulusan ITB yang Paling 

Sering Direkrut DUDI 

Pada pelaksanaan User Survey ITB, 

salah satu poin yang ingin diketahui 

oleh perguruan tinggi (ITB) adalah 

lulusan dari prodi apa saja yang 

paling sering direkrut oleh dunia 

usaha dan industri (DUDI). Hal ini 

tentunya akan sangat membantu ITB 

dalam menciptakan dan 

meningkatkan lulusan prodi terbaik 

sesuai yang dibutuhkan DUDI. 

Berdasarkan penelitian User Survey 

ITB 2018, didapatkan informasi 

bahwa lulusan dari Prodi Teknik Sipil 

dan Prodi Teknik Elektro paling sering 

direkrut oleh DUDI. Hal itu dapat 

dilihat pada Gambar 3.6 bahwa 

banyaknya perusahaan yang mencari 

lulusan dari Prodi Teknik Sipil dan 

Prodi Teknik Elektro, yaitu sebanyak 

8% dari jumlah perusahaan yang 

menjadi responden dalam survey ini 

atau sebanyak 30 perusahaan. 

Banyaknya lulusan Prodi Teknik Sipil 

dan Prodi Teknik Elektro yang 

direkrut pada penelitian ini tidak 

serta merta menunjukan bahwa 

secara umum lulusan ITB yang paling 

sering direkrut berasal dari kedua 

Prodi tersebut. Hal ini tentunya 

bergantung pada responden yang 

terlibat pada penelitian ini.
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Gambar 3.4 Lulusan ITB yang Paling Sering Direkrut DUDI  
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BAB 4 Penilaian DUDI terhadap Kompetensi Alumni ITB 
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4.1 Evaluasi DUDI terhadap 

Kompetensi Lulusan ITB 

Penilaian DUDI pada User Survey ITB 

2018 tidak hanya terbatas pada 

tingkat kepentingan dan kepuasan 

terhadap lembaga pendidikan (ITB) 

melainkan berfokus juga pada 

penilaian kompetensi lulusan ITB. 

Penilaian kompetensi lulusan ITB 

oleh DUDI, terkait tingkat 

kepentingan dan kepuasan terhadap 

kompetensi yang dimiliki, mencakup 

dua kriteria antara lain, hardskill, dan 

softskill. 

Kompetensi hardskill lulusan ITB 

yang menjadi penilaian dalam 

penelitian User Survey ITB 2018 

antara lain, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, kemampuan analisis, 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, dan berkomunikasi 

dengan bahasa asing. 

Sementara kompetensi softskill 

lulusan ITB yang menjadi penilaian 

dalam penelitian User Survey ITB 

2018 antara lain, memecahkan 

masalah kompleks, berpikir kritis, 

kretaivitas, manajemen diri dan 

orang lain, bekerja tim, kecerdasan 

emosional, penilaian dan 

pengambilan keputusan, orientasi 

layanan, negosiasi, kecerdasan 

dalam bertindak, kemampuan 

belajar, bekerja individu, adaptasi 

dengan lingkungan, kejujuran, 

loyalitas dan integritas, bekerja 

dalam tekanan dan etika. 

Gambar 4.1 menunjukan hasil 

penilaian DUDI terhadap kompetensi 

lulusan ITB. Hampir sebagian besar 

dari tingkat kepuasan menunjukan 

gap yang tidak terlalu jauh dengan 

tingkat kepentingan yang diharapkan 

DUDI.  

Secara garis besar, Tabel 4.1 

memberikan gambaran bahwa 

tingkat kepuasan DUDI terhadap 

lulusan ITB baru memenuhi pada 

poin bekerja individu, dengan gap -

0,35. Disusul dengan pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu 

0,15, dan kemampuan belajar 0,18, 

yang keduanya memiliki gap kurang 

dari 0,2.  Sedangkan gap terbesar 

diberikan oleh poin manajemen diri 

dan orang lain dengan nilai sebesar 

0,93, sehingga perlu adanya 

peningkatan kompetensi lulusan oleh 

ITB pada poin evaluasi tersebut. 

Meskipun banyak poin evaluasi yang 

masih belum memenuhi kriteria yang 

diharapkan oleh DUDI, hal ini masih 

terbilang cukup baik mengingat gap 

yang didapatkan masih kurang dari 

1,0.
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Gambar 4.1 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB 
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Tabel 4.1 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI tehadap Lulusan ITB 

Poin Evaluasi Kepentingan Kepuasan Gap 

manajemen diri dan orang lain 4,57 3,64 0,93 

kecerdasan emosional 4,62 3,79 0,82 

bekerja tim 4,77 3,96 0,81 

kreativitas 4,60 3,89 0,71 

penilaian dan pengambilan keputusan 4,43 3,73 0,70 

negosiasi 4,12 3,45 0,67 

etika 4,68 4,10 0,58 

memecahkan masalah kompleks 4,48 3,91 0,57 

kecerdasan dalam bertindak 4,46 3,91 0,56 

kejujuran, loyalitas dan integritas 4,83 4,28 0,55 

berpikir kritis 4,55 4,02 0,53 

orientasi layanan 4,24 3,75 0,49 

adaptasi dengan lingkungan 4,51 4,02 0,49 

kemampuan analisis 4,55 4,08 0,47 

bekerja dalam tekanan 4,40 3,96 0,43 

berkomunikasi menggunakan bahasa asing 4,26 3,86 0,40 

merancang dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses 
4,09 3,76 0,33 

pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu 3,99 3,71 0,28 

keterampilan teknologi informasi dan komunikasi 4,29 4,03 0,27 

kemampuan administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen 
4,07 3,83 0,24 

kemampuan belajar 4,57 4,39 0,18 

pengetahuan dan penerapan bidang/disiplin ilmu 4,17 4,03 0,15 

bekerja individu 3,75 4,10 -0,35 

 

Tabel 4.2 Tingkat Kepentingan DUDI terhadap Kompetensi Lulusan ITB 

Poin Evaluasi Tidak Penting Kurang Penting Cukup Penting Penting Sangat Penting 

memecahkan 

masalah kompleks 
0% 1% 9% 33% 57% 

berpikir kritis 0% 0% 6% 33% 61% 

kreativitas 0% 0% 6% 27% 66% 

manajemen diri dan 

orang lain 
0% 1% 6% 29% 64% 
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bekerja tim 0% 0% 2% 19% 79% 

kecerdasan 

emosional 
0% 1% 4% 28% 67% 

penilaian dan 

pengambilan 

keputusan 

0% 0% 9% 40% 51% 

orientasi layanan 0% 1% 13% 46% 40% 

negosiasi 0% 2% 19% 44% 35% 

kecerdasan dalam 

bertindak 
0% 1% 5% 41% 53% 

kemampuan belajar 0% 0% 5% 32% 63% 

bekerja individu 2% 5% 30% 41% 22% 

adaptasi dengan 

lingkungan 
0% 1% 7% 33% 59% 

kejujuran, loyalitas 

dan integritas 
0% 1% 1% 13% 85% 

bekerja dalam 

tekanan 
0% 1% 12% 33% 54% 

etika 0% 1% 4% 22% 73% 

pengetahuan dan 

penerapan 

bidang/disiplin ilmu 

0% 2% 16% 44% 38% 

pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu 
0% 2% 24% 47% 27% 

kemampuan analisis 0% 0% 5% 34% 61% 

kemampuan 

administrasi, 

menuliskan 

laporan/dokumen 

0% 3% 15% 52% 30% 

keterampilan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

0% 1% 11% 46% 42% 

merancang dan/atau 

mendesain suatu 

komponen, sistem 

atau proses 

0% 3% 21% 41% 35% 

berkomunikasi 

menggunakan 

bahasa asing 

0% 2% 12% 43% 43% 
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Tabel 4.3 Tingkat Kepuasan DUDI terhadap Kompetensi Lulusan ITB 

Poin Evaluasi Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas 

memecahkan masalah kompleks 0% 2% 24% 55% 19% 

berpikir kritis 0% 3% 19% 52% 26% 

kreativitas 0% 3% 27% 47% 23% 

manajemen diri dan orang lain 0% 7% 35% 44% 14% 

bekerja tim 1% 3% 21% 48% 27% 

kecerdasan emosional 1% 4% 30% 45% 20% 

penilaian dan pengambilan 

keputusan 
0% 4% 34% 48% 14% 

orientasi layanan 1% 5% 32% 43% 19% 

negosiasi 1% 9% 44% 36% 10% 

kecerdasan dalam bertindak 0% 2% 23% 57% 18% 

kemampuan belajar 0% 1% 9% 41% 49% 

bekerja individu 1% 1% 17% 50% 31% 

adaptasi dengan lingkungan 0% 3% 20% 47% 30% 

kejujuran, loyalitas dan integritas 0% 2% 13% 42% 43% 

bekerja dalam tekanan 1% 3% 21% 49% 26% 

etika 0% 3% 16% 48% 33% 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu 
0% 3% 18% 52% 27% 

pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu 
1% 5% 32% 48% 14% 

kemampuan analisis 0% 2% 19% 48% 31% 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen 
1% 4% 27% 49% 19% 

keterampilan teknologi informasi 

dan komunikasi 
0% 0% 22% 53% 25% 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau 

proses 

0% 6% 30% 45% 19% 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa asing 
0% 3% 27% 51% 19% 

 

4.2 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB per Program Studi 

(Prodi) 

Pada subbab ini akan dibahas 

mengenai penilaian DUDI terhadap 

kompetensi lulusan ITB dari 12 

fakultas (40 Prodi) yang terdapat di 

Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Penilaian kompetensi lulusan ini 

berdasarkan pada penilaian 

responden DUDI yang merupakan 

atasan langsung dari lulusan ITB 

yang bekerja. 
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4.2.1 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Ilmu dan 

Teknologi Kebumian (FITB) 

Penilaian DUDI terhadap Fakultas 

Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) 

dilakukan pada empat Prodi, yaitu 

Oseonografi, Meteorologi,  Teknik 

Geodesi dan Teknik Geologi. Setiap 

Prodi tersebut memperoleh hasil 

penilaian DUDI yang berbeda-beda. 

Pada Prodi Oseonografi, tingkat 

kepuasan DUDI terhadap kompetensi 

lulusan ITB terpenuhi pada poin 

bekerja individu, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, 

orientasi layanan, merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, kemampuan analisis, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, etika, bekerja 

dalam tekanan, adaptasi dengan 

lingkungan, negosiasi, bekerja tim, 

kreativitas, dan berpikir kritis 

(Gambar 4.2). Hal ini merupakan 

hasil yang baik, mengingat hampir 

sebagian besar poin evaluasi sudah 

memenuhi kebutuhan DUDI. 

Pada Prodi Meteorologi, penilaian 

kompetensi lulusannya banyak yang 

sudah memenuhi kebutuhan DUDI. 

Kompetensi yang sudah memenuhi 

antara lain, kemampuan 

administrasi, menuliskan laporan / 

dokumen, etika, kejujuran, loyalitas 

dan integritas, bekerja individu, 

kecerdasan dalam bertindak, berpikir 

kritis, berkomunikasi menggunakan 

bahasa asing, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, 

kemampuan analisis, pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, orientasi 

layanan, kreativitas, dan 

memecahkan masalah kompleks 

(Gambar 4.3). 

Gambar 4.4 merupakan gambaran 

tingkat kepuasan DUDI terhadap 

kompetensi lulusan dari Prodi Teknik 

Geodesi.  Penilaian DUDI telah 

terpenuhi pada kompetensi bekerja 

individu. Kompetensi lulusan yang 

memiliki gap kurang atau sama 

dengan 0,2, yaitu kemampuan 

analisis, dan pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu. 

Penilaian DUDI terhadap kompetensi 

lulusan Prodi Teknik Geologi (Gambar 

4.5), didapatkan sebanyak dua 

kompetensi yang telah terpenuhi, 

yaitu kemampuan belajar, dan 

bekerja individu. Selain itu, ada 

beberapa poin kompetensi yang 

hampir terpenuhi, dengan kondisi 

gap kurang dari 0,2, yaitu poin 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu.
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Gambar 4.2 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Oseanografi 
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Gambar 4.3 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Meteorologi 
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Gambar 4.4 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Geodesi 
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Gambar 4.5 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Geologi 
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4.2.2 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) 

Matematika, Fisika, Kimia dan 

Astronomi merupakan Prodi-Prodi 

yang diberikan penilaian oleh DUDI 

pada Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Penilaian DUDI 

terhadap Prodi Matematika memiliki 

sebanyak 2 poin kompetensi yang 

telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, serta pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu 

(Gambar 4.6). Selain itu terdapat 2 

poin kompetensi lainnya yang 

memiliki gap kurang dari 0,2, yaitu 

etika dan kemampuan belajar. 

Gambar 4.7 merupakan gambaran 

tingkat kepuasan DUDI terhadap 

Prodi Fisika.  Penilaian DUDI 

terpenuhi pada poin kompetensi 

bekerja individu, dan kemampuan 

belajar. Selain itu pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, kreativitas, 

berpikir kritis, orientasi layanan, 

bekerja dalam tekanan, dan 

kejujuran, loyalitas dan integritas 

merupakan poin kompetensi dengan 

gap kurang dari 0,2. 

Penilaian DUDI terhadap Prodi kimia 

terdapat pada Gambar 4.8, akan 

tetapi belum terdapat poin 

kompetensi yang telah terpenuhi. 

Adapun poin yang memilki gap 

kurang dari 0,2, yaitu bekerja 

individu. Selain itu terdapat beberapa 

poin yang cukup baik dengan gap 

kurang dari 1,0 seperti pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu, 

orientasi layanan, kemampuan 

belajar, pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu, merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, kemampuan 

administrasi, menuliskan laporan / 

dokumen, kejujuran, loyalitas dan 

integritas, adaptasi dengan 

lingkungan, manajemen diri dan 

orang lain, negosiasi, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing serta 

kemampuan analisis. 

Sementara Prodi Astronomi, 

didapatkan sebanyak 2 poin 

kompetensi yang telah terpenuhi 

pada penilaian DUDI (Gambar 4.9), 

yaitu pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu dan manajemen 

diri dan orang lain. Adapun poin 

lainnya yang memiliki gap kurang 

dari 1,0. 

Secara umum, penilaian kompetensi 

lulusan FMIPA sudah sangat baik. Hal 

ini ditunjukkan dari besaran gap pada 

penilaian kompetensi yang berada 

dibawah 1,0. Catatan khusus ada 

pada Prodi Kimia yang memiliki gap 

penilaian kompetensi lebih dari 1,0 

sebanyak tujuh poin.
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Gambar 4.6 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Matematika 
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Gambar 4.7 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Fisika 
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Gambar 4.8 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Kimia 
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Gambar 4.9 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Astronomi 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

memecahkan masalah kompleks
berpikir kritis

kreativitas

manajemen diri dan orang lain

bekerja tim

kecerdasan emosional

penilaian dan pengambilan keputusan

orientasi layanan

negosiasi

kecerdasan dalam bertindak

kemampuan belajar
bekerja individuadaptasi dengan lingkungan

kejujuran, loyalitas dan integritas

bekerja dalam tekanan

etika

pengetahuan dan penerapan
bidang/disiplin ilmu

pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu

kemampuan analisis

kemampuan administrasi, menuliskan
laporan/dokumen

keterampilan teknologi informasi dan
komunikasi

merancang dan/atau mendesain suatu
komponen, sistem atau proses

berkomunikasi menggunakan bahasa
asing

Astronomi

Kepentingan KepuasanN = 5 dari 10



  

Divisi Riset ITB Career Center 51 

 

4.2.3 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Seni Rupa 

dan Desain (FSRD) 

Penilaian DUDI selanjutnya dilakukan 

terhadap Fakultas Seni Rupa dan 

Desain yang terdiri dari Prodi Desain 

Interior, Desain Komunikasi Visual, 

Desain Produk, Kriya, dan Seni Rupa.  

Penilain DUDI terhadap Prodi Desain 

Interior (Gambar  4.10) telah 

terpenuhi pada poin kompetensi 

bekerja individu, dan kemampuan 

belajar. Pada poin kompetensi 

lainnya besaran gap berada dibawah 

1,0 sebanyak 13 kompetensi dan  

delapan kompetensi memiliki 

besaran gap diatas 1,0 

Gambar 4.11 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap Prodi Desain 

Komunikasi Visual dengan hasil 

terdapat 10 poin kompetensi yang 

telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, kecerdasan dalam 

bertindak, kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan / dokumen, 

merancang dan / atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

kemampuan analisis, pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, bekerja 

dalam tekanan, penilaian dan 

pengambilan keputusan, manajemen 

diri dan orang lain, dan berpikir kritis.  

Desain Produk memiliki sebanyak 2 

poin kompetensi yang telah 

terpenuhi pada penilaian DUDI 

(Gambar 4.12), yaitu berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, dan 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses. 

Penilaian DUDI terhadap Prodi Kriya 

(Gambar 4.13) didapatkan sebanyak 

4 poin kompetensi yang telah 

memenuhi penilaian DUDI, yaitu 

bekerja individu, merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses,  

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing, dan orientasi layanan. 

Sementara pada Prodi Seni Rupa, 

terdapat satu poin kompetensi yang 

sudah memenuhi penilaian DUDI, 

yaitu kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan / dokumen 

(Gambar 4.14). Beberapa poin 

kompetensi lainnya yang memiliki 

gap kurang dari (1,0) antara lain, 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

kejujuran, loyalitas dan integritas, 

bekerja individu, orientasi layanan, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, bekerja tim, serta kreativitas. 

Secara umum, penilaian kompetensi 

lulusan FSRD memiliki gap yang 

cukup besar. Hal ini ditunjukkan dari 

besaran gap pada penilaian 

kompetensi yang banyak diatas 1,0. 

Hanya Prodi Desain Komunikasi 

Visual yang memiliki gap penilaian 

kompetensi lebih dari 1,0 paling 

sedikit (2 poin).
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Gambar 4.10 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Desain Interior 
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Gambar 4.11 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Desain Komunikasi Visual 
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Gambar 4.12 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Desain Produk 
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Gambar 4.13 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Kriya 
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Gambar 4.14 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Seni Rupa 
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4.2.4 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Teknologi 

Industri (FTI) 

Fakultas selanjutnya yang diberikan 

penilaian oleh DUDI adalah Fakultas 

Teknologi Industri atau FTI. Fakultas 

ini terdiri dari empat prodi, yaitu 

Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik 

Kimia, dan Manajemen Rekayasa 

Industri. 

Penilaian DUDI untuk Prodi Teknik 

Fisika (Gambar 4.15) diperoleh 

bahwa poin kompetensi yang telah 

terpenuhi yaitu keterampilan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

dan berkomunikasi menggunakan 

bahasa asing. Adapun poin yang 

memilki gap kurang dari 0,2 yaitu 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, dan 

bekerja individu. 

Penilaian DUDI terhadap Prodi Teknik 

Industri (Gambar 4.16) didapatkan 

sebanyak lima poin kompetensi yang 

telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, dan 

kemampuan belajar. Penilaian poin 

kompetensi lainnya diperoleh gap 

secara umum berada dibawah 1,0, 

kecuali untuk kompetensi bekerja 

tim, kecerdasan emosional, dan 

manajemen diri dan orang lain. 

Gambar 4.17 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap Prodi Teknik Kimia. 

Adapun tiga poin kompetensi yang 

telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, dan 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi. Poin kompetensi lainnya 

memiliki gap kurang dari 1,0 kecuali 

untuk kompetensi negosiasi. 

Bekerja individu merupakan poin 

kompetensi penilaian DUDI yang 

telah terpenuhi pada Prodi 

Manajemen Rekayasa Industri 

(Gambar 4.18). Beberapa poin 

kompetensi lainnya yang memiliki 

gap kurang dari (1,0) adalah 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, kreativitas, kemampuan 

administrasi, menuliskan laporan / 

dokumen, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, 

negosiasi, penilaian dan pengambilan 

keputusan, kejujuran, loyalitas dan 

integritas, kemampuan belajar, dan 

bekerja tim. 

Secara umum penilaian kompetensi 

pada FTI sudah cukup baik 

mengingat gap penilaian sebagian 

besar berada dibawah 1,0. Catatan 

khusus ada pada Prodi Manajemen 

Rekayasan Industri yang memiliki 

gap penilaian kompetensi lebih dari 

1,0 hingga  13 buah.
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Gambar 4.15 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Fisika 
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Kepentingan KepuasanN = 16 dari 59
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Gambar 4.16 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Industri 
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Kepentingan KepuasanN = 17 dari 78
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Gambar 4.17 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Kimia 
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Kepentingan KepuasanN = 16 dari 54
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Gambar 4.18 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Manajemen Rekayasa Industri
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Kepentingan KepuasanN = 6 dari 38
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4.2.5 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Teknik 

Mesin dan Dirgantara (FTMD) 

Pada subbab ini akan dibahas 

mengenai hasil penilaian DUDI 

terhadap lulusan Fakultas Teknik 

Mesin. Fakultas ini sendiri terdiri dari 

tiga Prodi, yaitu Teknik Material, 

Teknik Mesin, serta Astronotika dan 

Aeronotika. 

Prodi Teknik Material merupakan 

prodi pertama yang akan 

pembahasan. Hasil yang diperoleh 

menunjukan satu poin kompetensi, 

yaitu bekerja individu telah 

memenuhi penilaian DUDI (Gambar 

4.19). Selain itu terdapat dua poin 

kompetensi dengan gap kurang dari 

0,2, yaitu pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, serta 

kemampuan belajar. Adapun poin 

kompetensi dengan gap kurang dari 

0,5 antara lain kemampuan analisis, 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing, etika, bekerja dalam tekanan, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, adaptasi dengan lingkungan 

serta memecahkan masalah 

kompleks. Kompetensi lainnya 

memiliki gap kurang dari 1,0 kecuali 

untuk bekerja tim serta manajemen 

diri dan orang lain yang. 

Prodi selanjutnya yang dibahas 

adalah Prodi Teknik Mesin (Gambar 

4.20). Hasil yang diperoleh adalah 

ada sebanyak dua poin kompetensi 

yang telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, dan kemampuan 

administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen. Selain itu terdapat 

poin keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi yang 

memiliki gap kurang dari 0,2. Untuk 

kompetensi yang memiliki gap 

dibawah 0,5 antara lain pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu, 

bekerja dalam tekanan, pengetahuan 

di luar bidang/disiplin ilmu, 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

kejujuran, loyalitas dan integritas, 

kemampuan belajar, berpikir kritis, 

memecahkan masalah kompleks 

serta kemampuan analisis. Poin 

kompetensi yang memiliki gap lebih 

dari 1,0 ada pada hal manajemen diri 

dan orang lain. 

Gambar 4.21 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap lulusan Prodi 

Astronotika dan Aeronotika. Dapat 

dilihat bahwa poin kompetensi 

bekerja individu telah memenuhi 

penilaian DUDI. Poin kompetensi 

lainnya secara umum memiliki gap 

kurang dari 1,0 terkecuali untuk 

kecerdasan emosional, penilaian dan 

pengambilan keputusan, negosiasi, 

bekerja tim, manajemen diri dan 

orang lain, serta kreativitas yang 

seluruhnya memiliki gap lebih dari 

1,0.
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Gambar 4.19 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Material 
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Kepentingan KepuasanN = 17 dari 43
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Gambar 4.20 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Mesin 
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Kepentingan KepuasanN = 27 dari 92
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Gambar 4.21 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Astronotika dan Aeronotika 
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Kepentingan KepuasanN = 12 dari 29
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4.2.6 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Teknik 

Pertambangan dan Perminyakan 

(FTTM) 

Prodi Teknik Metalurgi, Teknik 

Geofisika, Teknik Perminyakan, dan 

Teknik Pertambangan merupakan 

bagian dari Fakultas Pertambangan 

dan Perminyakan. Pada subbab ini 

penilaian DUDI terhadap lulusan 

FTTM  akan dibahas. 

Poin kompetensi yang terpenuhi oleh 

penilaian DUDI untuk Prodi Teknik 

Metalurgi (Gambar 4.22) yaitu 

bekerja individu. Selain itu, poin 

kompetensi yang memiliki gap 

kurang dari 0,2 adalah pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu. 

Poin kompetensi yang memiliki gap 

diatas 1,0 adalah penilaian dan 

pengambilan keputusan, 

kemampuan analisis, kreativitas, 

serta manajemen diri dan orang lain. 

Penilaian DUDI terhadap Prodi Teknik 

Geofisika (Gambar 4.23) telah 

terpenuhi pada poin kompetensi 

bekerja individu. Terdapat beberapa 

poin kompetensi lainnya yang 

memiliki gap cukup baik (kurang dari 

0,5) seperti pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu, kemampuan 

belajar, serta merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses. Poin kompetensi yang 

memiliki gap lebih dari 1,0 adalah 

orientasi layanan, penilaian dan 

pengambilan keputusan, 

kemampuan analisis, kecerdasan 

dalam bertindak, keterampilan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

kecerdasan emosional, memecahkan 

masalah kompleks, manajemen diri 

dan orang lain, kreativitas, serta 

berpikir kritis. 

Bekerja individu, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, serta 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan poin 

kompetensi yang telah terpenuhi 

pada penilaian DUDI untuk Prodi 

Teknik Perminyakan (Gambar 4.24). 

Pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu merupakan poin kompetensi 

lainnya, yang memiliki gap kurang 

dari 0,2. Poin kompetensi dengan 

gap lebih dari 1,0 adalah bekerja 

dalam tekanan, berpikir kritis, 

kemampuan analisis, orientasi 

layanan, penilaian dan pengambilan 

keputusan, etika, kecerdasan 

emosional, manajemen diri dan 

orang lain, kretivitas, adaptasi 

dengan lingkungan, negosiasi serta 

bekerja tim. 

Gambar 4.25 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap Prodi Teknik 

Pertambangan. Terdapat sebanyak 

dua poin kompetensi yang telah 

terpenuhi, yaitu bekerja individu, dan 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu. Selain itu, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu merupakan poin kompetensi 

yang memiliki gap kurang dari 0,2. 

Poin kompetensi dengan gap lebih 

dari 1,0 adalah manajemen diri dan 

orang lain, kecerdasan emosional 

serta bekerja tim. 



  

Divisi Riset ITB Career Center 67 

 

 

Gambar 4.22 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Metalurgi 

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

memecahkan masalah kompleks

berpikir kritis

kreativitas

manajemen diri dan orang lain

bekerja tim

kecerdasan emosional

penilaian dan pengambilan keputusan

orientasi layanan

negosiasi

kecerdasan dalam bertindak

kemampuan belajar
bekerja individuadaptasi dengan lingkungan

kejujuran, loyalitas dan integritas

bekerja dalam tekanan

etika

pengetahuan dan penerapan
bidang/disiplin ilmu

pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu

kemampuan analisis

kemampuan administrasi, menuliskan
laporan/dokumen

keterampilan teknologi informasi dan
komunikasi

merancang dan/atau mendesain suatu
komponen, sistem atau proses

berkomunikasi menggunakan bahasa asing

Teknik Metalurgi

Kepentingan KepuasanN = 14 dari 30
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Gambar 4.23 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Geofisika 
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Kepentingan KepuasanN = 6 dari 28
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Gambar 4.24 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Perminyakan 
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Kepentingan KepuasanN = 6 dari 40



  

Divisi Riset ITB Career Center 70 

 

 

Gambar 4.25 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Pertambangan
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Kepentingan KepuasanN = 16 dari 50
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4.2.7 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Fakultas Teknik Sipil 

dan Lingkungan (FTSL) 

Fakultas selanjutnya yang akan 

dibahas terkait penilaian DUDI 

terhadap lulusannya adalah Fakultas 

Teknik Sipil dan Lingkungan. FTSL 

terdiri dari tiga prodi, yaitu Teknik 

Sipil, Teknik Kelautan, dan Teknik 

Lingkungan. 

Penilaian DUDI pada lulusan Prodi 

Teknik Sipil (Gambar 4.26) diperoleh 

hasil bahwa ada tiga poin kompetensi 

yang telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, kemampuan belajar, serta 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu. Poin kompetensi 

dengan gap kurang dari 0,5 adalah 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan / dokumen, 

kemampuan analisis, pengetahuan di 

luar bidang/ disiplin ilmu, merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, bekerja 

dalam tekanan, serta memecahkan 

masalah kompleks. 

Gambar 4.27 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap lulusan Prodi Teknik 

Kelautan. Poin kompetensi yang 

sudah terpenuhi adalah bekerja 

individu, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, serta 

kemampuan belajar. Adapun poin 

kompetensi lainnya yang memiliki 

gap kurang dari 0,2, yaitu 

kemampuan analisis, kreativitas, 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

bekerja dalam tekanan, dan 

memecahkan masalah kompleks. 

Poin kompetensi yang memiliki gap 

lebih dari 1,0 adalah etika dan 

orientasi layanan. 

Bekerja individu, kemampuan 

administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen, dan pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu 

merupakan poin kompetensi 

penilaian DUDI terhadap lulusan 

Prodi Teknik Lingkungan yang telah 

terpenuhi. Poin  kompetensi lainnya 

yang memiliki gap kurang dari 0,2 

yaitu berkomunikasi menggunakan 

bahasa asing, kejujuran, loyalitas 

dan integritas, serta adaptasi dengan 

lingkungan. Penilaian kompetensi 

pada Prodi Teknik Lingkungan pada 

umumnya sudah cukup baik 

mengingat  gap yang ada berada 

dibawah 1,0. Dari seluruh poin 

kompetensi, hanya penilaian dan 

pengambilan keputusan, 

memecahkan masalah kompleks 

serta kecerdasan dalam bertindak 

yang memiliki gap lebih dari 0,5.
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Gambar 4.26 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Sipil 
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Kepentingan KepuasanN = 34 dari 119
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Gambar 4.27 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Kelautan 
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Gambar 4.28 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Lingkungan
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4.2.8 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Sekolah Arsitektur, 

Perencanaan dan Pengembangan 

Kebijakan (SAPPK) 

Pada subbab ini, pembahasan terkait 

penilaian DUDI akan dilakukan pada 

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan 

Pengembangan Kebijakan. SAPPK 

terdiri dari dua prodi, yaitu Arsitektur 

dan Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 Poin kompetensi penilaian DUDI 

terhadap lulusan Prodi Arsitektur 

yang terpenuhi (Gambar 4.29) 

adalah bekerja individu, kemampuan 

belajar, serta pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu. 

Adapun poin kompetensi yang 

memiliki gap kurang dari 0,2 yaitu 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, orientasi layanan, dan 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing. Poin kompetensi dengan gap 

kurang dari 0,5 antara lain 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

berpikir kritis, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, adaptasi 

dengan lingkungan, merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen atau proses, bekerja 

dalam tekanan, kemampuan analisis 

serta kreativitas. Pada umumnya 

penilaian kompetensi untuk lulusan 

Prodi Arsitektur sudah cukup baik 

mengingat gap dihasilkan untuk 

masing-masing berada dibawah 1,0. 

Catatan yang perlu diperhatikan 

adalah pada poin kompetensi 

penilaian dan pengambilan 

keputusan, kecerdasan emosional, 

serta manajemen diri dan orang lain 

yang memiliki nilai gap cukup besar 

dibandingkan yang lainnya. 

Poin kompetensi penilaian DUDI yang 

terpenuhi pada lulusan Prodi 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

(Gambar 4.30) adalah bekerja 

individu. Selain itu, pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, 

kemampuan belajar, keterampilan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

pengetahuan dan penerapan bidang / 

disiplin ilmu, kemampuan 

administrasi, menuliskan laporan / 

dokumen merupakan poin 

kompetensi yang memiliki gap 

kurang dari 0,5. Poin kompetensi 

yang memiliki gap lebih dari 1,0 

adalah kreativitas, manajemen diri 

dan orang lain, negosiasi, penilaian 

dan pengambilan keputusan, serta 

kecerdasan emosional. 

Penilaian kompetensi untuk lulusan 

SAPPK secara umum sudah cukup 

baik bagi lulusan di Prodi Arsitektur 

mengingat nilai gap yang seluruhnya 

berada dibawah 1,0 (hanya 3 poin 

yang mendekati 1). Hal berbeda 

justru terjadi pada Prodi 

Perencanaan Wilayah dan Kota yang 

sebagian besar gap penilaian 

kompetensinya cukup besar (3 poin 

diatas 1,0 dan 9 poin lainnya lebih 

dari 0,7).
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Gambar 4.29 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Arsitektur 
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Kepentingan Kepuasan
N = 21 dari 71
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Gambar 4.30 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota
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Kepentingan KepuasanN = 14 dari 52
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4.2.9 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Sekolah  Bisnis dan 

Manajemen (SBM) 

Sekolah Bisnis dan Manajemen 

merupakan fakultas atau sekolah 

selanjutnya yang mendapatkan 

penilaian DUDI terhadap lulusannya. 

SBM memiliki dua prodi, yaitu 

Manajemen dan Kewirausahaan. 

Namun, prodi di Sekolah Bisnis dan 

Manajemen pada penelitian User 

Survey 2018 hanya melibatkan Prodi 

Manajemen. Hal ini mengacu pada 

data hasil Tracer Study ITB 2018 

yang menunjukan lulusan terlibat 

dalam penelitian adalah lulusan 

manajemen. 

Poin kompetensi yang terpenuhi 

pada penilaian DUDI terhadap 

lulusan Prodi Manajemen (Gambar 

4.31) adalah pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, 

berpikir kritis, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, bekerja 

individu, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, 

kemampuan analisis, pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, orientasi 

layanan, penilaian dan pengambilan 

keputusan, dan memecahkan 

masalah kompleks. Poin kompetensi 

dengan nilai gap dibawah 0,5 adalah 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

bekerja dalam tekanan, kemampuan 

belajar, serta kecerdasan dalam 

bertindak.  Poin kompetensi lainnya 

yang memiliki nilai gap kurang dari 

1,0 antara lain negosiasi, kreativitas, 

etika, dan kecerdasan emosional. 

Sementara poin kompetensi 

kejujuran, loyalitas dan integritas, 

manajemen diri dan orang lain, 

adaptasi dengan lingkungan serta 

bekerja tim memiliki nilai gap lebih 

dari 1. 

Secara umum penilaian kompetensi 

terhadap lulusan Sekolah Bisnis dan 

Manajemen sudah cukup baik 

mengingat beberapa kompetensi ada 

pada kategori yang sudah memenuhi 

kriteria penilaian DUDI (11 poin).  

Jumlah ini sendiri jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan fakultas atau 

prodi lainnya di ITB. 

Dari 11 poin yang memenuhi 

penilaian DUDI ini, apabila diteliti 

lebih lanjut ternyata lima diantaranya 

adalah kemampuan hardskill dan 

enam lainnya merupakan softskill. 

Hal ini menggambarkan pula bahwa 

meski lulusan Sekolah Bisnis dan 

Manajemen memiliki hardskill yang 

baik (5 dari 7 hardskill yang diukur 

terpenuhi) mereka pun memiliki 

softskill yang baik pula.
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Gambar 4.31 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Manajemen 
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Kepentingan KepuasanN = 5 dari 41
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4.2.10 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Sekolah Farmasi (SF) 

Pada subbab ini akan dibahas terkait 

penilaian DUDI pada lulusan Sekolah 

Farmasi. Sekolah Farmasi terdiri dari 

dua prodi, yaitu Prodi Farmasi Klinik 

dan Komunitas serta Sains dan 

Teknologi Farmasi. 

Poin kompetensi yang terpenuhi 

pada penilaian DUDI terhadap 

lulusan Prodi Farmasi Klinik dan 

Komunitas (Gambar 4.32) adalah 

bekerja dalam tekanan, bekerja 

individu, kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, adaptasi dengan lingkungan, 

kemampuan belajar, orientasi 

layanan, berpikir kritis, dan 

memecahkan masalah kompleks. 

Poin kompetensi dengan gap kurang 

dari 1,0 antara lain berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, kemampuan analisis, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, kecerdasan 

dalam bertindak, penilaian dan 

pengambilan keputusan, manajemen 

diri dan orang lain, serta kreativitas. 

Sementara poin kompetensi yang 

memiliki gap cukup besar (lebih dari 

1,0) anatara lain merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses, etika,  

Penilaian DUDI terhadap lulusan 

Prodi Sains dan Teknologi Farmasi 

(Gambar 4.33) didapatkan sebanyak 

empat poin kompetensi yang telah 

terpenuhi, yaitu bekerja individu, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, bekerja dalam 

tekanan, dan adaptasi dengan 

lingkungan. Adapun poin yang 

memiliki gap kurang dari 0,2, yaitu 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, dan 

kemampuan belajar. Poin 

kompetensi dengan gap kurang dari 

0,5 antara lain merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, 

kemampuan analisis, berpikir kritis, 

orientasi layanan, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, etika, 

kecerdasan dalam bertindak, 

negosiasi, serta bekerja tim. 

Penilaian DUDI pada lulusan Sekolah 

Farmasi sudah cukup baik terutama 

untuk lulusan Prodi Sains dan 

Teknologi Farmasi. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai gap yang berada 

dibawah 1,0 (maksimum 0,7) untuk 

semua poin kompetensi. Hal 

sebaliknya bagi lulusan Prodi Farmasi 

Klinik dan Komunitas, enam poin 

kompetensi yang jadi penilaian masih 

memiliki gap diatas 1,0. Namun 

diluar enam ini, penilaian kompetensi 

sebagian besar masih cukup baik 

karena berada dibawah 0,5 untuk 18 

poin kompetensi lainnya.
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Gambar 4.32 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas 
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Kepentingan KepuasanN = 2 dari 23
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Gambar 4.33 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Sains dan Teknologi Farmasi
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Kepentingan KepuasanN = 25 dari 64
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4.2.11 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Sekolah Ilmu dan 

Teknologi Hayati (SITH) 

Penilaian DUDI selanjutnya dilakukan 

terhadap lulusan Sekolah Ilmu dan 

Teknologi Hayati. Sekolah Ilmu dan 

Teknologi Hayati di ITB terdiri dari 

dua program, yaitu Sains dan 

Rekayasa. Program Sains terdiri dari 

dua prodi antara lain Prodi Biologi 

dan Mikrobiologi. Sementara 

Program Rekayasa terdiri dari tiga 

prodi, yaitu Prodi Rekayasa Hayati, 

Rekayasa Pertanian, dan Rekayasa 

Kehutanan. Pada penelitian User 

Survey ITB 2018 ini, prodi yang 

lulusannya dinilai oleh DUDI hanya 

tiga, yaitu Prodi Biologi, Mikrobiologi 

dan Rekayasa Hayati. Hal ini 

mengacu pada hasil yang diperoleh 

pada Tracer Study ITB 2018 yang 

hanya melibatkan lulusan dari tiga 

prodi ini saja. 

Prodi Biologi memiliki sebanyak 7 

poin kompetensi lulusannya yang 

telah terpenuhi pada penilaian DUDI 

(Gambar 4.34), yaitu kemampuan 

belajar, orientasi layanan, bekerja 

individu, bekerja dalam tekanan, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, bekerja tim, dan 

adaptasi dengan lingkungan. Poin 

kompetensi dengan gap kurang dari 

0,5 antara lain keterampilan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

etika, berpikir kritis, kemampuan 

administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen, kecerdasan 

emosional, pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu, kecerdasan 

dalam bertindak, serta merancang 

dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses. 

Penilaian DUDI terhadap lulusan 

Prodi Mikrobiologi (Gambar 4.35), 

didapatkan sebanyak sembilan poin 

kompetensi yang telah terpenuhi. 

Poin tersebut terdiri dari bekerja 

individu, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, orientasi 

layanan, penilaian dan pengambilan 

keputusan, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, kemampuan 

administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen, adaptasi dengan 

lingkungan, kemampuan belajar, dan 

kecerdasan dalam bertindak. 

Kompetensi yang menjadi catatan 

karena memiliki gap lebih dari 1,0 

adalah memecahkan masalah 

kompleks, kecerdasan emosional, 

dan bekerja tim. 

Negosiasi, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, bekerja individu, 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing, bekerja dalam tekanan, 

adaptasi dengan lingkungan, 

kemampuan belajar, kecerdasan 

dalam bertindak, kreativitas, dan 

berpikir kritis merupakan poin-poin 

kompetensi penilaian DUDI yang 

telah terpenuhi pada lulusan Prodi 

Rekayasa Hayati (Gambar 4.36). 

Kompetensi dengan gap lebih dari 

1,0 adalah etika, kejujuran, loyalitas 

dan integritas, serta orientasi 

layanan.
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Gambar 4.34 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Biologi 
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Kepentingan KepuasanN = 10 dari 48
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Gambar 4.35 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Mikrobiologi 
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Kepentingan KepuasanN = 5 dari 24
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Gambar 4.36 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Rekayasa Hayati
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Kepentingan KepuasanN = 5 dari 16



  

Divisi Riset ITB Career Center 87 

 

4.2.12 Penilaian DUDI terhadap 

Lulusan ITB Sekolah Teknik 

Elektro dan Informatika (STEI) 

Pada subbab ini, fakultas atau 

sekolah yang mendapatkan penilaian 

DUDI adalah Sekolah Teknik Elektro 

dan Informatika. Adapun Prodi 

didalamnya yaitu Sistem dan 

Teknologi Informasi, Teknik Elektro, 

Teknik Informatika, Teknik 

Telekomunikasi, dan Teknik Tenaga 

Listrik. 

Gambar 4.37 menunjukan penilaian 

DUDI terhadap lulusan Prodi Sistem 

dan Teknologi Informasi. Terdapat 

sebanyak empat poin kompetensi 

yang telah terpenuhi, yaitu bekerja 

individu, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, dan 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu. 

Penilaian DUDI terhadap lulusan 

Prodi Teknik Elektro (Gambar 4.38) 

dengan poin kompetensi bekerja 

individu, dan pengetahuan di luar 

bidang/disiplin ilmu telah terpenuhi. 

Selain itu, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu 

merupakan poin kompetensi dengan 

gap kurang dari 0,2. 

Orientasi layanan, pengetahuan di 

luar bidang/disiplin ilmu, kecerdasan 

dalam bertindak, bekerja individu, 

penilaian dan pengambilan 

keputusan, kemampuan belajar, 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

asing, merancang dan/atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses, keterampilan teknologi 

informasi dan komunikasi, bekerja 

dalam tekanan, negosiasi, dan 

manajemen diri dan orang lain 

merupakan poin-poin kompetensi 

yang telah dipenuhi oleh lulusan 

Prodi Teknik Informatika pada 

penilaian DUDI (Gambar 4.39). 

Gambar 4.40 menunjukan hasil 

penilaian DUDI untuk lulusan Prodi 

Teknik Telekomunikasi. Poin 

kompetensi yang telah terpenuhi 

antara lain bekerja individu, 

memecahkan masalah kompleks, 

berpikir kritis, bekerja dalam 

tekanan, kemampuan belajar, 

kecerdasan dalam bertindak, 

negosiasi, kemampuan analisis, 

merancang dan/atau mendesain 

suatu komponen, sistem atau proses, 

pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu, berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing, 

adaptasi dengan lingkungan, dan 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen.  

Prodi terakhir yang mendapatkan 

penilaian DUDI adalah Teknik Tenaga 

Listrik (Gambar 4.41). Poin 

kompetensi yang terpenuhi adalah 

bekerja individu, kemampuan 

belajar, bekerja dalam tekanan, 

kemampuan administrasi, 

menuliskan laporan/dokumen, 

kecerdasan dalam bertindak, etika, 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing.
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Gambar 4.37 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Sistem dan Teknologi Informasi 
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Kepentingan KepuasanN = 10 dari 26
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Gambar 4.38 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Elektro
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Kepentingan KepuasanN = 20 dari 96
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Gambar 4.39 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Informatika 
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Kepentingan KepuasanN = 13 dari 43
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Gambar 4.40 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Telekomunikasi 
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Kepentingan KepuasanN = 10 dari 24
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Gambar 4.41 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Prodi Teknik Tenaga Listrik
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Kepentingan KepuasanN = 7 dari 48
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Bab 5 Analisis Perbandingan User Survey ITB Tahun 

2010-2012, 2015-2017 dan 2018 
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5.1 Tingkat Kepentingan dan 

Kepuasan DUDI terhadap ITB 

(2010-2018) 

Divisi Riset ITB Career Center telah 

melaksanakan survey sebanyak 

tujuh kali, terhitung sejak tahun 

2010 hingga 2018 (2010, 2011, 

2012, 2015, 2016, 2017 dan 2018). 

Metode pelaksanaan User Survey ITB 

sejak tahun 2010 sampai 2017 tidak 

mengalami banyak perubahan. 

Perubahan yang paling tampak 

terdapat pada jumlah responden, 

yaitu 37 perusahaan pada tahun 

2010, 63 perusahaan pada tahun 

2011, 93 perusahaan pada tahun 

2012, 95 perusahaan pada tahun 

2015, 90 perusahaan pada tahun 

2016, 63 perusahaan pada tahun 

2017. Sementara itu pada tahun 

2018, User Survey ITB melibatkan 

responden dari 333 perusahaan. 

Perbedaan yang signifikan pada 

tahun 2018 ini tidak terlepas dari 

perubahan metode pelaksanaan User 

Survey ITB. 

Evaluasi mengenai kepentingan dan 

kepuasan DUDI (2015-2018) 

terhadap ITB, memberikan hasil 

penilaian yang berbeda-beda. 

Penilaian DUDI (2015-2018) yang 

cukup besar pada tingkat 

kepentingan adalah terkait hubungan 

kerjasama dengan DUDI, kesesuaian 

kurikulum,  serta ketepatan porsi 

hardskill dan softskill. Sedangkan 

penilaian DUDI pada tingkat 

kepuasan dengan hasil cukup besar 

adalah ketepatan porsi hardskill dan 

softskill, dan hubungan kerjasama 

dengan DUDI. 

Gambar 5.1 memberikan informasi 

hasil gap antara tingkat kepentingan 

dan tingkat kepuasan DUDI terhadap 

ITB. Hasil yang telah memenuhi 

ekspektasi adalah pada poin durasi 

pendidikan. Sedangkan penilaian 

DUDI terhadap ITB pada poin 

lainnya, seperti hubungan kerja 

sama, ketepatan porsi hardskill dan 

softskill, waktu yang disediakan 

untuk praktek kerja/magang, 

evaluasi bersama terkait hasil 

praktek kerja/magang, koordinasi 

evaluasi dan penyusunan kurikulum, 

dan kesesuaian kurikulum masih 

dianggap belum sesuai ekspektasi 

DUDI. 

Penilaian DUDI terhadap ITB pada 

tahun 2010-2012, menunjukan 

bahwa poin durasi pendidikan 

merupakan poin yang telah 

memenuhi ekspetasi. Hal ini 

berdasarkan gap antara tingkat 

kepentingan terhadap tingkat 

kepuasan memiliki nilai yang 

terbilang kecil.
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Gambar 5.1 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB (2015-2018) 
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Gambar 5.2 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap ITB (2010-2012)
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5.2 Tingkat Kepentingan dan 

Kepuasan DUDI terhadap 

Lulusan ITB (2010-2018) 

Berdasarkan penilaian DUDI 

terhadap lulusan ITB pada tahun 

2010-2012 dan 2015-2017, poin 

kejujuran, keinginan belajar, etika, 

dan tanggung jawab merupakan poin 

kompetensi yang penting bagi DUDI. 

Sementara berdasarkan tingkat 

kepuasan, penilaian DUDI dengan 

nilai tinggi terdapat pada poin 

kemampuan komputer dan tanggung 

jawab. Namun berdasarkan gap 

tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan, penilaian DUDI terhadap 

lulusan ITB telah memenuhi harapan 

pada poin sertifikasi keahlian-

pendidikan, nilai, tempat tinggal, 

pengalaman kerja, dan bekerja shift. 

Sementara berdasarkan penilaian 

DUDI terhadap lulusan ITB pada 

tahun 2018, poin kejujuran, loyalitas 

dan integritas, bekerja tim, etika, 

dan kecerdasan emosional 

merupakan poin kompetensi yang 

penting bagi DUDI. Sementara 

berdasarkan tingkat kepuasan, 

penilaian DUDI dengan nilai tinggi 

terdapat pada poin kemampuan 

belajar, integritas dan bekerja 

individu. Namun berdasarkan gap 

tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan, penilaian DUDI terhadap 

lulusan ITB telah memenuhi harapan 

pada poin bekerja individu. 

Meskipun poin kompetensi yang 

digunakan pada 2018 cukup berbeda 

dengan poin pada tahun 2010-2012 

dan 2015-2017. Hasil penilaian DUDI 

tahun 2018 memberikan hasil 

bahwa, bekerja tim masih menjadi 

poin yang memiliki gap yang cukup 

besar antara kepentingan dan 

kepuasan. Namun untuk poin etika 

mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, yang hampir selalu 

masuk dalam lima urutan dengan 

gap terbesar. Selain itu bekerja 

individu juga mengalami peningkatan 

dari tahun-tahun sebelumnya, 

dengan masuk kedalam lima urutan 

dengan gap terkecil. Pengetahuan 

dan penerapan bidang/disiplin ilmu 

yang pada tahun sebelumnya terbagi 

menjadi dua, yaitu wawasan dan 

penerapan ilmu, memberikan 

peningkatan lainnya pada hasil 

penilaian DUDI.
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Gambar 5.3 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (2010-2017) 
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Gambar 5.4 Tingkat Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (2016-2017) 
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Tabel 5.1 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (2010, 2011, 2012 dan 2018) 

Poin Evaluasi 
2010 

Poin Evaluasi 
2011 

Poin Evaluasi 
2012 

Poin Evaluasi 
2018 

Gap Gap Gap Gap 

Bekerja Tim 0,94 Etika 1,02 Etika 0,87 manajemen diri dan orang lain 0,93 

Kesetiaan 0,92 Kejujuran 0,83 Kesetiaan 0,81 kecerdasan emosional 0,82 

Kecerdasan 
Emosional 

0,91 Kesetiaan 0,83 
Kecerdasan 
Emosional 

0,78 bekerja tim 0,81 

Motivasi 0,87 Tanggung Jawab 0,79 Tanggung Jawab 0,73 kreativitas 0,71 

Inisiatif 0,82 
Kecerdasan 
Emosional 

0,77 Kejujuran 0,71 penilaian dan pengambilan keputusan 0,70 

Kejujuran 0,81 Disiplin 0,74 Bekerja Tim 0,7 negosiasi 0,67 

Etika 0,8 
Bekerja dlm 

Tekanan 
0,73 

Bekerja dlm 
Tekanan 

0,68 etika 0,58 

Kerja Keras 0,78 Motivasi 0,73 Disiplin 0,67 memecahkan masalah kompleks 0,57 

Disiplin 0,78 Komunikasi 0,69 Motivasi 0,65 kecerdasan dalam bertindak 0,56 

Keinginan Belajar 0,76 Kesehatan 0,69 Komunikasi 0,65 kejujuran, loyalitas dan integritas 0,55 

Bekerja dlm 
Tekanan 

0,65 Kerja Keras 0,66 Adaptasi 0,64 berpikir kritis 0,53 

Tanggung Jawab 0,65 Adaptasi 0,65 Kesehatan 0,59 orientasi layanan 0,49 

Bahasa Asing 0,61 Bekerja Tim 0,65 
Kesediaan 

Ditempatkan 
0,58 adaptasi dengan lingkungan 0,49 

Kesehatan 0,57 Keinginan Belajar 0,62 Kerja Keras 0,56 kemampuan analisis 0,47 

Adaptasi 0,49 Inisiatif 0,61 Inisiatif 0,56 bekerja dalam tekanan 0,43 

Komunikasi 0,46 
Kesediaan 

Ditempatkan 
0,59 Keinginan Belajar 0,52 

berkomunikasi menggunakan bahasa 
asing 

0,40 
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Penerapan Ilmu 0,46 
Ketersediaan 

Lulusan 
0,53 

Ketersediaan 
Lulusan 

0,51 
merancang dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses 
0,33 

Ketersediaan 
Lulusan 

0,43 Bahasa Asing 0,49 Bahasa Asing 0,46 

pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu 0,28 

Keahlian-
pendidikan 

0,36 
Keahlian-

pendidikan 
0,39 Penerapan Ilmu 0,42 

Kepemimpinan 0,34 Wawasan 0,34 Kepemimpinan 0,39 

Kesediaan 
Ditempatkan 

0,31 Kepemimpinan 0,33 Wawasan 0,33 

Wawasan 0,28 Penerapan Ilmu 0,31 Komputer 0,29 

Komputer 0,23 Pengalaman Kerja 0,29 
Keahlian-

pendidikan 
0,23 

Bekerja Individu 0,15 
Sertifikasi 
Keahlian 

0,24 Pengalaman Kerja 0,22 

Pengalaman Kerja 0,12 Komputer 0,23 
Sertifikasi 
Keahlian 

0,19 
keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi 
0,27 

Bekerja Shift 0,06 Bekerja Individu 0,1 Bekerja Shift 0,17 
kemampuan administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen 
0,24 

Sertifikasi 
Keahlian 

0,01 Bekerja Shift 0,05 Bekerja Individu 0,1 kemampuan belajar 0,18 

Nilai -0,07 Nilai -0,03 Nilai 0 
pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu 
0,15 

Tempat Tinggal -0,61 Tempat Tinggal -0,36 Tempat Tinggal -0,3 bekerja individu -0,35 
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Tabel 5.2 Gap antara Kepentingan dan Kepuasan DUDI terhadap Lulusan ITB (2015, 2016, 2017 dan 2018) 

Poin Evaluasi 
2015 

Poin Evaluasi 
2016 

Poin Evaluasi 
2017 

Poin Evaluasi 
2018 

Gap Gap Gap Gap 

Kesetiaan 0,72 Etika 0,74 
Kecerdasan 
Emosional 

0,86 manajemen diri dan orang lain 0,93 

Kecerdasan 
Emosional 

0,68 Bekerja Tim 0,64 Kesetiaan 0,85 kecerdasan emosional 0,82 

Etika 0,57 Kejujuran 0,62 Bekerja Tim 0,83 bekerja tim 0,81 

Kejujuran 0,55 
Kecerdasan 
Emosional 

0,58 Etika 0,77 kreativitas 0,71 

Bekerja Tim 0,54 
Bekerja dlm 

Tekanan 
0,54 

Bekerja dlm 
Tekanan 

0,63 penilaian dan pengambilan keputusan 0,70 

Keinginan Belajar 0,54 Tanggung Jawab 0,52 Motivasi 0,62 negosiasi 0,67 

Disiplin 0,54 Komunikasi 0,52 Tanggung Jawab 0,61 etika 0,58 

Tanggung Jawab 0,52 Kesetiaan 0,50 Disiplin 0,60 memecahkan masalah kompleks 0,57 

Motivasi 0,52 Keinginan Belajar 0,50 Keinginan Belajar 0,60 kecerdasan dalam bertindak 0,56 

Bekerja dlm 
Tekanan 

0,45 Adaptasi 0,47 Inisiatif 0,59 kejujuran, loyalitas dan integritas 0,55 

Kesehatan 0,43 Motivasi 0,47 Adaptasi 0,56 berpikir kritis 0,53 

Komunikasi 0,43 Kesehatan 0,45 Komunikasi 0,56 orientasi layanan 0,49 

Kerja Keras 0,42 Inisiatif 0,44 Kejujuran 0,52 adaptasi dengan lingkungan 0,49 

Inisiatif 0,41 Kerja Keras 0,44 Kesehatan 0,48 kemampuan analisis 0,47 

Bahasa Asing 0,39 Disiplin 0,36 Kerja Keras 0,44 bekerja dalam tekanan 0,43 

Adaptasi 0,38 Bahasa Asing 0,31 
Ketersediaan 

Lulusan 
0,43 

berkomunikasi menggunakan bahasa 
asing 

0,40 

Ketersediaan 
Lulusan 

0,36 Komputer 0,24 Komputer 0,36 
merancang dan/atau mendesain suatu 

komponen, sistem atau proses 
0,33 
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Kepemimpinan 0,28 
Ketersediaan 

Lulusan 
0,23 Penerapan Ilmu 0,24 

pengetahuan di luar bidang/disiplin ilmu 0,28 

Kesediaan 
Ditempatkan 

0,28 Penerapan Ilmu 0,22 Bahasa Asing 0,20 

Penerapan Ilmu 0,23 
Kesediaan 

Ditempatkan 
0,22 Kepemimpinan 0,16 

Komputer 0,20 Kepemimpinan 0,04 Wawasan 0,03 

Bekerja Individu 0,19 Bekerja Individu -0,07 Bekerja Individu 0,01 

Wawasan 0,19 Wawasan -0,10 Pengalaman Kerja -0,06 

Sertifikasi 
Keahlian 

0,00 
Sertifikasi 
Keahlian 

-0,18 
Sertifikasi 
Keahlian 

-0,06 

Pengalaman Kerja -0,11 Pengalaman Kerja -0,25 
Kesediaan 

Ditempatkan 
-0,18 

keterampilan teknologi informasi dan 
komunikasi 

0,27 

Nilai -0,13 
Keahlian-

pendidikan 
-0,30 Nilai -0,25 

kemampuan administrasi, menuliskan 
laporan/dokumen 

0,24 

Keahlian-
pendidikan 

-0,14 Nilai -0,31 
Keahlian-

pendidikan 
-0,28 kemampuan belajar 0,18 

Bekerja Shift -0,29 Tempat Tinggal -0,58 Bekerja Shift -0,43 
pengetahuan dan penerapan 

bidang/disiplin ilmu 
0,15 

Tempat Tinggal -0,37 Bekerja Shift -0,61 Tempat Tinggal -0,71 bekerja individu -0,35 
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Kesimpulan 

Report User Survey tahun 2018 

menitikberatkan penelitian pada 

target responden atasan lulusan ITB 

angkatan 2010 dan 2011 

berdasarkan hasil penelitian Tracer 

Study ITB 2017-2018. Berdasarkan 

pembahasan dan data yang diperoleh 

dalam report User Surevy 2018, 

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 2018 pada dasarnya sama 

dengan penilaian pada tahun-tahun 

sebelumnya (2010-2012 serta 2015-

2017). DUDI pada dasarnya sudah 

menganggap puas kerja sama 

dengan ITB terkait durasi pendidikan 

namun dirasa kurang pada poin porsi 

hard skill dan soft skill. 

Pada penilaian tingkat kepentingan 

dan kepuasan DUDI terhadap lulusan 

ITB pada tahun 2018, DUDI 

menganggap kompetensi lulusan 

sudah cukup terkait kemampuan 

bekerja individu, pengetahuan dan 

penerapan bidang/disiplin ilmu, 

kemampuan belajar, kemampuan 

administrasi, menuliskan 

laporan/dokumen, keterampilan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

pengetahuan di luar bidang/disiplin 

ilmu, serta merancang dan’atau 

mendesain suatu komponen, sistem 

atau proses. 

Pada tingkat penilaian lulusan per 

Prodi, bekerja individu merupakan 

poin kompetensi yang secara umum 

selalu ada dan terpenuhi sesuai 

kriteria DUDI, kecuali pada Prodi 

Astronomi, Desain Produk, Seni 

Rupa, dan Teknik Fisika. Selain itu 

bekerja individu menjadi poin dengan 

gap terbesar dibandingkan dengan 

tingkat kepentingan yang diharapkan 

oleh DUDI. 

Hasil yang diperoleh pada Report 

User Survey ITB 2018 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 terutama pada 

poin soft skill yang dirasa paling 

kurang berdasarkan penilaian DUDI. 

Rekomendasi yang diberikan secara 

umum adalah agar ITB mampu 

membangun soft skill lulusannya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan 

DUDI. Selain itu report ini dapat 

menjadi masukan bagi perusahaan 

yang merekrut lulusan ITB, dengan 

segala kelebihan dan 

kekurangannya, serta bagian dalam 

akselerasi terciptanya keselarasan 

dunia pendidikan dan dunia kerja. 

Hal ini dikarenakan 

perusahaan/industri sudah 

semestinya menjadi “mitra 

pendidikan” bagi dunia pendidikan 

dalam hal ini ITB yang menghasilkan 

lulusan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan.
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