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BAB 1
Evaluasi Dunia Usaha dan

Dunia Industri (DUDI)
terhadap

ITB dan Lulusannya



 Evaluasi DUDI dengan lulusan ITB dilakukan pada Tahun 2011 masih menggunakan metode 
yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan membagikan kuesioner yang terbagi dalam 
tiga kelompok pertanyaan yaitu hardskill, softskill dan faktor internal-eksternal lain-lain. Masing-
masing kelompok pertanyaan ditanyakan ke responden dalam hal tingkat kepentingan (tidak 
penting-sangat penting) dan tingkat kepuasan (tidak puas-sangat puas). Jawaban dari setiap poin 
pertanyaan disediakan dalam bentuk pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 sebagai nilai 
median dan angka semakin besar berarti semakin penting atau semakin puas. Adapun hasil survey 
Tahun 2011 dan perbandingannya dengan Tahun 2010 dapat dilihat pada sub bab selanjutnya.

Sumber: Survei Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

  1.  PT. Bursa Efek Indonesia
  2.  Tripatra E&C
  3.  PT. Astra International, Tbk
  4.  Conocophilips Indonesia
  5.  PT. Bank Mandiri, Tbk
  6.  PT. Schott Igar Glass
  7.  PT. United Tractors, Tbk
  8.  PT. Bank Rakyat Indonesia
  9.  Total E&P Indonesie
10.  PT. XL Axiata
11.  PT. Technip Indonesia
12.  PT. Accenture
13.  PT. Pelabuhan Indonesia III
14.  PT. Saptaindra Sejati

15.  PT. Sulzer Turbo Services Indonesia
16.  Schulmberger
17.  PT. Primavista
18.  BP Indonesia
19.  PT. Bank Syariah Bukopin
20.  PT. Aplicanusantara Thamrin
21.  PT. Jaya Konstruksi Manggala
       Pratama, Tbk
22.  PT. Krakatau Engineering
23.  PT. Thiess Contractor Indonesia

24.  PT. Multipolar Technology, Tbk
25.  PT. Paragon Technology &
       Innovation (PTI)
26.  PT. Bank DBS Indonesia
27.  PT. Jatisungkai Estetika

28.  PT. Bank Negara Indonesia
29.  PT. Pamapersada Nusantara
30.  PT. Artajasa
31.  PT. Kaltim Prima Coal

32.  PT. Riau Andalan Pulp and Paper
33.  Blue Bird Group
34.  PT. Bank International Indonesia
35.  PT. Link Net (First Media)
36.  PT. Aplikanusa Lintas Arta
37.  PT. Technip Indonesia
38.  Contact Singapore
39.  PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk
40.  PT. Triputra Investindo Arya
41.  PT. Telekomunikasi Selular
42.  PT. Freeport Indonesia
43.  Toshiba Corporation
44.  Valbury
45.  PT. Bhumi Warih
       Geohydromatics
46.  The Jakarta Post
47.  Oberthur Technologies
48.  Bank OCBC NISP
49.  PT. Angkasa Pura II
50.  Danone
51.  PT. Jasa Marga (Persero), Tbk
52.  PT. Unilever Indonesia

53.  PT. Antam (Persero), Tbk
54.  PT. Bumi Resources Minerals,
       Tbk
55.  Citibank N. A.
56.  PT. Asuransi Jiwa Generali
       Indonesia
57.  PT. Angkasa Pura I
58.  PT. Novell Pharmaceutical
       Laboratories
59.  PT. Multi Adi Prakasa (Kartuku)
60.  PT. AIA Financial
61.  PT. Bakrieland Development
62.  PT. Formulatrix

Nama-nama Perusahaan

 Survey Evaluasi kepuasan antara DUDI dan Lulusan ITB pada Tahun 2011 ini dilaksanakan 
bersamaan dengan kegiatan Titian Karir Terpadu yaitu pada tanggal 14-16 Oktober 2011. Adapun 
target responden pada tahun ini berjumlah 100 perusahaan, namun yang mengisi dan mengemba-
likan kuesioner hanya berjumlah 63 perusahaan. Meskipun belum memenuhi target yang ditentukan, 
namun jumlah kuesioner yang didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
yang hanya berjumlah 39 perusahaan. Sebanyak 63% dari total kuesioner yang terkumpul, cukup 
untuk merepresentasikan total perusahaan yang bermitra dalam rekrutmen pada tahun 2011 ini. 
Lebih rinci nama-nama DUDI yang menjadi responden dalam survei kepuasan pengguna adalah 
sebagai berikut:

Tabel 1.
Nama - Nama DUDI yang Menjadi Responden Survei Kepuasaan Pengguna Tahun 2011



     = Tingkat Kepentingan Tahun 2010      = Tingkat Kepentingan Tahun 2011 

     = Tingkat Kepuasan Tahun 2010      = Tingkat Kepuasan Tahun 2011 

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Keterangan:

Evaluasi DUDI terhadap Lulusan ITB
 Fokus pertanyaan pada Evaluasi DUDI terhadap lulusan ITB ini terbagi dalam tiga kelom-
pok, yaitu hardskill, softskill dan faktor internal-eksternal lain-lain. Faktor internal dan eksternal 
adalah faktor diluar hardskill dan softskill yang mempengaruhi atau menjadi penilaian bagi 
perusahaan/DUDI terhadap Alumni ITB. Masing-masing kelompok ditanyakan ke responden 
dalam hal Ke-penting-an (tidak penting-penting) dan Kepuasan (tidak puas-puas). Jawaban dari 
setiap poin pertanyaan disediakan dalam bentuk pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 
Adapun hasil evaluasi DUDI terhadap Alumni ITB adalah sebagai berikut:

A.

PERBEDAAN TINGKAT KE-PENTING-AN DAN KEPUASAN

Diagram 1. Hasil evaluasi 37 DUDI (th2010) dan 63 DUDI (th2011) terhadap hardskill, softskill dan faktor internal-eksternal 
lain-lain lulusan ITB.
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 Pada diagram poin evaluasi tentang hardskill (HS), softskill (SS) dan faktor internal-
eksternal lain-lain (FIE), diurut dari atas ke bawah. Pada diagram marker bulat warna terang men-
unjukkan nilai rata-rata evaluasi Ke-penting-an tahun 2010 dan bulat warna gelap tahun 2011. 
Marker segitiga warna terang menunjukkan nilai rata-rata Kepuasan tahun 2010 dan warna gelap 
tahun 2011. Secara umum dapat dilihat bahwa nilai evaluasi Kepuasan terhadap semua poin 
berada di atas nilai median 3. Hal ini menunjukkan bahwa DUDI secara umum puas terhadap 
hardskill, softskill dan faktor internal-eksternal lain-lain lulusan ITB.  Jika memperhatikan gap 
antara harapan (ke-penting-an) dan kenyataan (kepuasan) secara keseluruhan (Tabel 2), terlihat 
bahwa gap terutama terhadap softskill (SS) bukan pada hardskill (HS). Kondisi ini masih sama 
dengan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. 

 Jika dibandingkan dengan mahasiswa dari kampus manapun di Indonesia, nilai ujian 
masuk nasional mahasiswa ITB adalah yang paling tinggi. Nilai tersebut dapat menjadi gambaran 
tentang kemampuan hardskill yang dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa ITB. Secara keseluru-
han Hardskill yang dimiliki oleh rata-rata mahasiswa ITB memang tinggi, hal ini disebabkan oleh 
kebiasaan banyak belajar, lebih sering baca buku dan latihan soal di rumah. Hal tersebut  men-
gakibatkan mahasiswa terbiasa dalam kesendirian dan membentuk pola pribadi yang cenderung 
hanya berorientasi pada pencapaian prestasi tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang juga 
penting diperhatikan bagi pengembangan potensi dirinya, sehingga pada umumnya mereka 
unggul jika bekerja sendirian/individu tetapi tidak terbiasa dan tidak mahir bekerja dalam tim, 
terbiasa konsentrasi belajar sehingga kurang memiliki kesempatan memahami etika pergaulan, 
fokus pada pencarian prestasi tetapi tidak fokus pada tempat bekerja, serta menikmati dunianya 
sendiri bukan pada dunia yang dihuni oleh banyak orang yang menuntut kematangan emosional 
dan lain-lain. 

 Jika ITB ingin selalu meningkatkan kemampuan peserta didiknya, penyusunan strategi 
pendidikan perlu memberikan perhatian lebih pada beberapa poin yang menempati posisi 
dengan nilai-nilai ekstrem rendah dibandingkan yang lain dan memiliki perbedaan signifikan 
antara Ke-penting-an dan Kepuasan (perbedaan skor ≥ 0,8, 1/5 dari perbedaan nilai maksimal 
dan minimal). Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, terdapat tujuh poin yang perlu diperhati-
kan yaitu Etika, Kesetiaan, Kejujuran, Bekerja dalam Tim, Kecerdasan Emosional, Motivasi dan 
Inisiatif, (lihat Tabel.2).



Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Tabel 2.
Nilai rata-rata evaluasi Ke-penting-an (PT) dan Kepuasan (PS) DUDI terhadap lulusan ITB, serta perbedaan antara nilai 

rata rata Ke-penting-an dan Kepuasan (PT-PS) data tahun 2010 dan 2011.  

 Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2010 dan 2011 terdapat tiga poin evaluasi yang 
konsisten memiliki perbedaan antara kepentingan dan kepuasan di atas 0,8 yaitu  Etika, 
Kesetiaan dan Kejujuran. Meskipun demikian, pada Tahun 2011 gap antara Kepentingan dan 
Kepuasan terhadap Hardskill dan Softskill lulusan ITB lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi peningkatan/ perbaikan softskill  lulusan ITB dibanding-
kan tahun-tahun sebelumnya.  

 Kepuasan terhadap Etika dan Kejujuran terhadap lulusan ITB cenderung baik (nilai rata-
rata antara 3,5 dan 4), tetapi karena Etika dan Kejujuran cenderung dianggap sangat penting, 
perbedaan antara Kepentingan dan Kepuasan terhadap Etika dan Kejujuran menjadi tinggi. 
Artinya, Etika dan Kejujuran lulusan ITB, meskipun cenderung baik, tetapi masih kurang dari 
harapan perusahaan/DUDI. Kesetiaan tidak dianggap sebagai faktor yang sangat penting.  
Meskipun demikian, Kesetiaan lulusan ITB terhadap perusahaan cenderung masih rendah, 
sehingga perbedaan antara Kepentingan dan Kepuasan menjadi tinggi. Oleh karena itu, jika 
pendidikan di ITB diharapkan mampu meningkatkan softskill lulusannya, maka softskill yang 
seharusnya mendapat perhatian dan menjadi prioritas adalah Etika, Kesetiaan dan Kejujuran.



Evaluasi DUDI terhadap Lembaga ITB
 Pertanyaan yang diberikan pada Evaluasi DUDI (Dunia Usaha Dan Industri) terhadap ITB 
fokus penilaian kualitas lembaga pendidikan yang terbagi kedalam tiga kelompok pertanyaan 
besar, yaitu Kerjasama (KS), Kurikulum (KR) dan Praktek Kerja Industri/Magang (PK).  Masing-
masing kelompok ditanyakan ke responden dalam hal Ke-penting-an [tidak penting-penting] dan 
Kepuasan [tidak puas-puas]. Jawaban dari setiap poin pertanyaan disediakan dalam bentuk 
pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 sebagai nilai median dan angka semakin besar 
berarti semakin penting atau semakin puas. 

 Ke-penting-an (penting atau tidaknya sesuatu) merupakan value yang dimiliki seseorang. 
Value yang dimiliki seseorang akan menentukan tujuan, kriteria yang digunakan untuk menilai 
ketercapaian tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan digunakan oleh orang tersebut untuk men-
capai tujuan. Value juga mempengaruhi penilaian seseorang terhadap sesuatu hal. Value menen-
tukan skala prioritas hal-hal yang penting dan harus diprioritaskan dan hal-hal yang tidak penting 
dengan prioritas rendah. Value terhadap penting-tidaknya sesuatu, jika dibandingkan dengan 
kepuasan terhadap sesuatu, merupakan ‘harapan’ terhadap sesuatu, dan kepuasan merupakan 
‘kenyataan’ terhadap sesuatu tersebut. Jadi, gap antara ke-penting-an dan kepuasan, merupa-
kan gap antara harapan dan kenyataan. Semakin besar gap tersebut, semakin besar ketidakpua-
san yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan sikap antipati akan terjadi. Gap besar 
antara harapan dan kenyataan, yang dirasakan oleh DUDI terhadap ITB, merupakan hal yang 
harus diperhatikan dan dicarikan solusinya dalam kegiatan pembelajaran di ITB. 

 Selain pertanyaan tertutup, kuesioner juga berisi pertanyaan terbuka tentang hubungan 
kerjasama yang dimiliki DUDI dengan ITB, hubungan kerjasama yang ingin dimiliki dengan ITB, 
hardskill yang kurang diberikan ke peserta didik, softskill yang kurang diberikan ke peserta didik 
dan prioritas rekrutmen dari kampus tertentu.  Adapun perbandingan hasil analisis kuesioner 
Tahun 2010 (39 DUDI) dan 2011 (63 DUDI) dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. 

PERBEDAAN TINGKAT KE-PENTING-AN DAN KEPUASAN

 Hasil evaluasi 39 DUDI Tahun 2010 dan 63 DUDI Tahun 2011 terhadap kerjasama dengan 
ITB (KS), kurikulum ITB (KS), dan praktek kerja industri/magang yang diselenggarakan ITB (PK) 
dapat dilihat pada Diagram 2.  Pada diagram tersebut terdapat perbedaan dominan antara keny-
ataan (kepuasan/PS) dan harapan (kepentingan/PT) DUDI terhadap ITB (lihat diagram 2). 
Perbedaan terbesar adalah pada porsi pendidikan hardskill dan softskill mahasiswa (PT-PS=0,88 
pada tahun 2010, dan 0,84 pada tahun 2011), hubungan kerjasama (PT-PS=0,86 pada tahun 
2010, dan 0,68 pada tahun 2011), dan kesesuaian pendidikan dengan industri (PT-PS=0,83 pada 
tahun 2010, dan 0,59 pada tahun 2011).

B.



     = Tingkat Kepentingan Tahun 2010      = Tingkat Kepentingan Tahun 2011 

     = Tingkat Kepuasan Tahun 2010      = Tingkat Kepuasan Tahun 2011 

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Keterangan:

 Gap antara kenyataan dan harapan terbesar ada pada porsi pendidikan hardskill dan 
softskill. Gap tersebut konsisten antara haisl analisis pada tahun 2010 ataupun 2011. Temuan ini 
juga konsisten dengan temuan analisis Evaluasi DUDI Terhadap Lulusan yang diselenggarakan 
pada tahun 2010, dimana gap terbesar ada pada kemampuan bekerja dalam tim, kesetiaan dan 
kecerdasan emosional. Sebagian besar DUDI beranggapan bahwa porsi softskill yang diberikan 
oleh kurikulum yang ada di ITB masih kurang dibandingkan dengan hardskill. Alumni ITB diang-
gap kurang memiliki kemampuan dalam bekerja dalam tim, kurang setia terhadap perusahaan, 
dan secara emosional kurang matang. Kunci dari ketiga softskill tersebut adalah interaksi 
(kegiatan kolektif) dengan orang lain. Terjadinya hal tersebut  mungkin disebabkan oleh kuriku-
lum ITB yang kurang mendorong terjadinya interaksi didalam maupun luar kelas, misalnya mela-
lui pembebanan tugas-tugas yang lebih banyak bersifat individu dibandingkan dengan tugas 
kelompok atau tugas individu yang terlalu banyak sehingga waktu yang tersedia untuk aktif di 
organisasi maupun himpunan sangat sedikit. Lebih rinci gambaran mengenai gap antara kepent-
ingan dan kepuasan DUDI terhadap Lembaga ITB, dapat dilihat pada Diagram 2 di bawah ini. 

Diagram 2. Line-chart  Ke-penting-an (marker bulat), Kepuasan (market segitiga) dan gap antara Ke-penting-an dan 
Kepuasan (marker jajaran genjang), DUDI terhadap ITB sebagai lembaga. Marker dengan marker-fill berwarna gelap 
data tahun 2011, dan marker dengan marker-fill berwarna terang data tahun 2010.
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Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

HARDSKILL DAN SOFTSKILL MAHASISWA ITB

 Hasil content analysis jawaban DUDI terhadap pertanyaan “Kompetensi softskill apakah 
yang menurut anda kurang diberikan di ITB?”, dapat dilihat pada Diagram 3. 

Diagram 3. Softskill yang Dianggap DUDI Kurang Dimiliki Mahasiswa ITB. Hasil analisis data tahun 2010 dan 2011.
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 Pada diagram diatas dapat dilihat softskill yang dianggap kurang diberikan ke maha-
siswa ITB, diurut berdasarkan 5 besar yaitu  komunikasi, kerja-sama, kepemimpinan, loyalitas dan 
kemampuan sosialisasi/interpersonal.  Rendahnya ke-5 softskill tersebut, selain mungkin 
disebabkan karena pembebanan tugas yang lebih banyak bersifat individu, juga disebabkan 
oleh sistem pengajaran yang cenderung satu arah, sehingga komunikasi dan diskusi diantara 
mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen sangat jarang terjadi dan menyebabkan 
kemampuan yang paling kurang dimiliki oleh alumni ITB adalah komunikasi. Selain itu, dengan 
sistem pengajaran tersebut juga meyebabkan tidak terasahnya kemampuan mahasiswa dalam  
kerjasama, kepemimpinan, sosialisasi dan lain-lain. 



Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Diagram 4. Hardskill yang Dianggap DUDI Kurang Dimiliki Mahasiswa ITB, hasil analisis data tahun 2010 dan 2011.
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 Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hardskill yang terlihat dominan diang-
gap kurang oleh DUDI terhadap Mahasiswa ITB adalah pengetahuan aplikatif. Pengetahuan 
aplikatif hanya bisa dikerjakan jika mahasiswa melakukan praktek kerja dan kurikulum dirancang 
sesuai dengan kebutuhan aplikasi keilmuan itu sendiri. Ketidakpuasan terhadap ‘pengetahuan 
aplikatif’ mungkin merupakan gambaran gap antara materi pendidikan yang diberikan di 
kampus dengan konten pekerjaan di lapangan. Hal ini mungkin disebabkan pengajaran yang 
diberikan oleh ITB lebih banyak bersifat teoritis sehingga pada saat diaplikasikan sebagian 
besar alumni merasa kesulitan.
 
 Selain pengetahuan aplikatif, gap terbesar kedua adalah pada kemampuan bahasa 
inggris. Adanya gap yang cukup besar dalam kemampuan bahasa inggris disebabkan oleh 
sebagian besar alumni ITB yang ingin/melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan multina-
sional, dimana lebih banyak menuntut kemampuan berbahasa inggris dibandingkan dengan 
perusahaan lokal maupun nasional, sehingga standar harapan yang diberikan oleh DUDI men-
jadi sangat tinggi dan  menyebabkan gap yang cukup besar antara harapan dan kenyataan.

KERJASAMA YANG  DIMILIKI DAN INGIN DIMILIKI DENGAN ITB

 Meskipun terdapat beberapa poin penilaian yang masih kurang antara kepuasan DUDI 
terhadap Alumni maupun Lembaga ITB, preferensi DUDI untuk terus bekerja sama dengan ITB 
masih sangat tinggi. Lebih jelas bentuk kerjasama yang sudah dimiliki antara DUDI dengan ITB 
pada Tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Diagram 5.



Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Diagram 5. Kerjasama yang dimiliki DUDI dengan ITB, hasil analisis data tahun 2010 dan 2011.

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.
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 Pada diagram di atas, terdapat cukup banyak kerjasama yang dimiliki antara DUDI 
dengan ITB. Kerjasama  yang paling banyak dimiliki antara DUDI dengan ITB adalah rekrutmen 
yaitu 60 % dari total 104 perusahaan. Selain itu, kerjasama yang cukup banyak dimiliki adalah 
magang dan beasiswa yaitu diikuti oleh sekitar 8 perusahaan.
Diagram 6. Kerjasama yang Ingin Dimiliki DUDI dengan ITB, hasil analisis data tahun 2010 dan 2011.
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 Selain kerjasama yang sudah dimiliki antara DUDI dengan ITB, terdapat beberapa 
kerjasama lain yang ingin dimiliki atau terus dilanjutkan yaitu rekrutmen, kerjasama bisnis/riset, 
data-base alumni, magang dan beasiswa. Meskipun banyak kerjasama yang ingin dimiliki oleh 
DUDI dengan ITB, bentuk kerjasama yang masih ingin dilanjutkan oleh sebagian besar perusa-
haan adalah rekrutmen. Hal ini menunjukkan bahwa DUDI masih menganggap lulusan ITB adalah 
yang terbaik bagi perusahaan mereka.  



BAB 2
Evaluasi Lulusan terhadap

ITB dan DUDI



 Evaluasi Lulusan terhadap ITB dan DUDI dilaksanakan dengan membagikan kuesioner 
kepada lulusan ITB pada acara Titian Karir Terpadu 14-16 Oktober Tahun 2011. Setiap lulusan ITB 
yang hadir diberikan kuesioner, namun hanya 520 orang yang mengembalikan. Meskipun demikian, 
pada tahun ini jumlah lulusan yang mengembalikan kuesioner jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 370 orang, karena pada Tahun 2011 kuesioner 
dibagikan sebanyak dua periode yaitu pada Bulan April dan Oktober. Adapun hasil analisis Evaluasi 
Lulusan terhadap ITB maupun DUDI dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Evaluasi Lulusan  terhadap ITB

 Evaluasi Lulusan terhadap ITB sebagai lembaga dilaksanakan dengan membagikan 
kuesioner kepada lulusan ITB pada acara rekrutmen yang diselenggarakan oleh ITB Career 
Center. Sebagian besar pertanyaan yang ada dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup yang 
terbagi dalam lima kelompok yaitu kurikulum (KR), praktek kerja industri/magang (PK), tenaga 
pengajar (TP), sarana prasarana (SP) dan layanan bursa kerja (BK). Masing-masing kelompok 
diterjemahkan ke dalam beberapa pertanyaan seperti terlihat dalam lampiran.
 
 Masing-masing kelompok ditanyakan ke responden dalam hal Ke-penting-an [tidak 
penting-penting] dan Kepuasan [tidak puas-puas]. Jawaban dari setiap poin pertanyaan disedia-
kan dalam bentuk pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 sebagai nilai median dan 
angka semakin besar berarti semakin penting atau semakin puas. Adapun hasil temuan analisis 
adalah sebagai berikut:

PERBEDAAN TINGKAT KE-PENTING-AN DAN KEPUASAN

 Hasil evaluasi total 890 alumni terhadap ITB, dalam hal kurikulum (KR), praktek kerja 
industri/magang (PK), tenaga pengajar (TP), sarana prasarana (SP) dan layanan bursa kerja (BK) 
diperlihatkan pada Diagram 7.

A.

Diagram 7. Line-chart  Ke-penting-an (marker bulat, ), Kepuasan (marker segitiga) dan Perbedaan Nilai/Gap Antara 
Kepentingan dan Kepuasan (marker jajaran genjang), Evaluasi Lulusan terhadap ITB. Marker warna terang th2010, warna 
gelap th2011. Marker bulat menunjukkan tingkat kepentingan setiap poin pertanyaan (warna terang th2010, warna gelap 
th2011), marker segitiga menunjukkan tingkat kepuasan (warna terang th2010, warna gelap th2011), dan marker jajaran 
genjang menunjukkan tingkat perbedaan nilai/gap antara kepentingan dan kepuasan (warna terang th2010, warna gelap 
th2011).



     = Tingkat Kepentingan Tahun 2010      = Tingkat Kepentingan Tahun 2011 

     = Tingkat Kepuasan Tahun 2010      = Tingkat Kepuasan Tahun 2011 
     = Gap antara Kepentingan dan Kepuasan 

Tahun 2010 
     = Gap antara Kepentingan dan Kepuasan 

Tahun 2010 

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Keterangan:
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 Durasi Pendidikan (KR)

 Kesesuaian Kurikulum (KR)

 Pembelajaran Softskill (KR)

Penyediaan Tempat Magang (PK)

Kesesuaian Tempat Magang (PK)

 Waktu Magang (PK)

 Pembimbingan Magang (PK)

 Evaluasi Magang (PK)

$Kontribusi Dosen pada Hardskill (TP)

$Kontribusi Dosen pada Softskill (TP)

 Sarana Prasarana Kelas (SP)

Sarana Prasarana Praktek (SP)

 Kesesuaian Sarana Prasarana (SP)

 Layanan Bursa Kerja (BK)

!Kualitas Layanan Bursa Kerja (BK)

 Metode Bursa Kerja (BK)

 Dapat dilihat pada diagram diatas, meskipun kuesioner diisi oleh ratusan lulusan pada 
tahun yang berbeda, tetapi kecenderungan penilaian sangat konsisten dengan tahun sebel-
umnya. Hal ini merupakan bukti bahwa data yang terkumpul valid (benar) dan reliable (temuan 
konsisten, dapat dipercaya). 



B.

 Pada diagram tersebut, hal yang penting untuk diperhatikan adalah perbedaan nilai/gap 
antara tingkat Kepentingan dan Kepuasan. Perbedaan nilai tertinggi pada kelompok pertanyaan 
tentang sarana prasarana praktek (0,86 pada tahun 2010, 0,85 pada tahun 2011) dan kesesuaian 
antara sarana sarana praktek dengan kondisi di dunia industri (0,87, pada tahun 2010, 0,83 pada 
tahun 2011). Temuan ini konsisten dengan evaluasi DUDI terhadap kekurangan hardskill lulusan 
ITB, yaitu pada pendalaman aplikasi keilmuan. Kemungkinan, lulusan ITB lebih banyak dibekali 
hardskill melalui pengajaran di kelas yang bersifat teoritis, dan kurang praktek keilmuan yang 
secara instan dapat digunakan di lapangan kerja. Hal ini mungkin terjadi karena kurikulum ITB 
memang dirancang untuk menyediakan tenaga terdidik yang siap latih, bukan siap pakai (seperti 
yang disediakan oleh politeknik dan sejenisnya).

 Perbedaan nilai tinggi antara kepentingan dan kepuasan juga terlihat pada keberadaan 
pembelajaran softskill (perbedaan nilai 0,83 pada tahun 2010, 0,86 pada tahun 2011). Perbedaan 
nilai/gap antara kepentingan dan kepuasan terhadap keberadaan pembelajaran softskill lebih 
tinggi daripada kontribusi dosen terhadap softskill. Sepertinya mahasiswa beranggapan bahwa 
softskill mereka kurang dilatih dikelas, karena kurikulum memang tidak dirancang untuk melatih 
softskill, bukan karena dosen tidak memiliki kemampuan atau tidak memberikan kontribusi pada 
softskill.

Evaluasi Lulusan terhadap DUDI

 Evaluasi Lulusan terhadap DUDI dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada 
lulusan ITB pada acara rekrutmen yang diselenggarakan oleh ITB Career Center. Di dalam 
kuesioner terdapat 6 pertanyaan yaitu status kepegawaian, besarnya penghasilan pertama, pem-
berian jaminan asuransi kesehatan/kecelakaan, kesempatan berkarir dan pengembangan diri, 
pelatihan oleh perusahaan dan keberadaan serikat pekerja. Masing-masing kelompok pertan-
yaan ditanyakan ke responden dalam hal Ke-penting-an (tidak penting-sangat penting) dan 
Kepuasan ((tidak puas-sangat puas). Jawaban dari setiap poin pertanyaan disediakan dalam 
bentuk pilihan ganda berskala 1 s/d 5, dengan angka 3 sebagai nilai median dan angka semakin 
besar berarti semakin penting atau semakin puas. Kuesioner ini diisi oleh 249 alumni pada tahun 
2010 dan 541 alumni pada tahun 2011. Adapun hasil temuan analisis data adalah sebagai 
berikut:

PERBEDAAN TINGKAT KE-PENTING-AN DAN KEPUASAN

 Hasil evaluasi 790 alumni terhadap DUDI pada enam pertanyaan diperlihatkan pada 
Diagram 8.  Marker bulat menunjukkan tingkat kepentingan setiap poin pertanyaan (warna terang 
th 2010, warna gelap th 2011), marker segitiga menunjukkan tingkat kepuasan (warna terang th 
2010, warna gelap th 2011), dan marker jajaran genjang menunjukkan tingkat perbedaan 
nilai/gap antara kepentingan dan kepuasan (warna terang th 2010, warna gelap th 2011).



     = Tingkat Kepentingan Tahun 2010      = Tingkat Kepentingan Tahun 2011 

     = Tingkat Kepuasan Tahun 2010      = Tingkat Kepuasan Tahun 2011 
     = Gap antara Kepentingan dan Kepuasan 

Tahun 2010 
     = Gap antara Kepentingan dan Kepuasan 

Tahun 2010 

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Keterangan:

Diagram 8. Line-chart  Ke-penting-an (marker bulat, PT), Kepuasan (marker segitiga, PS) dan Perbedaan Nilai/Gap Antara 
Kepentingan dan Kepuasan (marker jajaran genjang, PT-PS), Evaluasi Lulusan terhadap DUDI. Marker warna terang th 
2010, warna gelap th 2011.
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 Meskipun data dikumpulkan pada tahun yang berbeda, dapat dilihat pada diagram, hasil 
analisis cenderung sangat mirip, sama seperti temuan evaluasi lulusan terhadap ITB. Pada 
diagram diatas dapat dilihat perbedaan nilai PT-PS tertinggi antara kepentingan dan kepuasan 
yaitu kesempatan pengembangan diri (perbedaan nilai 1,03 th2010, dan 1,06 th2011). Perbedaan 
tertinggi kedua yaitu pelatihan oleh perusahaan (perbedaan nilai 0,98 th2010 dan 0,92 th2011) 
dan asuransi kesehatan/kecelakaan (perbedaan nilai 0,96 th2010 dan 1,02 th2011).
 
 Dibandingkan dengan perbedaan nilai PT-PS pada besar penghasilan, lebih kecil diband-
ingkan dengan nilai PT-PS kesempatan pengembangan diri dan pelatihan oleh perusahaan. Hal 
ini mungkin terjadi karena lulusan ITB memiliki perhatian terhadap aktualisasi diri sendiri dalam 
wujud pengembaran diri, bukan pada besar penghasilan. Selain itu, hal ini juga mungkin yang 
menyebabkan lulusan ITB memiliki loyalitas rendah terhadap perusahaan tempat mereka bekerja, 
sehingga kebanyakan alumni memilih pindah tempat bekerja bukan untuk mengejar penghasilan 
yang lebih baik, tetapi mengejar kesempatan pengembangan diri yang lebih besar.

 Temuan seperti ini, merupakan pengetahuan penting bagi perusahaan yang mengingin-
kan karyawannya tetap loyal terhadap perusahaaan. Perancangan karir dan kesempatan 
pengembangan diri setiap karyawan akan memotivasi setiap karyawan untuk tetap loyal dan 
memberikan kontribusi bagi perusahaan. 



BAB 3
Tracer study

( Prodi Matematika,
Teknik Fisika dan Teknik Kimia)



No. Program Studi Jumlah Responden (Orang) 
  Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006     Total 

1. Matematika 69 56 69 194 
2. Teknik Fisika 75 77 54 206 
3. Teknik Kimia 12 64 49 125 

Total 525 
Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

A.

 Target responden kegiatan Tracer study 2011 adalah lulusan ITB dari tiga program studi 
yang lulus (sudah bekerja, belum bekerja, melanjutkan studi atau wirausaha) pada tahun 2008-2011 
yaitu angkatan 2004-2006. Adapun program studi yang dipilih adalah Matematika, Teknik Fisika dan 
Teknik Kimia. Jumlah responden yang mengisi kuesioner pada kegiatan Tracer study  adalah 411 
orang. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Responden Tracer study di Institut Teknologi Bandung Tahun 2011

 Tracer Study ITB 2011 dilaksanakan dengan membagikan kuesioner. Pertanyaan di dalam 
kuesioner berupa pertanyaan terbuka seperti dalam lampiran. Beberapa poin yang akan dievaluasi 
dari Tracer study sebanarnya cukup banyak, namun pada laporan ini, hanya beberapa yang akan 
diulas yang dianggap paling sangat penting untuk evaluasi diantaranya yakni: Waktu Tunggu Kerja 
(pertama), Gaji atau Pendapatan Pertama, dan Kesesuaian Bidang Kuliah dengan Bidang Kerja.  
Hasil temuan analisis Tracer Study Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Waktu Tunggu Kerja

 Waktu tunggu kerja (sejak wisuda sampai masuk kerja) alumni dari tiga program studi 
(Matematika, Teknik Fisika, dan Teknik Kimia) diperlihatkan pada Diagram 9.

Diagram 9. Waktu tunggu kerja alumni Prodi Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia Tahun 2011.

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

Keterangan : Mean comparison pada bagian kanan menunjukkan waktu tunggu alumni Prodi 
Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia dapat dikatakan tidak memiliki perbedaan.



B.Gaji Pertama

 Penyebaran gaji pertama alumni Prodi Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia diperli-
hatkan pada Diagram 10.
Diagram 10. Gaji pertama 392 alumni Prodi Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia

Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

 Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata waktu tunggu kerja alumni 
Prodi Matematika adalah 2,86 bulan, Prodi Teknik Fisika 3,09 bulan, dan alumni Teknik Kimia 3.54 
bulan. Pada diagram tersebut, waktu tunggu minimal 0 bulan, dan waktu tunggu maksimal 18 
bulan. Ujung atas dan ujung bawah dari mean diamond (yang berbentuk jajaran genjang) dari 
diagram 9 menunjukkan perkiraan 90% penyebaran waktu tunggu. Sembilan puluh persen (90%) 
kemungkinan waktu tunggu alumni Prodi Matematika antara 2,4 sampai 3,4 bulan, Prodi Teknik 
Fisika antara 2,7 sampai 3,5 bulan, dan alumni Teknik Kimia antara 2,9 sampai 4,2 bulan. Jika 
alumni alumni Prodi Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia dianggap mewakili populasi alumni 
program sarjana ITB, maka dapat dikatakan bahwa 90% kemungkinan waktu tunggu alumni ITB 
antara 2,4 sampai 4,2 bulan.

 Jika dibandingkan dengan rata-rata waktu tunggu tiga prodi pada tahun 2010, waktu 
tunggu  Teknik Elektro (1,9 - 2,7 bulan), Teknik Arsitektur (1,0 - 2,2 bulan), dan PWK (1,1 - 1,7 bulan) 
jauh lebih singkat yaitu rata-rata 1-3 bulan. Waktu tunggu paling lama terdapat pada prodi Teknik 
Fisika dan Teknik Kimia, sedangkan waktu tunggu yang paling sebentar adalah Teknik Arsitektur 
dan PWK. Berdasaran perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk program studi yang 
lulusannya bekerja diperusahaan yang bersifat jasa memiliki waktu tunggu paling singkat diband-
ingkan dengan prodi lainnya.

 Pada diagram tersebut, tidak semua data dimasukkan (exclude) yaitu 5 alumni yang 
memiliki gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ke-5 alumni tersebut dianggap 
sebagai pengecualian (outlier) dan mendapatkan gaji dari yang tertinggi Rp.77.840.000, selan-
jutnya Rp.51 juta, Rp.50 juta dan dua gaji Rp.35 juta.



Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

 Rata-rata gaji pertama per bulan alumni Prodi Matematika yaitu Rp.3,2 juta, Teknik Fisika 
sebesar Rp.4,4 juta dan Teknik Kimia sebesar Rp.5,8 juta. Sebanyak 90% alumni Prodi Matema-
tika mendapatkan gaji pertama antara Rp.2,6 juta sampai Rp.3,7 juta,  Teknik Fisika antara Rp.3,9 
juta sampai Rp.4,9 juta dan Teknik Kimia antara Rp.1,1 juta  sampai Rp.6,4juta.

 Pada Diagram 9 dan Diagram 10, dapat dipahami bahwa alumni Teknik Kimia sebelum 
mendapatkan kerja cenderung menunggu lebih lama, tetapi setelah bekerja, cenderung menda-
patkan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan alumni Teknik Fisika dan Matematika. Kondisi 
ini memiliki kecenderungan yang sama dengan Prodi Teknik Elektro, dimana meskipun memiliki 
waktu tunggu paling lama namun memiliki gaji pertama paling besar, yaitu Rp.4,1 juta sampai 
Rp.5,6 juta. Jika dibandingkan antara waktu tunggu dan gaji dari semua prodi yang menjadi 
responden pada tahun 2010 dan 2011, dapat disimpulkan bahwa alumni dari prodi yang memiliki 
waktu tunggu paling singkat cenderung mendapatkan gaji pertama paling kecil.

GAJI PERTAMA PADA PERUSAHAAN/KANTOR YANG BERBEDA

 Perbandingan gaji pertama alumni tiga prodi yang bekerja pada perusahaan/kantor yang 
memiliki skala yang berbeda dapat dilihat pada Diagram 11.
Diagram 11. Gaji pertama 366 alumni Prodi Matematika, Teknik fisika dan Teknik Kimia.

 Secara visual dengan cepat dapat dilihat pada diagram di atas bahwa gaji pertama 
tertinggi diperoleh alumni yang bekerja pada perusahaan/kantor berskala internasional yaitu 
rata-rata Rp.6,3 juta dan 90% antara Rp.5,7 juta–Rp.6,8 juta. Sedangkan pada perusahaan/kantor 
berskala nasional yaitu rata-rata Rp.3,6 juta dan 90% antara Rp.3,2 juta–Rp.4 juta dan perusahaan 
lokal yaitu rata-rata Rp.1,9 juta, dimana 90% antara Rp.2,5 juta–Rp.3,6 juta. 



Sumber: Tim Riset, ITB Career Center, 2011.

 Jika dibandingkan dengan studi tahun lalu, alumni Prodi Matematika, Teknik Fisika dan 
Teknik Kimia memiliki gaji yang lebih rendah dari alumni prodi Teknik Elektro, Arsitektur dan PWK 
baik yang bekerja diperusahaan berskala internasional (Rp.10 juta), nasional (Rp.3,1 juta) dan 
lokal (Rp.2,3 juta) memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan Prodi Matematika.

PERBEDAAN GAJI PERTAMA ALUMNI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

 Perbedaan gaji alumni Matematika, Teknik Fisika dan Teknik Kimia, laki-laki dan perem-
puan diperlihatkan pada Diagram 12.

Diagram 12.  Perbedaan Gaji Laki-laki dan Perempuan.

 Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan 
cukup signifikan. Rata-rata gaji pertama laki-laki Rp.6,7 juta, dan perempuan Rp.5,2 juta. 
Perbedaan tersebut diduga bukan karena diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi 
karena perbedaan jenis pekerjaan yang menentukan tingkat beban kerja.



 Alumni yang bekerja 
 sesuai bidang 

 Alumni yang bekerja  
tidak sesuai bidang 

Keterangan:

C.Kesesuaian Bidang Kuliah dengan Kerja

 Kesesuaian antara bidang kuliah dengan kerja dapat dilihat pada Diagram 13.

Diagram 13. Konsistensi bidang keilmuan Prodi dan bidang kerja.

 Diagram 13 memperlihatkan kesesuaian bidang kuliah/prodi saat kuliah dan bidang 
kerja. Total dari 135 alumni Matematika sebanyak 124 alumni (91,9%) bekerja pada bidang terkait 
Matematika. Sedangkan total dari 188 alumni Teknik Fisika sebanyak 165 alumni (87,8%) bekerja 
pada bidangnya dan total 92 alumni Teknik Kimia sebanyak 90 alumni (97,8%) bekerja pada 
bidang yang sesuai dengan keilmuan waktu kuliah. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata 92,5% 
alumni ITB dari ke-3 prodi tersebut bekerja sesuai bidang. Temuan ini konsisten dengan hasil 
analisis Prodi Teknik Elektro, Teknik Arsitektur dan PWK pada Tahun 2010, dimana rata-rata 80.2% 
lulusannya bekerja sesuai bidang, meskipun tidak sebanyak alumni Prodi Matematika, Teknik 
Fisika dan Teknik Kimia.
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