
ANALISIS KUISIONER TRACER STUDY PS D-III AKUNTANSI PNP 

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang secara berkala melakukan proses evaluasi 

sistem pendidikan dengan survey kerja lulusan. Adapun survey untuk kerja lulusan 

dilakukan terhadap dunia bisnis dan dunia industri untuk mengetahui perbandingan 

antara tingkat kebutuhan/kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 

kualitas lulusan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dari survey kerja lulusan 

ini diharapkan diperoleh tingkat kepuasan yang tinggi karena tingkat kepuasan yang baik 

merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dalam institusi 

pendidikan tersebut.  

Jurusan Akuntansi menyebarkan kuisioner tracer study yang wajib diisi oleh 

semua alumni baik yang sudah bekerja ataupun belum. Sebelum kuesioner disebarkan, 

dilakukanlah uji validasi untuk setiap instrumen menggunakan program SPSS. Setelah 

hasil uji valid untuk semua pernyataan yang digunakan dalam instrumen maka kuesioner 

disebarkan ke alumni dengan link : https://bit.ly/TRACERSTUDY_PNP dan tampilan 

seperti gambar dibawah ini:  

 

Gambar 1. Tampilan Depan Tracer Study Lulusan PS D-III Akuntansi PNP 

Pengumpulan data responden survey kerja lulusan jurusan akuntansi PNP  ini 

dilakukan dengan mengirimkan permohonan melalui grup media sosial alumni PS D-III 

Akuntansi PNP  perangkatan untuk tahun lulus 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018. 

https://bit.ly/TRACERSTUDY_PNP


Adapun jumlah responden yang terlacak pada tahun 2015/2016 sebanyak 54 responden 

dari 110 alumni, tahun 2016/2017 sebanyak 52 responden dari 88 alumni, dan tahun 

2017/2018 sebanyak 62 responden dari 86 alumni. Jadi total jumlah alumni terlacak 

dalam periode 3 tahun sebanhyak 168 responden dari 284 alumni. Adapun gambaran 

umum responden dari survey ini dapat dinyatakan sebagaimana gambar 2 dibawah ini: 

 

 

Gambar 2. Gambaran Umum Responden Kuisioner Tracer Study Jurusan 

Akuntansi 

Pada tampilan awal kuisioner ini, terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan 

profil alumni seperti nama alumni, tahun lulus, asal program studi, nomor kontak dan 

isian pertanyaan apakah alumni sudah atau belum bekerja/berwirausaha. Komponen 

kuesioner diantaranya menanyakan:  

1. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 

2. Kesesuaian bidang kerja lulusan 

3. Tempat kerja lulusan 

Pertanyaan yang berkaitan dengan waktu tunggu lulusan adalah berapa lama waktu 

tunggu yang dibutuhkan jurusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (dihitung dari 

wisuda, dengan pilihan waktu <3bulan, 3-6 bulan, dan  >6 bulan. Berikut adalah sebaran 

waktu tunggu lulusan PS D-III Akuntansi PNP:  
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Gambar 3. Waktu Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan Pertama 

 

Jalur penyerapan lulusan PS D-III Akuntansi tidak hanya melalui seleksi dan rekruitmen 

terbuka oleh entitas pengguna, namun juga ada entitas pengguna yang merekrut 

langsung lulusan setelah mereka melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di entitas 

tersebut. Hal ini merupakan dampak positif adanya kerjasama PS dengan beberapa 

Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan PKL yang membuka peluang kepada 

lulusan untuk bergabung dengan KAP tersebut setelah mereka lulus. Dari gambar diatas 

tampak sudah baiknya keterserapan lulusan PS D-III Akuntansi di dunia kerja. Waktu 

tunggu dari lulusan mendapatkan pekerjaan pertama terhitung dari wisuda sampai 

mendapatkan pekerjaan sebagian besar kurang dari 3 bulan yaitu sebanyak 96 lulusan 

atau sebesar 57% dari 168 lulusan terlacak. Sebaran waktu tunggu lainnya pada jumlah 

lulusan yang dipesan setelah lulus sebesar 2%, waktu tunggu lulusan antara 3-6 bulan 

29% dan waktu tunggu >6 bulan sebesar 14%.  

 Komponen yang ditanyakan berikutnya adalah kesesuaian bidang kerja lulusan 

apakah rendah, sedang dan tinggi. Lulusan PS D-III Akuntansi telah melalui proses 

pendidikan untuk mencapai kompetensi sesuai dengan visi keilmuan PS. Kompetensi-

kompetensi ini akan sangat menunjang setiap lulusan dalam pekerjaannya kelak 

terutama pekerjaan yang memang berkorelasi dengan pendidikan yang ditempuh. Dari 

gambar sebaran dari kesesuaian bidang kerja alumni, sebanyak 97 responden atau 58% 

responden memiliki tingkat kesesuain kerja yang tinggi. Sebanyak 30% responden 

memiliki tingkat kesesuain kerja yang sedang dan terakhir sebanyak 13% responden 

memiliki tingkat kesesuain kerja yang rendah. Kesesuaian yang erat bidang ilmu dari 

alumni dengan pekerjaan saat ini berkaitan dengan posisi bagian keuangan/akuntansi, 
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asisten/analisis sistem informasi akuntansi, staf perpajakan, asisten auditor/auditor 

junior, auditor senior,  auditor pemerintah, analis kredit dan akuntan pendidik.  

 

 

Gambar 4. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan 

  Dari 168 lulusan yang terlacak selama 3 tahun, memperlihatkan bahwa pekerjaan 

yang dijalani lulusan saat ini memiliki keeratan dengan pendidikan sebelumnya dan 

kompetensi-kompetensi yang dibangun PS memang bermanfaat dalam pekerjaan lulusan, 

yaitu sebesar 58%. Kesesuaian yang erat bidang ilmu dari alumni dengan pekerjaan saat 

ini berkaitan dengan posisi bagian keuangan/akuntansi, asisten/analisis sistem informasi 

akuntansi, staf perpajakan, asisten auditor/auditor junior, auditor senior,  auditor 

pemerintah, analis kredit dan akuntan pendidik. 

Komponen lainnya yang ditanyakan pada kuesioner tracer study adalah tentang 

tingkat/ukuran tempat kerja/ berwirausaha saat ini apakah bersifat lokal/wilayah, 

nasional, atau multinasional/internasional. Lulusan PS D-III Akuntansi yang terlacak 

berwirausaha dan bekerja di berbagai badan usaha yang berukuran lokal, nasional 

maupun multinasional berdasarkan tracer study adalah 168 orang atau sekitar 59%. 

Sebanyak 4% atau 14 orang lulusan bekerja di badan usaha tingkat multinasional 

diantaranya di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan Organisasi Audit 

Asing (OAA) dan asosiasi jaringan internasional perusahaan akuntansi atau Forum of 

Firm (FOF) contohnya di PKF International Limited, KAP Heliantono dan Rekan dan 

juga di perusahaan multinasional seperti PT Shopee International, PT Yokohama 

Industrial Products Manufacturing Indonesia, Lotte Grup dan lain-lain. Selebihnya 

lulusan lebih banyak bekerja atau berwirausaha pada tingkat nasional yaitu sebanyak 30% 

dan tingkat lokal sebanyak 25%. Hal ini terlihat dalam gambar dibawah ini :  
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Gambar 5. Tempat Kerja Lulusan 

 

EVALUASI DAN TINDAKLANJUT 

Setelah mendapatkan jawaban dari responden lulusan jurusan akuntansi PNP, maka 

tahapan selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan oleh jurusan akuntansi. Adapun 

evaluasi pada setiap komponen adalah sebagai berikut: 

1. Waktu tunggu dari lulusan mendapatkan pekerjaan pertama sudah bagus dimana 

waktu tunggu kurang dari 3 bulan paling besar persentasenya yaitu sebesar 57% 

dari 168 lulusan terlacak. Bagaimanapun kerjasama & komunikasi yang baik tetap 

harus ditingkatkan PS D-III Akuntansi dengan pengguna untuk memperpendek 

waktu tunggu lulusan.  

2. Kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi yang dipelajari sudah bagus,  

yang berarti kompetensi yang dibangun PS memang bermanfaat dalam pekerjaan 

lulusan.  

3. Lulusan PS D-III Akuntansi telah berwirausaha dan bekerja di berbagai badan 

usaha yang berukuran lokal, nasional maupun multinasional secara hampir merata.  
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