
ANALISA KUISIONER KERJA LULUSAN JURUSAN AKUNTANSI (2019) 

Dalam proses evaluasi sistem pendidikan perguruan tinggi dilakukan dengan survey kerja lulusan 

oleh pengguna 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.  

Dalam survey kerja lulusan ini, dilakukan pengukuran terhadap komponen hardskill dan softskill 

lulusan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang berkarir di tempat pengguna lulusan. 

Adapun komponen yang digunakan dalam kuisioner ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar Komponen Kuisioner Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi 

No Komponen 

1 Integritas (Etika/Moral) 

2 Kemampuan Bidang Ilmu  

3 Bahasa  

4 Kemampuan IT/Penggunaan Teknologi Informasi  

5 Komunikasi  

6 Kerjasama Tim 

 

Jurusan Akuntansi menyebarkan kuisioner “Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi” kepada pengguna 

lulusan secara daring menggunakan aplikasi google form melalui 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrQfDT5mATwV3MNzfGCoeyktuJP73zPpk0w1

ekZ4YYh6w3g/viewform dengan tampilan seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 1. Tampilan Depan Kuisioner Survey Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrQfDT5mATwV3MNzfGCoeyktuJP73zPpk0w1ekZ4YYh6w3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqrQfDT5mATwV3MNzfGCoeyktuJP73zPpk0w1ekZ4YYh6w3g/viewform


Pengumpulan data responden survey kerja lulusan jurusan akuntansi PNP tahun 2019 ini dilakukan 

dengan mengirimkan permohonan melalui surat elektronik kepada alumni jurusan akuntansi PNP 

untuk selanjutnya menindaklanjuti kepada pihak pengguna lulusan tempat alumni bekerja. Adapun 

jumlah responden yang terkumpul ditahun 2019 ini sebanyak 23 responden yang terdiri dari 4 

responden untuk lulusan program studi D4 Akuntansi dan 19 responden untuk program studi D3. 

Adapun gambaran umum responden dari survey ini dapat dinyatakan sebagaimana gambar 2 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambaran Umum Responden Kuisioner Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi 

Sebelum masuk pada pertanyaan pada komponen pertama dalam kuisioner ini, terdapat beberapa 

pertanyaan terkait dengan profil alumni seperti nama alumni, jabatan, masa kerja, dan nama 

instansi tempat alumni bekerja. Adapun data yang telah diperoleh dari 19 responden untuk 

program studi D3 Akuntansi dijelaskan pada gambar dibawah ini. Berikut adalah sebaran jabatan 

pekerjaan lulusan mahasiswa jurusan Akuntansi PNP untuk program studi D3 Akuntansi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Jawaban Kuisioner mengenai Jabatan Lulusan/Karyawan/Pegawai 
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Berdasarkan hasil yang telah diperoleh diatas, terlihat bahwa mayoritas lulusan mahasiswa jurusan 

Akuntansi pada program studi D3 Akuntansi sebanyak 79% bekerja sebagai auditor. Selain itu 

lulusan D3 Akuntansi juga bekerja sebagai senior auditor sebanyak 11%, supervisor dan akuntan 

sebanyak 5%. 

Pertanyaan berikutnya yaitu Masa Kerja lulusan D3 Akuntansi, adapun hasil yang diperoleh dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Masa Kerja 

Dari jawaban responden terkait dengan masa kerja lulusan jurusan Akuntansi terdapat beragam 

masa kerja, sehingga dikelompokan menjadi 2 kelompok yaitu kurang dari 3 tahun dan lebih dari 

3 tahun. Diperoleh hasil bahwa terdapat 89% lulusan jurusan Akuntansi memiliki masa kerja 

kurang dari 3 tahun diperusahaan yang saat ini mereka tempati untuk bekerja. Sedangkan 11% 

lainnya sudah lebih dari 3 tahun bekerja pada perusahaan saat ini.  

 Pertanyaan selanjutnya adalah Nama Instansi/Perusahaan tempat bekerja para lulusan D3 

Akuntansi, hasil yang telah diperoleh dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Nama Instansi/Perusahaan 
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Sebanyak 18 orang responden menjawab bekerja pada Kantor Akuntansi Publik, sedangkan 1 

orang bekerja pada perusahaan Semen Padang. Dari diagram diatas terlihat bahwa lulusan jurusan 

akuntansi PNP lebih banyak bekerja pada perusahaan Kantor Akuntan Publik. 

Pada komponen Integritas (Etika dan Moral) terdapat 2 pertanyaan yaitu, bagaimana loyalitas 

lulusan terhadap perusahaan dan perilaku lulusan dalam bergaul dengan atasan? Pertanyaan ini 

menggunakan 4 kategori jawaban yang terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun 

hasil yang telah diperoleh dari kuisioner ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Integritas (Etika & Moral) 

Dari jawaban responden terkait dengan pertanyaan diatas, dapat dilihat bawah loyalitas lulusan 

terhadap perusahaan dan perilaku lulusan dalam bergaul dengan atasan sudah baik yang dapat 

dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 63%. Terdapat jawaban sangat memuaskan atau 

sangat baik dari responden terkait dengan loyalitas dan perilaku lulusan dalam bergaul dengan atas 

sebesar 37%.  
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Komponen selanjutnya yang terdapat pada kuisoner Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi adalah 

Kemampuan Bidang Ilmu. Pada komponen ini terdapat dua pertanyaan terkait dengan kemampuan 

lulusan dalam bidang ilmu (ekonomi) dan kemampuan lulusan dalam bidang ilmu (akuntansi). 

hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kemampuan Bidang Ilmu 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa lulusan jurusan D3 Akuntansi PNP memiliki 

kemampuan bidang ekonomi dan akuntansi yang baik. Responden menjawab kemampuan lulusan 

jurusan akuntansi bidang ilmu ekonomi menyatakan sebanyak 5% sangat baik, 79% baik, 16% 

cukup. Dari seluruh responden tidak ada yang menjawab kurang. Sedangkan untuk bidang ilmu 

akuntansi, jawaban yang diperoleh sebanyak 5% menyatakan sangat baik, 74% menyatakan baik, 

dan 21% menjawab cukup.   
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Komponen selanjutnya dalam kuisioner ini adalah terkait dengan Bahasa. Terdapat dua pertanyaan 

pada instrument Bahasa yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan lulusan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara 

lisan? 

2. Bagaimana kemampuan lulusan menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan? 

Telah diperoleh hasil dari responden yang digambarkan pada diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Bahasa 

Berdasarkan diagram diatas, diperoleh hasil bahwa kemampuan lulusan jurusan Akuntansi 

dalam berkomunikasi dalam bahasa inggris sudah baik, hal ini ditunjukan dari jawaban responden 

sebanyak 47%. Beberapa lulusan jurusan Akuntansi juga mampu berkomunikasi dalam bahasa 

inggris sangat baik yang terlihat dari jawaban responden sebanyak 21%. Selain itu, masih terdapat 

32% lainnya yang memiliki kecukupan kemampuan bekomunikasi dalam bahasa inggris. 

Sedangkan kemampuan lulusan jurusan akuntansi menggunakan bahasa imggris secara 
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keseluruhan juga dinilai baik sebasar 58% oleh responden, 5% menjawab sangat baik, dan 37% 

menjawab cukup.  

Pertanyaan selanjutnya pada kuisioner ini yang terdapat pada komponen kemampuan 

IT/Penggunaan Teknologi Informasi terdiri dari dua buah, yaitu kemampuan lulusan dalam 

mengoperasikan komputer/alat bantu modern dan kemampuan lulusan dalam memenuhi segala 

aturan/petunjuk kerja. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuisioner ini digambar pada diagram 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kemampuan IT/Pengunaan Teknologi Informasi 

Dari diagram diatas, diperoleh informasi bahwa kemampuan lulusan jurusan Akuntansi sudah baik 

dalam mengoperasikan komputer/alat bantu modern. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban 

responden sebanyak 84% yang menyatakan baik. Sedangkan 16% lainnya menyatakan 

kemampuan lulusan jurusan Akuntansi dalam hal mengoperasikan komputer/alat bantu modern 
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sudah sangat baik. Dari keseluruhan responden tidak ada yang menjawab pilihan cukup dan 

kurang.  

Sedangkan untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kemampuan lulusan jurusan akuntansi dalam 

memenuhi segala aturan/petunjuk kerja diperoleh hasil sebanyak 89% menyatakan sudah baik, 

sedangkan 11% lainnya menjawab sangat baik.  

Selanjutnya pada komponen komunikasi juga terdapat dua pertanyaan mengenai kemampuan 

lulusan dalam berkomunikasi dengan pimpinan dan kemampuan lulusan berkomunikasi dengan 

rekan kerja. Adapun hasil yang telah diperoleh dari responden dapat digambarkan seperti dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Komunikasi 

68% 

Baik 
5% 

Cukup  

0

% 

Kurang  

Kemampuan Lulusan Berkomunikasi Dengan Rekan Kerja 

Sangat Baik 

27% 

Baik 

62% 

Cukup  

11% 

Kurang  

0% 

Komunikasi  
Kemampuan Lulusan Berkomunikasi Dengan Pimpinan 

27% 

Sangat Baik 



Berdasarkan diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk lulusan jurusan Akuntansi 

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan secara sangat baik sebesar 27%, baik 

sebesar 68%, dan cukup sebesar 5%. Sedangkan untuk kemampuan berkomunikasi dengan rekan 

kerja, lulusan jurusan Akuntansi dinilai baik dengan jumlah jawaban responden sebesar 62%, 

sangat baik sebesar 27%, dan cukup sebesar 11%.  

Komponen selanjutnya adalah kerjasama tim. Pada komponen ini terdapat tiga buah pertanyaan 

yang meliputi bagaimana motivasi lulusan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana 

lulusan dalam meningkatkan karir, dan bagaimana motivasi lulusan dalam menambah 

pengetahuan/keahlian. Data yang diperoleh dari pertanyaan pada komponen ini digambarkan pada 

diagram dibawah ini: 
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Gambar 11. Kerjasama Tim 

Kerjasama Tim 

Motivasi lulusan 

dalam 

menyelesaikan 

suatu pekerjaan 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

21% 

68% 

11% 

0% 

Motivasi lulusan 

dalam 

menyelesaikan 

suatu pekerjaan 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

21% 

79% 

0% 

0% 



Berdasarkan gambar diatas untuk pertanyaan pertama yaitu motivasi lulusan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dinilai sudah baik oleh responden. Hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden 

sebesar 68%. Sedangkan responden yang merasakan sangat baik sebesar 21%, dan menjawab 

cukup sebesar 11%. Untuk pertanyaan kedua pada komponen kerjasama tim ini mengenai motivasi 

lulusan dalam meningkatkan karir dinilai oleh responden sebesar 11% sangat baik, dan 89% baik. 

Pertanyaan ketiga dalam komponen ini mengenai motivasi lulusan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan dinilai 21% sangat baik dan 79% baik.  

Pada kuisioner Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi juga meminta saran secara tertulis oleh 

responden. Adapun saran yang diperoleh dari responden adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, audit, dan perpajakan yang terkini. 

2. Peningkatan kemampuan komunikasi. 

3. Kesiapan mental dan fisik pada saat bekerja perlu ditingkatkan. 

4. Peningkatan teknik pengolahan data. 

 

EVALUASI DAN TINDAKLANJUT 

Setelah mendapatkan jawaban dari 19 orang responden pengguna kerja lulusan jurusan akuntansi 

PNP, maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan oleh jurusan akuntansi. terdapat 

enam komponen pada kuisioner Kerja Lulusan Jurusan Akuntansi yaitu integritas (etika & moral), 

kemampuan bidang ilmu, bahasa, kemampuan IT/penggunaan teknologi informasi, komunikasi, 

dan kerjasama. Adapun evaluasi pada setiap komponen adalah sebagai berikut: 

1. Integritas (Etika & Moral) 

Data yang diperoleh dari responden menyatakan bahwa loyalitas lulusan terhadap 

perusahaan dan perilaku lulusan dalam bergaul dengan atasan sudah baik. Namun dari 

seluruh responden yang menjawab pertanyaan ini masih sedikit yang merasakan pada 

tingat yang sangat baik. Sehingga perlu ditingkatkan lagi tingkat loyalitas dan perilaku 

bergaul dengan atasan oleh lulusan jurusan akuntansi kedepannya.  

Adapun tindaklanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas lulusan kepada 

perusahaan adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa jurusan akuntansi terkait 

dengan rasa loyal ketika sudah bekerja pada suatu perusahaan. Selain itu, perlu dilakukan 

peningkatan softskill untuk memperbaiki sikap atau perilaku dalam bergaul dengan atasan. 

2. Kemampuan Bidang Ilmu 

Pada komponen ini jawaban yang diperoleh dari responden berada pada posisi yang sudah 

baik. Namun ada sedikitnya responden yang menjawab pada kategori cukup pada 

kemampuan bidang ilmu akuntansi dan ekonomi yang dimiliki lulusan jurusan akuntansi. 

Artinya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang 

lebih terkait dengan ilmu akuntansi dan ekonomi. Hal ini selaras dengan saran yang 

diberikan responden pada kolom saran yang diberikan dalam kuisioner.  

Tindaklanjut dalam komponen ini adalah perlunya dilakukan peningkatan pada beberapa 

matakuliah terkait mengenai update ilmu akuntansi dan ekonomi sesuai dengan 

perkembangan saat ini.  



 

3. Bahasa  

Dalam kuisioner ini terdapat komponen bahasa. Bahasa yang dikhususkan dalam kuisioner 

ini adalah bahasa inggris. Diperoleh jawaban dari responden bahwa lulusan akuntansi PNP 

sudah baik dalam kemampuan berbahasa inggris. Namun perlu ditingkatkan lebih 

maksimal agar pengguna lulusan jurusan akuntansi merasakan lebih baik lagi lulusan 

akuntansi dalam berbahasa inggris, baik dalam berkomunikasi, maupun secara 

keseluruhan. Adapun perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan bahasa adalah 

memberikan matakuliah bahasa inggris dengan menambah konten English for accounting 

yang lebih baik dan konten conversation pada setiap semester pada mata kuliah bahasa 

inggris.  

Selain itu tindaklanjut yang dilakukan untuk memperbaiki komponen bahasa ini adalah 

memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa bahasa inggris merupakan bahasa yang 

sangat penting untuk dikuasi saat ini.  

4. Kemampuan IT/Penggunaan Teknologi Informasi 

Kemampuan IT yang diperoleh dari responden sudah baik. Namun untuk meningkatkan 

kepuasan pengguna pada komponen ini, perlu dilakukan peningkatan dalam kemampuan 

IT oleh lulusan jurusan akuntansi. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal pengolahan data 

menggunakan MS.Excel agar pekerjaan dalam dilakukan dengan cepat dan tepat. Adapun 

tindaklanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan IT adalah memindahkan 

mata kuliah aplikasi komputer pada semester yang tinggi, agar pemahaman mahasiswa 

dalam mengoperasikan dan mengolah data lebih baik. 

5. Komunikasi  

Pada komponen komunikasi, responden menjawab bahwa lulusan jurusan akuntansi 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran di jurusan akuntansi mayoritas praktik dan presentasi. Sehingga kemampuan 

berkomunikasi memang sangat terasah sedini mungkin yang dimulai dari semester awal. 

Namun perlu dilakukan peningkatan agar kemampuan komunikasi lulusan jurusan 

akuntansi semakin baik.  

6. Kerjasama Tim 

Sama halnya pada komponen diatas, kerjasama tim yang dirasakan oleh responden dari 

lulusan jurusan akuntansi sudah baik. Mahasiswa jurusan akuntansi dibiasakan sedari awal 

untuk bekerjasama tim dalam proses perkuliahan. Sehingga memang dalam hal kerjasama 

tim dalam bekerja responden sudah merasakan sangat baik. Agar kepuasan ini tetap 

bertahan oleh pengguna, maka metode perkuliahan menggunakan tim atau kelompok tetap 

digunakan agar lulusan jurusan akuntansi mampu bekerja secara tim dengan baik. 


