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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Survei Kepuasan 

Pengguna Lulusan Universitas Kadiri Tahun ........ dengan baik. Ucapan terima kasih tidak 

lupa kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

laporan ini. Survei kepuasan pengguna lulusan dilakukan untuk mengetahui 

perbandingan antara tingkat kebutuhan/kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna 

lulusan terhadap kualitas lulusan Universitas Kadiri yang berkarir perusahaan mereka. 

Laporan survei ini merupakan salah satu bentuk laporan dari kegiatan survei 

kepuasan pengguna lulusan yang dilakukan oleh Tim Survei Pengguna Lulusan. Kami 

berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam meningkatkan 

kualitas lulusan Universitas Kadiri dan meningkatkan kepuasan pengguna lulusan 

terhadap alumni Universitas Kadiri yang berkarir di perusahaan mereka. Kritik dan saran 

yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi kesempurnaan penyusunan 

laporan ini di masa yang akan datang. 

 
 

 
Kediri, Tanggal/Bulan/Tahun 

 
 
 

Tim Survei Pengguna Lulusan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Survei Kepuasan Pengguna Lulusan 

Dalam proses evaluasi sistem pendidikan perguruan tinggi secara umum oleh ada 2 

survei kepuasan yang dapat dilakukan. Pertama adalah survei kepuasan oleh pengguna 

layanan, yaitu dalam hal ini adalah mahasiswa dan yang kedua adalah survei untuk 

pengguna lulusan. Survei yang dilakukan untuk pengguna layanan bertujuan untuk 

mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap pengguna 

apakah berkualitas baik ataukah tidak. Layanan yang dimaksudkan mencakup seluruh 

kegiatan akademik, kegiatan pembinaan softskill, kualitas sarana prasarana dll. 

Adapun survei untuk pengguna lulusan dilakukan untuk mengetahui perbandingan 

antara tingkat kebutuhan/kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 

kualitas lulusan Universitas Kadiri. Dari survei kepuasan penguna ini diharapkan diperoleh 

tingkat kepuasan yang tinggi karena tingkat kepuasan yang baik merupakan salah satu 

indikator keberhasilan proses pendidikan dalam institusi pendidikan tersebut. 

Dalam sudut pandang pendekatan bisnis, survei kepuasan pengguna lulusan sama 

dengan survei yang dilakukan oleh produsen untuk konsumen. Tingkat kepuasan yang 

tinggi dari pelanggan adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memprediksi yang 

retensi, loyalitas, dan pembelian kembali produk oleh pelanggan. Bisnis yang efektif 

berfokus pada menciptakan dan memperkuat kepuasan pelanggan sehingga pebisnis bisa 

mempertahankan pelanggan yang ada serta meningkatkan jumlah pelanggan baru. Namun 

pendidikan pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan bisnis. Pendidikan bertujuan 

membangun karakter bukan hanya kompetensi, sehingga dapat dihasilkan anak didik yang 

memiliki kesetimbangan antara softskill dan hardskill. 

Dalam survei kepuasan pengguna ini, dilakukan pengukuran terhadap komponen 

hardskill dan softskill alumni Universitas Kadiri yang berkarir di tempat pengguna lulusan. 

Komponen yang diukur adalah hardskill dan softskill yang berbasis pada hasil survei 

National Association of Colleges and Employeer (NACE, 2002) sebagaimana dinyatakan 

pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Daftar 19 kemampuan yang diperlukan di pasar kerja 

 

 

 

1.2 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan Universitas Kadiri Tahun .... 

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan Universitas Kadiri ini adalah 

pelaksanaan survei tingkat Universitas. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan 

Universitas Kadiri ini dilaksanakan dalam 2 bulan. Pelaksanaan survei kepuasan 

pengguna lulusan Universitas Kadiri tahun .... ini hanya ditujukan untuk pengguna lulusan 

dimana alumni bekerja. Adapun pengisian kuesioner kepuasan pengguna lulusan 

Universitas Kadiri ini dilakukan secara online. 

Pengumpulan data responden survei kepuasan pengguna lulusan Universitas Kadiri 

2019 ini dilakukan dengan mengirimkan permohonan melalui surat elektronik kepada 

pengguna lulusan serta dengan mengirimkan permohonan melalui surat elektronik kepada 

alumni Universitas Kadiri untuk selanjutnya menindaklanjuti kepada pihak pengguna 

lulusan tempat alumni bekerja. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan survei kepuasan pengguna lulusan adalah: 

1. Mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan Universitas Kadiri. 

2. Mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap pembentukan kurikulum yang ada di 

Universitas Kadiiri. 

3. Mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap praktek magang Universitas Kadiri. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun tujuan dari kegiatan survei kepuasan pengguna lulusan adalah: 

1. Pegembangan Universitas Kadiri. 

2. Sebagai bahan evaluasi Universitas Kadiri dalam relevansi dengan dunia kerja. 

3. Sebagai bahan perbaikan kurikulum bagi setiap program studi di Universitas Kadiri. 

4. Sebagai alat untuk memberikan kontribusi dalam proses akreditasi baik program studi 

maupun institusi. 

5. Sebagai wadah untuk membangun jaringan kerjasama dengan perusahaan. 



3 

 
FORMULIR 

No. Dokumen Form/Plks/UNIK/SNA.30.10.03 

Berlaku Sejak 23 Januari 2019 

Hasil Laporan penialain kepuasan 
pengguna lulusan 

Revisi 01 

Halaman 3  dari  19 

 

 

BAB II 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian dalam survei kepuasan pengguna lulusan bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai alur tahapan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan 

pengguna lulusan di Universitas Kadiri yang dimulai dari pengembangan konsep dan 

instrumen, pengumpulan data alumni, pengolahan, dan analisis data hingga diperoleh 

kesimpulan dan terlaporkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan cross-sectional, yang tujuannya mengumpulkan data pada suatu waktu tertentu 

untuk memberikan gambaran obyek yang diteliti. 

 

2.1 Populasi dan Sampel 

Kegiatan survei pengguna lulusan dilakukan kepada perusahaan dimana alumni bekerja, 

terdapat .... pengguna lulusan yang berpatisipasi dalam pengisian survei. 

 

2.2 Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data yang dilakukan tim survei pengguna lulusan, 

kegiatan dimulai dengan memfilter data tracer study untuk mencari data kontak perusahaan 

yang akan diberikan kuesioner. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner online) yang sudah di uji 

coba dengan menyebarkan kepada target perusahaan dengan teknik propotional random 

sampling melalui media pesan singkat atau sambungan telepon dan diberikan alamat akses 

kuesioner online. 

 

2.3 Uji Instrumen Penelitian 

2.3.1 Uji Reliabiltas 

Menurut Sugiono (2005), reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian 

alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu 

dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode cronbach’s 

alpha. Pengujianya dilakukan dengan cara membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan 

0,6. Apabila nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa 

pernyataan tersebut reliabel. 
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2.3.2 Uji Validitas 

Uji validitas menurut Azwar adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila alat tersebut menajalankan fungsi ukur secara tepat atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Uji 

validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r-hitung dengan r- tabel pada taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) sama dengan n-2. Jika nilai r-hitung 

lebih besar dari r-table, maka butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang telah diisi oleh responden (perusahaan) dimasukkan ke 

dalam microsof excel kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 untuk 

dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. 

 

3.1.1 Uji validitas 

Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel pada 

taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) sama dengan n-.... Berdasarkan 

tabel r (koefisien korelasi) untuk dk ...... diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,227. Jika nilai r-hitung 

lebih besar dari r-table, maka butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas instrumen di masing-masing aspek dinyatakan dalam tabel-tabel dibawah ini 

 

a. Instrumen Kuesioner Evaluasi Kerjasama antara Pengguna Lulusan dan Universitas Kadiri 

b. Instrumen Kuiosioner Penilaian Pengguna Lulusan terhadap Kurikulum UNIK 

c. Instrumen kuesioner Penilaian Pengguna Lulusan terhadap Magang/Praktek Kerja 

d. Instrumen kuesioner Evaluasi Pengguna Lulusan terhadap Lulusan Universitas Kadiri 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode cronbach’s alpha. 

Pengujianya dilakukan dengan cara membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan 0,6. 

Apabila nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan 

tersebut reliabel.  

 

3.2 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan Universitas Kadiri 

3.2.1 Evaluasi Kerjasama antara Pengguna lulusan dan Universitas Kadiri 

 

3.2.2 Penilaian Pengguna lulusan terhadap Kurikulm UNIK 

Pada penilaian pengguna lulusan terhadap kurikulum Universitas Kadiri yang diukur 

adalah tingkat kepentingan dan kepuasan yang dikur dengan (1) Pentingkah kesuaian 

kurikulum Universitas Kadiri dengan kebutuhan pengguna lulusan, (2) Pentingkah koordinasi 

penyesuaian kurikulum Universitas Kadiri dengan pengguna lulusan, (3) Pentingkah 

kesesuaian porsi hardskill dan softskill lulusan Universitas Kadiri dengan kebutuhan pengguna 

lulusan, (4) Seberapa puas perusahaan Anda terhadap kurikulum yang telah membentuk 
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kompetensi lulusan Universitas Kadiri, (5) Seberapa puas perusahaan Anda dengan kompetensi 

(hardskill dan softskill) lulusan Universitas Kadiri, dan (6) Seberapa puas perusahaan Anda 

dengan proses koordinasi kurikulum antara Universitas Kadiri dan pengguna lulusan.   

Setelah mengetahui tingkat kepentingan pengguna lulusan terhadap kurikulum 

Universitas Kadiri, maka Job Placement Center Universitas Kadiri mengukur tingkat 

kepuasan pengguna lulusan terhadap penilaian kurikulum yang ada di Universitas kadiri.  

 

3.2.3 Penilaian Pengguna lulusan Terhadap Magang/Praktek Kerja 

Pada penilaian pengguna lulusan terhadap magang/praktek kerja yang diukur adalah 

tingkat kepentingan dan kepuasan yang dikur dengan instrumen kuesioner (1) Seberapa 

penting program magang/kerja praktek di dunia industri bagi mahasiswa Universitas Kadiri, 

(2) Seberapa penting pertimbangan lama durasi magang/kerja praktek di pengguna lulusan 

yang dilakukan mahasiswa Universitas Kadiri, (3) Seberapa penting laporan (evaluasi bersama) 

magang/kerja praktek mahasiswa bagi perusahaan,(4) Apakah perusahaan Anda merasa puas 

dengan adanya mahasiswa yang magang/kerja praktek di perusahaan Anda, (5) Apakah 

perusahaan Anda merasa puas terhadap lama durasi program magang/kerja praktek yang telah 

dilakukan mahasiswa Universitas Kadiri, (6) Apakah Perusahaan Anda merasa puas terhadap 

hasil laporan (evaluasi bersama) magang/kerja praktek Mahasiswa Universitas Kadiri 

 

Setelah mengetahui tingkat kepentingan pengguna lulusan terhadap magang/prakter 

kerja, maka Job Placement Center Universitas Kadiri mengukur tingkat kepuasan pengguna 

lulusan terhadap penilaian magang bagi mahasiswa/alumni.  

3.2.4 Evaluasi Pengguna Lulusan terhadap Lulusan Universitas Kadiri 

Pada evaluasi pengguna lulusan terhadap lulusan Universitas Kadiri yang diukur adalah 

etika lulusan dalam bekerja, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan 

berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, 

dan pengembangan diri. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Survei kepuasan pengguna lulusan Universitas Kadiri tahun 2019 telah berhasil 

dijalankan dengan baik, dengan jumlah pengguna yang memberikan penilian adalah 

......perusahaan. Secara keseluran persentase kepuasan pengguna lulusan adalah sebesar 

.....%. Meliputi aspek penilian pengguna lulusan terhadap kerjasama, penilaian pengguna 

lulusan terhadap kurikulum, penilaian pengguna lulusan terhadap praktek magang kerja, 

serta penilaian pengguna lulusan terhadap kemampuan softskill dan hardskill dari alumni 

Universitas Kadiri. 

Penilian kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi etika lulusan dalam bekerja, 

keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan 

teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri, yang 

diukur dengan Jumlah tingkat kepuasan pengguna tiap aspek dibagi total jumlah aspek 

yang dinilai menghasilkan tingkat kepuasan pengguna lulusan. 

4.2 Saran 

Dari pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan Universitas Kadiri tahun ..... ini 

ada beberapa saran dan rekomendasi yang bisa diterapkan terhadap pelaksanaan survei 

kepuasan tahun berikutnya diantaranya: 

1. Memperluas sosialisasi tentang pentingnya survei kepuasan pengguna lulusan 

terhadap dunia industri dan dunia usaha sehingga diperoleh respon yang positif dari 

responden industri. 

2. Mengintegrasikan proses pengisian survei kepuasan pengguna dengan berbagai 

program yang dimiliki oleh fakultas. 

3. Pemberian reward bagi pengguna lulusan yang mengisi kuesioner kepuasan pengguna 

misalnya potongan harga untuk pemasangan iklan lowongan pada website Universitas 

Kadiri pada JPC, potongan harga untuk bergabung di Job Fair Universitas Kadiri, dan 

lain-lain. 

4. Menyediakan kuesioner survei dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi 

kebutuhan lulusan yang memiliki atasan orang asing atau bekerja di perusahaan asing. 
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LAMPIRAN 

 

 

kuesioner Kepuasan Pengguna Lulusan 

 

 

No. 
 

Pernyataa

n 

 

Isia

n 

1 Data Pribadi 

1.1 Nama Lengkap (beserta gelar jika ada)  

1.2 Posisi/Jabatan (boleh 
golongan/kepangkatan) 

 

1.3 Telephone  

1.4 Email  

2 Data Perusahaan 

2.1 Nama Perusahaan  

2.2 Telephone Perusahaan  

2.3 Alamat Perusahaan  

3 Evaluasi Kerjasama antara Pengguna Lulusan dan Universitas Kadiri 

  Tidak 

Penting 

Kurang 

Penting 

Penting Sangat 

Penting 

 

3.1 
Menurut anda apakah kerjasama antara 

perusahaan anda dengan intitusi UNIK 
merupakan hal yang penting? 

    

  Y
a 

Tida
k 

3.2 
Apakah perusahaan anda pernah menjalin 
kerjasama dengan UNIK? 

  

4 Penilaian Pengguna Lulusan terhadap Kurikulum UNIK 

  Tidak 

Penting 

Kurang 

Penting 

Penting Sangat 

Penting 

4.1 
Pentingkah kesuaian kurikulum 
Universitas Kadiri dengan kebutuhan 
pengguna lulusan? 

    

 

4.2 

Pentingkah koordinasi 

penyesuaian kurikulum 

Universitas Kadiri dengan 
pengguna lulusan? 

    

 

4.3 

Pentingkah kesesuaian Porsi Hardskill dan 

Softskill lulusan Universitas Kadiri dengan 
kebutuhan pengguna lulusan? 

    

  Tida

k 

Puas 

Kuran

g Puas 

Puas Sanga

t Puas 
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4.4 
Seberapa puas perusahaan Anda terhadap 
kurikulum yang telah membentuk 
kompetensi lulusan Universitas Kadiri? 

    

 

4.5 

Seberapa puas perusahaan Anda 

dengan kompetensi (hardskill dan 

softskill) lulusan Universitas Kadiri? 
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4.6 
Seberapa puas perusahaan Anda dengan 

proses koordinasi kurikulum antara 
Universitas Kadiri dan pengguna lulusan? 

    

5 Penilaian Pengguna Lulusan Terhadap Magang/Praktek Kerja 

  Tidak 
Penting 

Kurang 
Penting 

 
Penting 

Sangat 
Penting 

 

5.1 

Seberapa Penting program magang/kerja 

praktek di dunia industri bagi mahasiswa 
Universitas Kadiri? 

    

 

5.2 
Seberapa penting pertimbangan lama 

durasi magang/kerja praktek di Dunia 

Industri yang 
dilakukan mahasiswa Universitas Kadiri? 

    

 

5.3 

Seberapa penting laporan (Evaluasi 
Bersama) 

magang/kerja praktek mahasiswa bagi 

perusahaan? 

    

  Y
a 

Tida
k 

 

5.4 
Jika Universitas Kadiri membuka 

kerjasama program magang/kerja praktek, 

apakah 
perusahaan Anda akan bergabung? 

  

 

5.5 

Apakah terdapat mahasiswa Universitas 

Kadiri yang pernah magang/kerja 

praktek di 
perusahaan Anda? 

  

  Tida

k 

Puas 

Kuran

g Puas 

Puas Sanga

t Puas 

 

5.6 
Apakah perusahaan Anda merasa puas 

dengan adanya mahasiswa yang 
magang/kerja praktek di perusahaan Anda? 

    

 

5.7 

Apakah perusahaan Anda merasa puas 

terhadap lama durasi program 

magang/kerja praktek yang telah dilakukan 

mahasiswa 
Universitas Kadiri? 

    

 

5.8 

Apakah perusahaan Anda merasa puas 

terhadap hasil laporan (Evaluasi Bersama) 

magang/kerja praktek Mahasiswa 
Universoitas Kadiri? 

    

6 Evaluasi Pengguna Lulusan terhadap Lulusan Universitas Kadiri 

  Tida

k 

Puas 

Kuran

g Puas 

Puas Sanga

t Puas 

6.1 
Berapa nilai kepuasan yang dapat instansi/perusahaan Anda berikan terhadap 

alumni Universitas Kadiri berdasarkan kriteria hardskill 

6.1.1 kemampuan berbahasa asing?     

6.1.2 Nilai akademis (IPK/GPA)?     
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6.1.3 Sertifikasi keahlian?     

6.1.4 Kemampuan bekerja?     

6.1.5 keahlian dibidang disiplin ilmu?     

6.1.6 keahlian diluar disiplin Ilmu?     

6.1.7 Pengetahuan umum?     

6.1.8 Keterampilan komputer?     
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6.1.9 Penggunaan teknologi infomasi?     

6.2 
Berapa nialai kepuasan yang dapat perusahaan Anda berikan terhadap alumni 

Universitas Kadiri berdasarkan kriteria softskill 

6.2.1 Kemampuan adaptasi?     

6.2.2 Kemampuan berkomunikasi?     

6.2.3 Kecerdasan emosional?     

6.2.4 Etika?     

6.2.5 Inisiatif?     

6.2.6 Bekerja individu?     

6.2.7 Motivasi?     

6.2.8 Kepemimpinan?     

6.2.9 Tanggung jawab?     

6.2.10 Disipilin?     

6.2.11 Kritis?     

6.2.12 Keterampilan riset?     

6.2.13 Pengembangan diri?     

6.2.14 Bekerja dibawah tekanan?     

6.2.15 Manajemen waktu?     

6.2.16 Kerjasama?     

6.2.17 Kemampuan Problem solving?     

6.2.18 Negosiasi?     

6.2.19 Kemampuan Analisa?     

6.2.20 Toleransi?     

6.2.21 Loyalitas dan integritas?     

6.2.22 Bekerja dengan orang yang berbeda?     

6.2.23 Manajemen proyek atau program?     

6.2.24 Kemampuan presentasi?     

6.2.25 Kemampuan menulis laporan?     

6.3 
Menurut anda seberapa penting faktor-faktor internal eksternal berikut ini dapat 

mempengaruhi kinerja lulusan Universitas kadiri 

  Tidak 
Penting 

Kurang 
Penting 

 
Penting 

Sangat 
Penting 

6.3.1 Tempat tinggal?     

6.3.2 Kesedian ditempatkan?     

6.3.3 Kesehatan?     

6.3.4 Bekerja shift?     

6.4 
Berapa nilai kepuasan dari Perusahaan Anda terhadap faktor-faktor internal 

eksternal berikut ini dapat mempengaruhi kinerja lulusan Universitas kadiri 

  Tida

k 

Puas 

Kuran

g Puas 

Puas Sanga

t Puas 

6.4.1 Tempat tinggal?     

6.4.2 Kesedian ditempatkan?     

6.4.3 Kesehatan?     

6.4.4 Bekerja shift?     
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