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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Kegiatan ini – Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 2018: Alumni cohort 
2016 – bertujuan untuk mempelajari pengalaman alumni ULM yang lulus pada tahun 2016 
setelah  lulus  kuliah.  Kegiatan  ini  merupakan  alumni  survei  yang  berlangsung  karena 
kerjasama  yang  sangat  baik  antara  Program  Studi  Teknik  Pertambangan  dengan  bidang 
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik ULM. 
 
Data yang disajikan dalam laporan secara deskriptif dan secara umum telah dapat digunakaan 
untuk memotret kondisi alumni pada level program studi. Hal utama yang menjadi perhatian 
adalah response rate yang mencapai 100 persen sebelum masa pengisian form berakhir (5 
Januari 2019), dimana seluruh alumni yang lulus pada tahun 2016 berpartisipasi dalam tracer 
study  ini. Tingginya  response  rate  ini  tidak  lepas dari baiknya komunikasi yang dijalin oleh 
Program  Studi  dengan  Ikatan  Keluarga  Alumni  Teknik  Pertambangan  (IKAT)  dan  bantuan 
Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan (HIMASAPTA). 
 
Demikian  laporan  tracer  study  ini  disampaikan,  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang 
membantu dan berpartisipasi, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar. 
 
 
 
 
 
 
Banjarbaru,  Januari 2019 
 
 
TIM TRACER STUDY 
Program Studi Teknik Pertambangan 
Fakultas Teknik 
Universitas Lambung Mangkurat 
 
 
 
 
 
 



 
BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
Tracer  Study merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan  oleh  beberapa  perguruan 

tinggi,  khususnya  di  Indonesia  untuk  memperoleh  umpan  balik  dari  alumni.  Tracer  Study 
dilaksanakan sebagai kebutuhan akan pentingnya umpan balik dari para alumni untuk perbaikan 
sistem  dan  pengelolaan  pendidikan  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Selain  itu,  Tracer  Study  juga 
bermanfaat dalam memetakan dunia usaha dan industri sehingga jurang antara kompetensi yang 
diperoleh alumni saat kuliah dengan tuntutan dunia kerja dapat diperkecil. 
 

Pelaksanaan Tracer  Study  yang  berjalan di  Indonesia  umumnya menggunakan  panduan 
pelaksanaan Tracer Study yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI). Namun dalam 
beberapa  kasus,  pelaksanaan  Tracer  Study  di  Indonesia  dari  sisi  metodologi  juga  ada  yang 
memiliki perbedaan dalam pendekatan penentuan target responden. 
 

Pada saat ini di Indonesia secara umum terdapat dua pendekatan dalam penyelenggaraan 
Tracer Study jika dilihat dari target responden. Pertama adalah menggunakan lulusan, dan kedua 
dengan  angkatan  sebagai  target  responden.Kedua  pendekatan  ini  dapat  dilakukan  untuk 
memperoleh response rate yang baik/tinggi dengan syarat / kriterianya masing‐masing. Kedua 
pendekatan  dalam  menentukan  target  responden,  baik  lulusan  ataupun  angkatan,  pada 
dasarnya merupakan pendekatan yang sama baiknya dalam usaha untuk memperoleh response 
rate  yang  tinggi.  Namun  dalam  penerapannya,  keduanya  membutuhkan  diskusi  lebih  lanjut 
mengingat kedua pendekatan ini memiliki syarat dan kriterianya masing‐masing. 
 

Pengorganisasian dan pelaksanaan Tracer Study agar berhasil dilaksanakan memiliki dua 
persyaratan, yaitu harus dilembagakan dan dipertahankan. Namun, itu tidak cukup jika tidak ada 
upaya  untuk  perbaikan  berkelanjutan  dalam  pelaksanaan  infrastruktur,  fasilitas,  metodologi, 
komunikasi, publikasi dan lain‐lain. 
 

Di  Indonesia,  pelaksanaan  Tracer  Study  umumnya masih  terkendala  di  sisi  kebutuhan, 
sumber  daya  dan metodologi  dalam  pelaksanaannya.  Seringkali  Tracer  Study  dilakukan  oleh 
perguruan  tinggi  hanya  karena  kebutuhan  akan  akreditasi,  sehingga  pelaksanaannya  tidak 
dilakukan secara rutin. Selain itu, sumber daya pelaksana Tracer Study umumnya masih dianggap 
kurang memadai dan hal ini disertai dengan kesulitan dalam menerapkan metodologi yang tepat 
dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, inovasi harus terus dikembangkan untuk mendapatkan 
keberhasilan  pelaksanaan.  Salah  satu  indikator  keberhasilan  dalam  perbaikan  adalah 
peningkatan jumlah responden / tingkat respon dari tahun ke tahun. 



1.1 Latar Belakang Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 
 

Tracer Study atau yang sering disebut sebagai survey alumni merupakan studi mengenai 
lulusan  lembaga  penyelenggara  pendidikan  tinggi.  Studi  ini  mampu  menyediakan  berbagai 
informasi  yang bermanfaat bagi  kepentingan evaluasi  hasil  pendidikan  tinggi  dan  selanjutnya 
dapat  digunakan  untuk  penyempurnaan  dan  penjaminan  kualitas  lembaga  pendidikan  tinggi 
yang  bersangkutan.  Tracer  Study  juga  bermanfaat  dalam  menyediakan  informasi  penting 
mengenai  hubungan  antara  pendidikan  tinggi  dan  dunia  kerja  professional, menilai  relevansi 
pendidikan  tinggi,  informasi  bagi  pemangku  kepentingan  (stakeholders),  dan  kelengkapan 
persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 
 

Perguruan tinggi perlu melaksanakan Tracer Study karena membutuhkan umpan balik dari 
alumni dalam usahanya untuk perbaikan sistem dan pengelolaan pendidikan. Perguruan tinggi 
di awal tahun ajaran menentukan arah kebijakan pendidikan tinggi dari masukan berupa kondisi, 
pengalaman, dan motivasi mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Masukan 
mengenai  kondisi,  pengalaman  dan  motivasi  ini  menentukan  pula  perguruan  tinggi  dalam 
menerapkan  sistem  dan  pengelolaan  pendidikan  dalam  hal  pola  /  proses  pengajaran  dan 
pembelajaran,  penelitian,  praktikum,  workshop  /  pelatihan,  laboratorium,  ataupun  riset. 
Penerapan sistem pengajaran dan pembelajaran  inipun akan dipengaruhi pula oleh kebijakan 
pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 
 

Hasil  dari  masukan  berupa  kondisi,  pengalaman  dan  motivasi  mahasiswa,  sistem  dan 
kebijakan pendidikan di perguruan tinggi, dan proses pengajaran dan pembelajaran di perguruan 
tinggi akan membantu dalam membentuk karakter/kompetensi dari lulusan perguruan tinggi itu 
sendiri.  Lulusan  /  alumni  dari  perguruan  tinggi  umumnya  akan  memiliki  pengetahuan, 
kemampuan, motivasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Hasil dari 
pendidikan  tinggi  adalah pengetahuan,  kemampuan dan kompetensi  alumni perguruan  tinggi 
yang  dibutuhkan  untuk  memasuki  dunia  kerja.  Hasil‐hasil  ini  beserta  kondisi  saat  alumni 
menjalani pekerjaan di awal karir mereka merupakan hal‐hal yang dibutuhkan bagi perguruan 
tinggi untuk perbaikan sistem dan pengelolaan pendidikan. Kebutuhan untuk mengetahui rekam 
jejak  alumni  serta hubungan pendidikan  tinggi  dengan pekerjaan  inilah  yang menjadi  konsep 
dasar dalam penelitian Tracer Study. 
 
1.2 Tujuan Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan ULM 
 

Tracer Study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia 
pendidikan  tinggi  ke  dunia  usaha  dan  industri,  keluaran  pendidikan  berupa  penilaian  diri 
terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses 
pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input 
pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi lulusan. 
 

Tracer Study memiliki beberapa tujuan penting dalam pelaksanaannya. Tujuan itu antara 
lain,  (i) Untuk memperoleh  informasi  penting berupa umpan balik  alumni  sebagai  perbaikan, 
pengembangan  sistem  dan  pengelolaan  pendidikan  perguruan  tinggi,  baik  fasilitas,  pola 
pengajaran  dan  pembelajaran,  proses,  serta  pelayanan,  (ii)  Sebagai  bahan  evaluasi  untuk 
mengetahui  relevansi  pendidikan  tinggi  dengan  pekerjaan  (hardskill,  softskill,  factor 
internal/eksternal, kompetensi, kontribusi, dsb), (iii) Sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas 
perguruan  tinggi  atau  dalam  menentukan  kebijakan  pendidkan  secara  nasional,  (iv)  Untuk 
membantu perguruan  tinggi dalam proses akreditasi, baik nasional maupun  internasional,  (v) 
Memberikan  masukan  dan  data  penting  bagi Human  Resource  (HRD)  perusahaan  mengenai 
karakteristik  alumni/lulusan  perguruan  tinggi  itu  sendiri,  (vi)  Memberikan  bukti  empiris 



mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan 
tinggi, dsb, (vii) Sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan dan 
para pelaku pendidikan mengenai alumni/lulusan perguruan tinggi. 
 
1.3 Manfaat Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 
 

Manfaat Tracer Study tidak terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh lagi dapat 
memberikan informasi penting mengenai hubungan (link) antara dunia pendidikan tinggi dengan 
dunia  usaha  dan  industri.  Tracer  Study  dapat  menyajikan  informasi  mendalam  dan  rinci 
mengenai kecocokan 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 
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. 
 

Bagi Program Studi, Tracer Study dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebagai berikut: 
1. Sebagai masukan/informasi penting bagi pengembangan perguruan tinggi; 
2. Sebagai alat evaluasi untuk melihat relevansi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha 

dan industri; 
3. Sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dosen dan staf administrasi; 
4. Sebagai masukan bagi perbaikan kurikulum; 
5. Sebagai bahan evaluasi untuk mengikuti akreditasi internasional; 
6. Sebagai bahan untuk membangun jaringan/network alumni. 
 
 
1.4 Metodologi Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 
 

Pelaksanaan Tracer Study di tidak berjalan dengan sendirinya, namun terdiri dari beberapa 
tahapan  dan  peranan  beberapa  komponen.  Komponen  yang  dimaksud  disini  salah  satunya 
adalah organisasi dari Tracer Study ULM. Dalam organisasi Tracer Study ULM, pelaksanaannya 
dilakukan oleh Career Development Center ULM. Pelaksanaan Tracer Study ULM juga berada di 
bawah  tanggung  jawab Career Development Center ULM dan berada di bawah perlindungan 
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Disamping tracer study yang dilaksanakan 
oleh CDC ULM, Fakultas Teknik  juga mengadakan tracer study di  tingkatan  fakultas  teknik. Di 
level yang lebih rendah, Program Studi Teknik Pertambangan juga merasa perlu untuk melakukan 
tracer  study  tingkat  program  studi,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  bersama  dengan  Bidang 
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik, koordinasi dengan Ikatan Keluarga Alumni Teknik 
Pertambangan  (IKAT)  dan  dibantu  oleh  Himpunan  Mahasiswa  Teknik  Pertambangan 
(HIMASAPTA). 
 

Pelaksanaan  Tracer  Study  Program  Studi  Teknik  Pertambangan  FT  ULM  menggunakan 
instrumen  kuesioner  untuk  memperoleh  data.  Kuesioner  yang  digunakan  saat  ini  adalah 
kuesioner online, yang bisa di akses di laman web mining.ulm.ac.id . 
 
 
 
 
   



BAB II 
 

TRACER STUDY: ANALISIS DAN RISET STATISTIKA 
 
 
2.1 Definisi Statistik dan Statistika 
 

Statistik dan statistika pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda dalam definisinya. 
Statistik diartikan sebagai nilai‐nilai ukuran data yang mudah dimengerti (Pasaribu, 2016). Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik sendiri diartikan sebagai catatan angka‐angka (bilangan); 
perangkaan; data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong‐golongkan sehingga 
dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sementara statistika 
diartikan  sebagai  ilmu  yang  berkaitan  dengan  cara  pengumpulan,  pengolahan,  analisis  dan 
penarikan  kesimpulan  atas  data  (Pasaribu,  2016).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sendiri 
mengartikan  statistika  sebagai  ilmu  tentang  cara  mengumpulkan,  menabulasi,  menggolong‐
golongkan, menganalisis,  dan mencari  keterangan  yang berarti  dari  data  yang berupa  angka; 
pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan dan kesimpulannya 
berdasarkan bukti, berupa catatan bilangan (angka‐angka). 

 
Kata  kunci  yang  membedakan  diantara  statistik  dan  statistika  adalah  yang  satu  lebih 

sebagai nilai‐nilai dan satunya sebagai bagian dari  ilmu. Berdasarkan definisi dari statistik dan 
statistika, menurut Pasaribu (2016) maka statistika dapat dipahami sebagai ilmu yang merupakan 
cabang  matematika  (terapan)  yang  membahas  metode‐metode  ilmiah  untuk  pengumpulan, 
pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih 
sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. 
 
2.2 Jenis Statistika 
 

Statistika yang dikenal saat ini terdapat beberapa jenis, masing‐masing dapat digolongkan 
berdasarkan  pada  orientasi  pembahasannya  ataupun  tujuan  analisisnya.  Berdasarkan  pada 
orientasi  pembahasannya,  statistika  dibedakan  menjadi  statistika  matematik  dan  statistika 
terapan  sedangkan  berdasarkan  tujuan  analisisnya,  statistika  dibedakan  menjadi  statistika 
deskriptif dan statistika inferensi. 
 

Secara pengertian, statistika matematika dapat dipahami sebagai statistika  teoritis yang 
lebih  berorientasi  pada  pemahaman model  dan  teknik‐teknik  statistika.  Sementara  statistika 
terapan  dapat  dipahami  sebagai  statistika  yang  lebih  menekankan  pembahasannya  pada 
pemahaman intuitif atas konsep dan teknik‐teknik statistika serta penggunaannya pada berbagai 
bidang ilmu. 

 
2.3 Jenis Observasi/Data 
 

Observasi/data merupakan bagian penting dalam melaksanakan suatu penelitian terutama 
untuk membantu hasil analisis pada penelitian tersebut. Observasi/data dapat diartikan sebagai 
kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung secara cermat di 
lapangan.  Dalam  penelitian  Tracer  Study,  observasi/data  merupakan  bagian  penting  yang 
menjadi komoditas utama dalam menyampaikan/memberikan gambaran hasil dari pelaksanaan 
Tracer  Study  itu  sendiri.  Tanpa  adanya  observasi/data  penelitian  Tracer  Study  tidak  akan 
memberikan gambaran apapun terutama terkait salah satu tujuan utamanya dalam memberikan 
umpan balik bagi perguruan tinggi. 
 



Observasi/data  itu  sendiri  dalam  statistika  dikelompokkan  kedalam  dua  jenis,  yaitu 
kualitatif  dan  kuantitatif.  Observasi/data  kualitatif  lebih  berhubungan  dengan  data  nominal 
(tidak mengenal urutan dan operasi matematika) serta data ordinal/rank (mengenal urutan dan 
atau  operasi  aritmatika).  Sementara  observasi/data  kuantitatif  lebih  lebih  terhubung  kepada 
data  diskrit  (berhubungan  dengan  ‘proses  menghitung’,  dan  pengamatan  atas  himpunan 
terhitung) serta data kontinu (didasarkan pada suatu selang /interval sehingga meliputi semua 
bilangan riil). 
 
2.4 Karakteristik Distribusi 
 

Analisis dalam statistik tidak terlepas dari perhitungan data, termasuk dalam analisis Tracer 
Study.  Perhitungan  data  dalam  analisis  ini melibatkan  berbagai macam distribusi bergantung 
pada kebutuhan dan penggunaannya masing‐masing. Dalam menentukan distribusi yang tepat 
tentunya akan memperhatikan dari karakteristik distribusi tersebut. 
 

Pasaribu  (2016)  memberikan  penjelasan  mengenai  karakteristik  distribusi  yang  dibagi 
kedalam 2 kriteria, yaitu berdasarkan parameter dan bentuk distribusi. Paramater distribusi yang 
diperhatikan dalam karakteristik  distribusi  ini  terkait  ukuran  pemusatan,  ukuran penyebaran, 
kemencengan  dan  kelancipan.  Sementara  berdasarkan  bentuk  distribusi  perlu  diperhatikan 
apakah  distribusi  tersebut  tampak  simetris,  menceng/skew  positif,  menceng/skew  negatif, 
berpuncak tunggal atau berpuncak jamak. 
 

Dalam analisis data Tracer Study, hal yang biasa dilakukan untuk memperoleh  informasi 
statistik umumnya terkait parameter distribusi ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran 
data. Berdasarkan ukuran pemusatan data hasil statistik yang diberikan akan berupa informasi 
dimana data terkumpul dengan ukuran/jumlah tertentu. Contoh informasi yang dapat diberikan 
antara lain mean (rataan), kuartil bawah, kuartil tengah (median), kuartil atas, modus, ataupun 
persentil. Sementara dari ukuran penyebaran data hasil statistik yang diberikan berupa informasi 
bagaimana data menyebar di sekitar pusat data. Contoh informasi statistik ini antara lain range 
(jangkauan data),  IQR  (jangkauan antar kuartil),  variansi,  ataupun standar deviasi  (simpangan 
baku). 
 
2.5 Analisis Statistika dalam Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 
 

Perkembangan  dalam  Tracer  Study  Program  Studi  Teknik  Pertambangan  FT  ULM  tidak 
hanya dari sisi  infrastruktur saja namun juga terkait kualitas dari analisis data yang diberikan. 
Maksud dari kualitas analisis data yang diberikan  ini terkait dengan penggunaan teknik‐teknik 
analisis yang digunakan dalam Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM mulai 
lebih mendalam dan informasi yang diberikan jauh lebih lengkap dan rinci. Penentuan analisis 
Tracer  Study  Program  Studi  Teknik  Pertambangan  FT  ULM  dengan  menggunakan  analisis 
multivariat.  Pemilihan  teknik  analisis  multivariat  ini  dapat  diperhatikan  bahwa  mulai  dari 
menentukan hubungan antar, cakupan yang akan dianalisis serta jenis variabel antar kelompok 
responden akan menentukan teknik analisis mana yang nantinya digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN TRACER STUDY 
 

Penelitian Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM mampu memberikan 
data‐data yang dibutuhkan oleh Program Studi dalam usahanya untuk perbaikan kualitas dan 
mutu  pendidikan.  Dalam  pendekatannya,  penelitian  Tracer  Study  Program  Studi  Teknik 
Pertambangan  lebih  menitikberatkan  pada  angkatan  dalam  target  respondennya.  Namun, 
pendekatan ini tidak membatasi dalam perolehan data ataupun analisis berdasarkan lulusan. 
 

Pada  tahun 2018  ini, analisis Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT ULM 
masih  membatasi  responden  berdasarkan  tahun  lulusnya.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  bagi 
beberapa unit ULM membutuhkan analisis data berdasarkan tahun lulus, misal 2 tahun setelah 
lulus saja dan diharapkan dalam 2 tahun setelah kelulusan, sudah banyak perkembangan karir 
yang  terjadi  di  dunia  kerja  pada  setiap  alumni.  Analisis  berdasarkan  lulusan  ini  sekaligus 
menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dalam penelitian Tracer Study Program Studi Teknik 
Pertambangan FT ULM memiliki banyak cara untuk diolah dan dianalisis.  

 
3.1 Profil Responden 
 

Responden dalam tracer study ini adalah alumni Program Studi Teknik Pertambangan yang 
lulus pada tahun 2016 (Gambar 3.1). 

 

 
Gambar 3.1. Profil Responden berdasarkan Tahun Masuk Kuliah 

 
Pada Gambar di atas terlihat bahwa 51,3% responden berasal dari angkatan 2012, 33,3% 

berasal dari angkatan 2011, dan 15,4% angkatan 2010. Grafik ini identik dengan grafik lama studi 
yang ditampilkan pada gambar 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Gambar 3.2. Profil Responden berdasarkan Lama Studi  

 
3.2 Waktu Tunggu Pekerjaan 
 

 
Gambar 3.3. Grafik Lama Waktu Tunggu Pekerjaan Pertama 

 
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  hampir  seluruh  alumni  Program  Studi  Teknik 

Pertambangan (74,4%) mendapatkan pekerjaan pertama sebelum 3 bulan dari kelulusannya. 
 
   



3.3. Kesesuaian Pekerjaan dengan Bidang Ilmu Teknik Pertambangan 
 

 
Gambar 3.4. Grafik Kesesuaian Pekerjaan dengan Latar Belakang Pendidikan 

 
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  hampir  seluruh  alumni  Program  Studi  Teknik 

Pertambangan (93,8%) alumni Teknik Pertambangan yang lulus pada tahun 2015 bekerja sesuai 
dengan latar belakang pendidikanya. 
 
3.4. Komunikasi / Hubungan Alumni dengan Program Studi Teknik Pertambangan 
 

 
Gambar 3.5. Hubungan Alumni dengan Program Studi 

 
Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  seluruh  alumni  Program  Studi  Teknik  Pertambangan 

(100%) alumni Teknik Pertambangan yang lulus pada tahun 2016 masih berhubungan dengan 
Program Studi. 
 
 
 
   



3.5. Sumbangsih Alumni kepada Program Studi Teknik Pertambangan 
 
memb

 
 

Gambar 3.6. Hubungan Alumni dengan Program Studi 
 

Dari  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  94,9  %  alumni  Program  Studi  Teknik  Pertambangan 
bersedia  berpartisipasi  dalam  jejaring  informasi  lowongan  pekerjaan,  79,5%  bersedia 
berpartisipasi  dalam  kegiatan  kuliah  tamu,  seminar,  workshop,  74,4  %  bersedia  membantu 
dalam  pengadaan  fasilitas  yang  baru,  71,8  %  bersedia  membantu  perbaikan  fasilitas,  59% 
berpartisipasi  dalam  bantuan  prasarana  pendidikan,  serta  menjadi  donatur  /  sponsor 
kegiatankemahasiswaan 43,6%. 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
 

PENUTUP 
 
 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil tracer study ini adalah: 
 
1. Response rate yang diperoleh dalam Tracer Study Program Studi Teknik Pertambangan FT 

ULM  2018  ini  adalah  100%,  sama  dengan  response  rate  yang  diperoleh  pada  tahun 
sebelumnya. 

 
2. Secara umum kinerja output Program Studi Teknik Pertambangan sudah baik, ditunjukkan 

dari beberapa indikator berikut ini: 
 

a. Dari total responden, sekitar 94,9% sudah bekerja di bidang  yang terkait dengan teknik 
pertambangan.  

b. Sebanyak 74,4% responden mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 
tiga bulan. 

 
   



LAMPIRAN 
FORM TRACER STUDY 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 


