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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 Alhamdulillah, selaksa puji dan puja hanya milik Allah SWT setiap 

waktu dan masa yang telah menganugerahkan petunjuk dan magfirah kepada 
hamba-hamba-Nya, salam kesejahteraan abadi semoga selalu terlimpah 

kepada Rasul-Nya Muhammad SAW sebagai pelita yang menerangi kehidupan 

umat manusia sampai akhir jaman. 
 

 Laporan ini mengetengahkan tentang hasil Survey terhadap kepuasan 

pengguna lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari tahun 2020. Laporan mencakup tiga bab, yaitu: Bab I 
Pendahuluan berisi latar belakang serta tahapan dan teknik dalam 

penyusunan laporan, Bab II Hasil pengolahan data survey serta interpretasi 

dalam setiap instrument, diakhiri Bab III Penutup. 
 

 Dalam kesempatan ini tak lupa ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 
yang telah memberikan dukungan moral dan material untuk penyelenggaraan 

survey ini, juga kepada pihak pengguna lulusan program studi akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari yang telah berkenan untuk 
memberikan dukungan terhadap survey ini yang dengan sukarela mengisi dan 

mengirim instrument secara online. 

 

 Tentunya sebagai bagian dari keseluruhan pembelajaran, maka dalam 
penulisan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan baik ditinjau dari 

sisi pembahasan ataupun analisis, oleh karenanya segala kritik dan saran 

benar-benar menjadi suatu harapan yang dinantikan. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Pengantar 

 Survey ini adalah sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai  kepuasan pengguna lulusan dari program studi 

akuntansi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari. Proses perolehan data ini penting dilakukan untuk mendapatkan 

balikan terhadap kinerja lulusan program studi akuntansi yang dilakukan 

oleh pengguna alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

Perolehan data dari pihak pengguna lulusan dijadikan sebagai landasan 

program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

untuk melakukan peningkatan kualitas lulusan. Sehingga tercipta kualitas 

kinerja lulusan yang lebih baik lagi di kemudian hari. 

B. Tujuan 

 Melalui survey ini diharapkan diperoleh tanggapan dari pihak pengguna 

lulusan terhadap kinerja lulusan dari program studi akuntansi yang ada di 

lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

C. Responden 

 Responden yang memberikan respon terhadap kuesioner online tentang 

kepuasan kinerja para lulusan program studi akuntansi dari Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari sebanyak 56 (instansi/perusahaan) pada 

periode tahun 2017, 2018, dan 2019. 

D. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup informasi yang diperoleh tanggapannnya dari responden 

meliputi Tujuh (7) aspek, yaitu: integritas (etika dan moral), keahlian pada 

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

teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dalam tim, dan 

pengembangan diri. 

E. Pelaksanaan dan Teknik Survey 

1. Pelaksanaan 

Survey dilakukan dalam durasi waktu dua bulan terhadap para 

pengguna lulusan dalam periode satu tahun, yakni pada tahun 2020. 

Survey dilakukan secara online melalui google formulir oleh petugas 

survei Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dengan 

menyebarkan kuesioner melalui google formulir. 



a) Tahap Persiapan 

1) Membentuk tim survey (tim studi pelacakan) 

2) Menyusun instrumen/kuesioner 

3) Mempersiapkan surat tugas dari pimpinan serta 

instrumen/kuesioner. 

 

b) Tahap Pelaksanaan 

1) Melakukan koordinasi dengan tim survey 

2) Menetapkan responden sampel survey secara acak 

3) Menyebarkan kuesioner kepada responden. 

4) Melakukan pengumpulan respons dari para responden 

5) Mengolah dan menganalisis data. 

 

c) Tahap Pelaporan 

Pelaporan dilakukan setelah kuesioner terisi dan dikirimkan 

kembali cecara daring ke website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari. Disusun laporan dalam bentuk hasil 

pengolahan data dan gambaran diagram perolehan respon, 

dilengkapi interpretasi terhadap hasil pengolahan data pada 

masing-masing aspek pernyataan. Laporan disampaikan kepada 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

 

2. Teknik Survey 

Bentuk instrumen berupa kuesioner tertutup dengan pilihan respon 

untuk masing-masing pernyataan dengan skala sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. 

F. Instrumen Pengukuran dan Nilai Skor 

 Instrumen pengukuran berupa kuesioner dengan diawali identitas 

responden berupa: tahun lulus dan tingkat kepuasan. Kuesioner yang diisi 

oleh responden berupa Tujuh pernyataan yang diminta untuk direspon dengan 

cara dichecklist pada kolom: Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELUSURAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 

   

1. Tahun Lulus   :  

2. Tanggapan penilaian  : 

3. Tingkat Kepuasan  : 

 

Tabel. Instrumen Penilaian Pengguna Lulusan 

No Aspek Penilaian 

Penilaian 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 Integritas (etika dan moral)     

2 
Keahlian pada bidang ilmu 

(kompetensi utama) 

    

3 Kemampuan berbahasa asing     

4 Penggunaan teknologi informasi     

5 Kemampuan berkomunikasi     

6 Kerjasama dalam tim     

7 Pengembangan diri     

 

G. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data hasil survey menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dalam bentuk prosentase, hasil analisis data kuesioner selanjutnya 

dibandingkan dengan data ideal berdasarkan kuesioner yang disebarkan 

sehingga diperoleh pemetaan respon pada setiap pernyataan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEY 

 

 Pada bagian ini, diuraikan persepsi pengguna lulusan terhadap aspek-

aspek pernyataan yang diajukan dalam kuesioner terkait dengan kepuasan 

terhadap kinerja lulusan program studi akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari. Pada tabel berikut disajikan nama tahun 

lulusan alumni dan hasil kepuasan pengguna alumni. 

A. Daftar Tahun Lulus Alumni yang Dinilai 

 Berikut ini disajikan daftar tahun lulus alumni yang telah diisi dan 

dikirim oleh pengguna melalui kuesioner survey online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahun Lulus Alumni 

 Berdasarkan gambar 1 tersebut, menunjukkan bahwa lulusan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari bahwa sebanyak 5 responden 

(8,9%) merupakan lulusan tahun 2017, sebanyak 16 (28,6%) responden 

merupakan lulusan tahun 2018, dan sebanyak 35 (62,5%) responden 

merupakan lulusan tahun 2019. 

 

 

 

 



B. Hasil Penilaian 

1. Integritas (Etika dan Moral) 

  Tabel berikut menggambarkan bahwa integritas (etika dan moral) 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara rinci, 

sebanyak 27 responden (90,0%) mempersepsi baik, 3 responden (10,0%) 

mempersepsi sangat baik, dan tidak ada responden yang mempersepsi 

cukup baik dan kurang baik. 

Tabel 1. Penilaian Integritas (Etika dan Moral) 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 40 71.40 

Baik 16 28.60 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari terkait integritas (etika dan moral) tersaji pada gambar 1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Integritas (Etika dan Moral) 

  Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek integritas (moral dan etika) berada dalam 

kategori sangat baik. 

 



2. Kompetensi/Keahlian 

  Tabel berikut menggambarkan bahwa kompetensi/keahlian 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara rinci, 

sebanyak 32 responden (57,1%) mempersepsi baik, 24 responden (42,9%) 

mempersepsi sangat baik, dan tidak ada responden yang mempersepsi 

cukup baik dan kurang baik. 

Tabel 2. Kompetensi/Keahlian 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 24 42.90 

Baik 32 57.10 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari terkait kompetensi/keahlian tersaji pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kompetensi/keahlian 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek kompetensi/keahlian berada dalam kategori 

baik. 

3. Kemampuan Berbahasa Asing 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa kemampuan berbahasa 

asing lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. 



Secara rinci, sebanyak 28 responden (50,0%) mempersepsi sangat baik, 

26 responden (46,4%) mempersepsi baik, 2 responden (3,6%) 

mempersepsi cukup,dan tidak ada responden yang mempersepsi 

kurang baik. 

Tabel 3. Kemampuan Berbahasa Asing 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 28 50.00 

Baik 26 46.40 

Cukup 2 3.60 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait kemampuan berbahasa asing tersaji pada 

gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kemampuan Berbahasa Asing 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek kemampuan berbahasa asing berada dalam 

kategori sangat baik. 

4. Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa kemampuan penggunaan 

teknologi informasi lulusan dari program studi akuntansi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh 

responden. Secara rinci, sebanyak 28 responden (50,0%) mempersepsi 

baik, 28 responden (50,0%) mempersepsi sangat baik, dan tidak ada 

responden yang mempersepsi cukup baik dan kurang baik. 



Tabel 4. Penggunaan Teknologi Informasi 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 28 50.0 

Baik 28 50.0 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait kemampuan penggunaan teknologi 

informasi tersaji pada gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek kemampuan penggunaan teknologi informasi 

berada dalam kategori baik. 

 

5. Kemampuan Berkomunikasi 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa kemampuan berkomunikasi 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara 

rinci, sebanyak 34 responden (60,7%) mempersepsi sangat baik, 22 

responden (39,3%) mempersepsi sangat baik, dan tidak ada responden 

yang mempersepsi cukup baik dan kurang baik. 

 

 

 



Tabel 5. Kemampuan Berkomunikasi 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 34 60.70 

Baik 22 39.30 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait kemampuan berkomunikasi tersaji pada 

gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kemampuan Berkomunikasi 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek kemampuan berkomunikasi berada dalam 

kategori sangat baik. 

 

6. Kemampuan Kerjasama 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa kemampuan kerjasama 

lulusan program studi akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara 

rinci, sebanyak 28 responden (50,0%) mempersepsi sangat baik, 28 

responden (50,0%) mempersepsi baik, dan tidak ada responden yang 

mempersepsi cukup baik dan kurang baik. 

 

  

 

 



Tabel 6. Kemampuan Kerjasama 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 28 50.00 

Baik 28 50.00 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait kemampuan kerjasama tersaji pada 

gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kemampuan Kerjasama 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek kemampuan kerjasama berada dalam 

kategori baik. 

 

7. Pengembangan Diri 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa pengembangan diri lulusan 

dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara rinci, 

sebanyak 36 responden (64,3%) mempersepsi sangat baik, 20 

responden (35,7%) mempersepsi sangat baik, dan tidak ada responden 

yang mempersepsi cukup baik dan kurang baik. 

 

 

 



Tabel 7. Kemampuan Kerjasama 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 36 64.30 

Baik 20 35.70 

Cukup 0 0.00 

Kurang 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait pengembangan diri tersaji pada gambar 7 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengembangan Diri 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek pengembangan diri berada dalam kategori 

sangat baik. 

 

8. Penilaian Secara Umum 

 Tabel berikut menggambarkan bahwa penilaian secara umum 

terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan dari program studi 

akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

dipersepsi puas oleh seluruh responden. Secara rinci, sebanyak 55 

responden (98,2%) mempersepsi puas, 1 responden (1,8%) mempersepsi 

cukup puas, dan tidak ada responden yang mempersepsi kurang puas 

dan tidak puas. 

 

 



Tabel 8. Tingkat Kepuasan Pengguna 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Puas 55 98.20 

Cukup Puas 1 1.80 

Kurang Puas 0 0.00 

Tidak Puas 0 0.00 

Total 56 100.00 

 Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka persepsi pengguna 

lulusan dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari terkait tingkat kepuasan secara umum tersaji 

pada gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan 

 Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada aspek tingkat kepuasan secara umum berada 

dalam kategori puas dengan capaian sebesar 98,2%. 

 

C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Pengguna 

  Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna lulusan pada tahun 

2020 ada beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh responden 

dimana saran ini kemudian akan dievaluasi untuk peningkatan kinerja 

lulusan program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari pada masa mendatang. Adapun beberapa saran yang 

diberikan oleh responden terkait kinerja alumni dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

 

 



Tabel 9. Saran Pengguna Lulusan 

Kemukakan saran Anda untuk kinerja alumni Program Studi Akuntansi STIE Enam 

Enam Kendari 

Kinerja yang sangat memuaskan, serta mampu memotivasi tim kerja 

Memberikan Pengaruh positif dalam lingkungan kerja, 

Performa sangat memuaskan, 

semoga alumni lebih meningkat lagi kinerjanya pada masa mendatang 

Memberikan manfaat positif dan kinerja yang terbaik 

Memberikan benefit yang sangat baik bagi perusahaan 

Tingkatkan lagi kinerja bagi alumni 

Memiliki kemampuan kerja terbaik 

Memiliki kedisplinan yang baik dan kompetensi yang baik dalam bekerja 

Kualitas dan Kuantitas kerja sangat baik 

Kinerja yang diberikan sudah sangat memuaskan 

performa sudah baik, ditingkatkan lagi kedepannya 

Kompetensi yang dimiliki sangat memuaskan 

Informa yang diberikan sudah cukup baik, dipertahankan terus yahh 

Tanggung jawab kerja berorientasi pada mutu atau hasil 

Potensi yang dimiliki terhitung mampu dan dapat diaplikasikan ditempat kerja 

Potensi yang diberikan cukup baik, dipertahankan terus dan digali terus potensinya sehingga 

kinerja yg diberikan dapat lebih maju lagi 

kemampuan dan semangat untuk berinovasi sangat baik 

kinerja yang diberikan sudah baik. tinggal perlu ditambah pengalamannya saja 

Mantaaaap sudah cukup baik...Tingkatkan 

Memiliki Kemampuan Kerja yang baik 

Performa yang diberikan sangat memuaskan 

Semangat Kerja yang sangat baik, dan memberikan benefit yang positif  

Menunjukkan kerja memuaskan 

performa yang berikan sudah baik 

Memilik etos kerja dan attitude yang baik 

Dipertahankan kinerjanya dan kegigihannya dalam mengerjakan suatu kerjaan yg diberikan 

Memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja instansi 

Kemampuan Kerja sangat baik 

Memiliki potensi kinerja terbaik 

mengadakan kerjasama untuk perekrutan kerja alumni 

Memiliki performa positif dan berinovasi 

kinerja yang diberikan cukup baik dan sangat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan 

Tanggap dan cepat paham dengan tugas yang diberikan 

sudah cukup baik sehingga dapat untuk disaingkan dengan lulusan dari universitas negeri 

Kinerja yang diberikan sudah cukup baik, sehingga perlu dipertahankan lagi kedepannya 

kompetensi yang dimiliki cukup baik 



Sudah baik, tingkatkan lagi kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik dan cepat 

Kinerja sangat memuaskan 

Memiliki Kinerja yang sangat memuaskan 

secara umum sudah memiliki kompetensi yang baik 

Potensi cukup baik, dan kinerja yang diberikan untuk perusahaanpun baik 

kapasitas yang dimiliki sudah sangat baik 

Meningkatkan lagi kompetensi alumni akuntansi 

kinerja yang diberikan sudah memuaskan 

dipertahankan kompetensi alumni 

Orientasi kerja mengarah Inovasi 

Kualitas kerja sangat memuaskan, dan orientasi terhadap inovasi dan hasil 

sudah baik agar kinerja alumni dapat dipertahankan 

Kualitas kinerja sangat baik 

Bekerja dengan sangat baik 

Memiliki kemampuan dan etos kerja yang memuaskan, serta semangat kerja yang sangat baik 

 

 Berdasarkan hasil saran pengguna lulusan pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari berdasarkan hasil evaluasi teridentifikasi 

bahwa secara umum pengguna lulusan agar lulusan dari program studi 

akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari tetap 

mempertahankan kompetensi lulusan dan berusaha dapat meningkatkan 

keahlian lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Olehnya itu Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari telah menanggapi dengan dengan 

meningkatkan keahlian lulusan salah satunya adalah dengan melakukan 

ujian kompetensi sebelum lulus untuk mendapatkan keahlian tambahan atau 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disamping ijazah formal yang 

akan diterima oleh lulusan. 

 

 

 

 

 

  

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 Hasil survey menggambarkan bahwa kinerja lulusan yang berasal dari 

program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

termasuk dalam kategori berkualitas, dilihat dari persepsi 56 responden 

berkenaan dengan tujuh aspek penilaian, yaitu: integritas (etika dan moral), 

keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kerjasama dalam tim, 

kemampuan berbahasa asing, kemampuan berkomunikasi, penggunaan 

teknologi informasi, dan pengembangan diri dipersepsi oleh pengguna berada 

pada kategori sangat baik dan baik. 

 Hasil survey ini menunjukkan bahwa program studi akuntansi Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari telah menghasilkan lulusan yang 

memberikan kepuasan kinerja kepada pengguna, sehingga mereka memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya. Dengan 

demikian, menjadi pendorong bagi program studi akuntansi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari untuk terus meningkatkan kualitas 

alumni yang lebih baik lagi di kemudian hari. Walaupun responden masih 

terdapat penilaian cukup puas. 

 Semoga pada laporan mendatang memberikan informasi atau gambaran 

yang lebih baik tentang kepuasan pengguna lulusan, terutama pada aspek 

yang mendapat persepsi cukup baik. Sehingga tingkat kepuasan pengguna 

lulusan meningkat. 
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