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ABSTRAK

::.".:.ii-en ini merupakan penelitian tracer study untuk melacak keberadaan dan

, - - :.,,:r.rnetensi lulusan Prodi Pendidikan Akuntansi terhadap kebutuhan dunia kerja.
',, . -:. 'benujuan untuk: 1) mengetahui keberadaan dan karir pekerjaan yang dilakukan

- .':.:'... lr rnengetahui gambaran tentang bidang pekerjaan alumni, dan 3) mengetahui

-,, ., .: - .-r:ang relevansikurikulum dengan tuntutan keahlian lulusan dalam bidang

r -- - :. :::i para pengguna lulusan.
: -::,asi penelitian ini adalah semua lulusarValumni Prodi Pendidikan Akuntansi.

** r:::.:enelitianini diperoleh sebanyakT2 orang. Data diperoleh dengan menyebarkan
' ., , :r l.:a untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner semi
' .' :r.*:J. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun data

;.'- : .:- lerkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan tabulasi dan

't " :- ":>:.

1.si. penelitian menunjukkan: 1) Terdapat beberapa jenis bidang pekerjaan dart 72
,,:i'r .:.-.:tli Prodi Pendidikan Akuntansi yaitu jika diurutkan dari yang paling besar adalah

r,.:-. Dosen sebesar 8I,g oA (59 orang), Guru / Dosen swasta sebesar 5,6oh (4 orang),

-r:' : , rr Sg'asta Lokal / Regional sebesar 5,6yo (4 orang), PNS Non Guru / Non Dosen

i"- :.:: r.l 0./0 (3 orang), Wirausaha /Wiraswasta sebesar 1,4o/o (I orang) dan Lainnya sebesar

- .-,rang). 2)Kesesuaian bidang pekerjaan para alumni Prodi Pendidikan Akuntansi

::s.:npr-rikan berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh dan dibahas di atas (tabel

: :-,;ra dapat dilihat bahwa terdapat 83,30 atau 60 orang dari alumni yang bidang

:':;nn)'a sesuai dengan Prodi Pendidikan Akuntansi, sedangkan sisanya 16,70/0 atau 12

, :a1 alumni berkerja pada bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan Prodi Pendidikan
::.:si.3) Mengenai relevansi kurikulum dengan tuntutan keahlian lulusan dalam bidang
-.an diperoleh keterangan bahwa 40,30 alau 29 orang dari alumni telah merasa

:,,ihi relevan antara kurikulum/materi yang diperoleh dengan tuntutan keahlian dalam

" -.:.,- pekerjaan, 55,60/0 atar-r 40 orang merasa cukup relevan, 2,BYo atau 2 orang merasa

":-:.*: :elel'an, dan 7,4o/o atau I orang merasa sangat kurang relevan.

i',,I t a ku n ci z A I umni, St ake ho I de r, Kur i kulum, P e ndi di kan Akunt ans i.
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