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Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tracer  study  untuk  melacak  

keberadaan  dan kesesuaian  kompetensi  lulusan  terhadap  kebutuhan  dunia  

kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kesesuaian Lulusan 

Program Studi Pendidikan Tata Boga Di Dunia Kerja Dan Industri. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2014. Jenis penelitian bersifat deskritif 

Populasi  penelitian  ini  adalah  Lulusan/Alumni  Program Studi  

Pendidikan Tata Boga yang diambil tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010 – 2012. 

Sampel penelitian ini menggunakan sampel total yaitu seluruh Lulusan Program 

Studi Pendidikan Tata Boga yang berjumlah sebanyak 58 orang (By Telephone). 

Data untuk  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  kuesioner  

(angket). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

persentase kemudian dideskripsikan.  

 Hasil penelitian menunjukan: 1) lulusan Program Studi Pendidikan Tata 

Boga yang bekerja sebanyak 72,41% dan yang tidak bekerja 27,59%;   2) 

sebanyak 52% lulusan Program Studi Pendidikan Tata Boga memperoleh 

pekerjaan dengan masa tunggu antara 1-6 buan, sebanyak 4,7% lulusan Program 

Studi Pendidikan Tata Boga memperoleh pekerjaan pertamanya lebih dari 13 

bulan dan14,3% mendapat pekerjaan pertamanyaa tanpa masa tunggu; 3) lulusan 

Program Studi Pendidikan Tata Boga yang bekerja di bidang pendidian sebanyak 

73,8%, sedangkan yang bekerja pada bidang non kependidikan sebanyak 26,2%; 

4) level jabatan yang bekerja di bidang pendidikan  adalah sebagai  guru dan 

dosen dan di bidang non kependidikan adalah sebagai cook helper, manager dan 

lain-lain; 5) penghasilan pertama yang dipelolah lulusan Program Studi 

Pendidikan seanyak 61,9% kurang dari Rp. 1.000.000, 31% lulusan Program Studi 

Pendidikan berpenghasilan lebih dari Rp. 1.700.000; 6) tingkat kesesuaian lulusan 

Program Studi Pendidikan Tata boga dengan latar belakang pendidikan yang 

diperoleh waktu kuliah diperoleh hasil sebanyak 83,3% dan lulusan menyatakan 

materi kuliah yang diberikan Program Studi Pendidikan Tata Boga sudah sesuai 

kebutuhan pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan.; 7) sebanyak 92,9% 

lulusan Program Studi Pendidikan bekerja di pulau Sumatera dan selebinya 7,1% 

bekerja di luar pulau Sumatera. 

 

 


