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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan Jenis dan Jabatan Pekerjaan lulusan Program Studi Pendidikan 

Tata Boga maka terdapat 36 lulusan yang memperoleh jenis dan jabatan 

pekerjaan relevan di dunia kerja/industri dengan latar belakang pendidikan 

lulusan yaitu Program Studi Pendidikan Tata Boga sedangkan 3 lulusan 

lainnya memperoleh jenis pekerjaan yang tidak relevan yaitu Pegawai, PNS, 

Home Industri, sedangkan jabatan yaitu Back Office, Staff Administrasi, dan 

Penjahit. 

2. Berdasarkan Gaji Pertama lulusan Program Studi Pendidikan Tata Boga 

masih tergolong rendah, gaji pertama lulusan yang bekerja sebagai guru 

sebanyak 19 lulusan memperoleh gaji pertama berkisar <Rp.1.000.000, gaji 

pertama lulusan yang bekerja sebagai guru sebanyak 3 lulusan memperoleh 

gaji pertama berkisar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000,  gaji pertama lulusan 

yang bekerja sebagai guru sebanyak 1 lulusan memperoleh gaji pertama 

berkisar >Rp.2.000.000,gaji pertama lulusan yang bekerja sebagai 

Pegawai/PNS sebanyak 2 lulusan memperoleh gaji pertama berkisar 

>Rp.2.000.000, sedangkan gaji pertama lulusan yang bekerja sebagai chef 

sebanayak 7 lulusan memperoleh gaji pertama berkisar Rp.1.000.000 - 

Rp.2.000.000, gaji pertama lulusan yang bekerja sebagai chef sebanyak 
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5lulusan memperoleh gaji pertama berkisar >Rp.2.000.000, gaji pertama 

lulusan yang bekerja sebagai home industri sebanyak 1 lulusan memperoleh 

gaji pertama berkisar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000. 

3. Berdasarkan Gaji Tetap 8 lulusan sebagai guru memperolehgaji tetap berkisar 

<Rp.1.000.000 sebanding 8 lulusan sebagai guru memperolehgaji 

tetapberkisar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000, 6 lulusan sebagai guru 

memperolehgaji tetap berkisar Rp.1.000.000, 4 lulusan sebagai guru 

memperolehgaji tetap berkisar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000, sedangkan 9 

lulusan sebagai chef memperoleh gaji tetap berkisar >Rp.2.000.0000, gaji 

tetap yang diperoleh lulusan dapat dikategorikan sesuai dengan UMR chef 

yaitu berkisar Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. 

4. Berdasarkan Tingkat Relevansi Lulusan Program Studi Pendidikan Tata Boga 

maka dapat disimpulkan bahwa rataan tingkat relevansi yaitu : 

a. Tingkat relevansi Kompetensi Lulusan yang memperoleh rataan tertinggi 

65,4 persen yaitu Keterampilan lulusan  

b. Tingkat Relevansi Kurikulum memperoleh rataan tertinggi 57,27 persen 

yaitu Kompetensi Program Studi Pendidikan Tata Boga. 

c. Tingkat Relevansi Pekerjaan Kurikulum memperoleh rataan tertinggi 56,4 

persen yaitu Pengalaman Praktek Lapangan Industri. 

d. Tingkat Relevansi Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Dunia 

Kerja/Industri memperoleh rataan tertinggi 57,7 persen yaitu Hubungan 

Program Studi Pendidikan Tata Boga dengan Dunia Kerja/Industri. 

 



96 
 

 
 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka di sarankan 

sebagai berikut : 

1. Program Studi Pendidikan Tata Boga harus mempunyai data lulusan, sehingga 

jika dilakukan penelitian tentang lulusan, informasinya akan lebih mudah 

diperoleh. 

2. Program Studi Pendidikan Tata Boga harus terus mengembangkan evaluasi dan 

perbaikan kurikulum sehingga kompetensi yang dimiliki lulusan sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan dunia kerja/industri. 

3. Program Studi Pendidikan Tata Boga harus menjalin kerja sama yang baik 

dengan dunia kerja/industri, sehingga dapat memperoleh informasi dan 

Program Studi Pendidikan Tata Boga akan mendapat respon yang baik dari 

dunia kerja/industri. 

 


