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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab 

sebelumnya, maka dalam Bab V ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran 

sebagai hasil akhir dari penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian  yang telah dilakukan dengan judul“Tracer Study 

Mahasiswa Lulusan Tahun 2011-2012 Program Studi Manajemen Universitas 

Kristen Maranatha Bandung” maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain 

sebagai berikut ini. 

- Penguasaan kompetensi khususnya dalam bekerja itu sangat dibutuhkan. 

- Penilaian dan umpan balik dalam fakultas pun sangat disetujui karena 

memiliki dampak yang besar bagi fakultas. 

- Pengalaman belajar, seperti magang dan sebagainya itu sangat dibutuhkan 

karena untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan mereka. 

- Penguasaan kompetensi khususnya yang baru lulus pun sangat penting 

dalam pekerjaan. 

- Relevansi antara pekerjaan dengan perkuliahan terlihat seimbang, karena 

rata-rata lulusan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang 

mereka tempuh. 
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- Lulusan yang lulus pada tahun 2011 terdapat 92orang dan pada tahun 

2012 terdapat 87 orang. Dan yang berdomisili di Bandung mencapai 44% 

dan itu yang paling banyak di antara keseluruhan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur penelitian yang 

seharusnya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian dalam 

pelaksanaannya, yaitu keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis yang telah 

dilakukan, peneliti akan memberikan saran yang dapat disampaikan antara lain: 

-   Sebaiknya tracer study dilakukan dengan menggunakan website khusus untuk 

mempermudah pelaksanaan tracer study tersebut sehingga para responden 

bisa mengisinya dengan mudah dan membuat website tersebut menjadi 

menarik sehingga membuat para pengisinya tertarik untuk berpartisipasi. 

-   Bagi para pengisi tracer study yang sudah berpartisipasi hendaknya 

mendapatkan sebuah penghargaan atau hadiah sebagai balasan ucapan 

terimakasih atas pengisian yang telah dilakukan dan berlaku sampai pengisian 

selanjutnya. Sehingga para pengisi memiliki suatu kesenangan tersendiri 

setelah melakukan pengisian. 

 


