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KATA PENGANTAR 

 

 

Skripsi merupakan satu tahapan penting dalam penyelesaian studi 

mahasiswa strata satu (S-1) di perguruan tinggi. Dalam penyusunan skripsi 

melibatkan beberapa pihak meliputi mahasiswa, pembimbing, penguji, 

pengelola program studi. Skripsi dapat digunakan sebagai salah satu tolok 

ukur untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menuangkan gagasan 

dan analisis mengenai suatu bidang keilmuan tertentu dalam bentuk 

tulisan. 

Panduan Skripsi ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya,  pada 

edisi ini telah ada perubahan substansi dari skripsi pada periode 

sebelumnya menjadi Skripsi yang substansi kegiatannya dapat berupa 

Penelitian, Karya Ilmiah Kompetitif dan Magang Kerja. Pedoman ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan berbagai pihak yang terlibat 

dalam penyelesaian skripsi mahasiswa sehingga proses studi mahasiswa 

lebih terarah, terstruktur, dan lancar sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

Buku panduan Skripsi Program Sarjana memuat panduan baku 

yang berlaku umum dalam penulisan skripsi. Aturan yang khas bagi 

rumpun ilmu masing-masing, sesuai kelaziman dalam dunia keilmuannya 

dapat dipergunakan asal tidak bertentangan dengan buku pedoman 

umum penyelenggaraan pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun, yang telah 

bekerja keras sehingga buku pedoman ini terwujud. Mudah-mudahan 

buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam usaha meningkatkan mutu 

skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Saran dan 

kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. 

 

Bandar Lampung,   September 2015 

LPPM 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Seorang Sarjana dicirikan oleh antara lain kemampuannya dalam 

menerapkan ilmu dan teknologi secara komprehensif untuk 

menyelesaikan masalah dalam bidangnya melalui pendekatan ilmiah. 

Kemampuan tersebut dapat diukur dan dinilai melalui suatu karya tulis 

ilmiah yang disebut Skripsi. Dengan demikian penyusunan skripsi  bersifat 

wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya pada jenjang S-1. 

 

1.2. Tujuan 

Secara umum, tujuan dari skripsi adalah untuk menguji 

kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan yang telah 

didapat selama menjalani masa perkuliahan. Pada akhir penyelesaian 

skripsi, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan penguasaan  

keilmuan yang dipelajari.  

 

Selain itu, penyusunan skripsi juga ditujukan untuk memberi bekal 

dasar kepada mahasiswa didalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis 

untuk menuangkan daya kritis, analisis dan sintesis mahasiswa terhadap 

suatu fenomena atau masalah dengan memperhatikan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dari persepektif lingkup bidang 

keilmuan pada program studi dimana mahasiswa terdaftar. 

 

1.3. Batasan dan Bentuk Skripsi  

a. Batasan  

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah keahlian di dalam struktur 

kurikulum program pendidikan sarjana bidang ilmu tertentu, dalam upaya 

penerapan terpadu ilmu yang telah didapatkan sesuai dengan suatu 

peminatan, dalam bentuk karya tulis ilmiah. Skripsi yang disusun 

mahasiswa bersifat penerapan ilmu dan teknologi yang ada untuk 
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menyelesaikan masalah (problem-solving atau problem-oriented research) 

yang sederhana yang terkait dengan bidang studinya. Jika merupakan 

pengembangan metode, proses atau produk, maka sifatnya juga 

sederhana. Skripsi disusun dalam bentuk buku seperti laporan penelitian. 

skripsi merupakan skripsi yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa program sarjana. 

 

b. Bentuk Kegiatan untuk Mendapatkan Data/Informasi  

Data/informasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan skripsi 

dapat diperoleh dari bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: penelitian, 

magang, kewirausahaan, karya desain teknologi, dan karya ilmiah 

kompetitif.  
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II. KETENTUAN UMUM 

 

 

2.1 Persyaratan Penyusunan Skripsi  

Untuk penyusunan skripsi, seorang mahasiswa harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik/semester yang 

sedang berjalan.  

b. Telah lulus mata kuliah minimal 120 SKS   

c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.  

d. Tidak ada nilai E dan nilai D tidak melebihi 10% dari keseluruhan 

mata kuliah yang telah ditempuh.  

e. Telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan topik 

penelitian skripsi yang dilakukan.  

f. Telah menempuh mata kuliah Metode Penelitian dan Statistik.   

g. Telah mempunyai dosen pembimbing skripsi yang ditetapkan oleh 

Kaprodi.  

 

2.2 Bahasa 

Skripsi ditulis dengan Bahasa Indonesia baku atau bahasa lain yang 

ditetapkan oleh jurusan/ program studi. 

 

2.3 Format Penulisan  

Secara umum format penulisan skripsi  mengacu pada pedoman 

penulisan ilmiah yang umum digunakan masyarakat ilmiah. Penjelasan 

lebih detil tentang format penulisan disampaikan pada Bab IV dari buku 

ini. 

 

2.4 Jenis dan Pengumpulan Data serta Model Kegiatan  

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi dapat 

berupa data primer dan atau sekunder yang diperoleh melalui penelitian 

survei dan atau percobaan (eksperimental) di laboratorium dan atau di 
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lapangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai masalah ini dilakukan oleh 

masing-masing program studi yang bersangkutan. 

 

2.5 Etika Penyusunan Skripsi  

Skripsi adalah karya ilmiah yang tunduk pada norma dan etika 

dunia ilmiah. Pada penyusunan skripsi ini mahasiswa harus taat dan 

menjunjung tinggi etika ini. Norma-norma etis yang perlu dipenuhi dalam 

penyusunan skripsi adalah: 

a. Mencantumkan secara jelas semua sumber yang menjadi acuan 

atau dimanfaatkan dalam kajian. Ijin penggunaan mungkin juga 

harus dicantumkan jika memang diperlukan.  

b. Penyusun skripsi harus melaporkan kajiannya sesuai dengan hal 

yang sebenarnya.  

c. Apabila subyek kajian adalah manusia, maka penyusun skripsi 

tidak boleh memaksa dan merugikan subyek.  

d. Menjaga keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan subyek dengan 

tidak mempublikasikan identitas subyek penelitian tanpa ijin yang 

bersangkutan. 
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III. SISTEMATIKA SKRIPSI 

 

 

3.1 Sistematika Umum  

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu: (a) bagian awal yang meliputi: 

sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

riwayat hidup, halaman peruntukan (dedikasi) kalau diperlukan, halaman 

pernyataan keaslian, ringkasan (penelitian/kajian) dalam bahasa 

Indonesia, summary (ringkasan penelitian/kajian dalam bahasa Inggrís), 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

serta daftar dan keterangan simbol jika diperlukan; (b) bagian utama atau 

seringkali disebut sebagai tubuh utama Skripsi, terdiri atas: pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian/kajian, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran serta daftar pustaka; (c) bagian akhir yang 

merupakan bagian pendukung dari Skripsi biasanya memuat lampiran-

lampiran. Jika lampiran tidak ada atau tidak diperlukan, maka bagian akhir 

Skripsi dapat ditiadakan. 

 

3.2 Bagian Awal Skripsi  

 

A. Sampul  

Sampul skripsi berwarna kuning yang merupakan warna bendera. 

Pada sampul tersebut dicetak: Judul Skripsi, kata “SKRIPSI”, nama  lengkap  

penulis  dan  NPM,  lambang  institusi, Nama program studi, Nama 

institusi, Kota dan tahun Skripsi tersebut diselesaikan. Semua huruf 

dicetak dengan huruf besar kecuali kata “oleh” yang dicetak dengan huruf 

kecil. Semua huruf dicetak dengan tinta hitam. Sampul terdiri dua bagian, 

sampul luar (depan) dari karton (hard cover) dan sampul dalam dari kertas 

HVS putih. Contoh Sampul dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada punggung 

sampul dicantumkan: kata “SKRIPSI”, nama penulis (ringkas), kata kunci 

judul Skripsi (diurutkan berdasarkan alfabet) dan tahun kelulusan, ditulis 

memanjang mengikuti punggung buku (Lampiran 1). 
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B. Halaman Judul Skripsi 

Halaman ini diletakkan pada halaman baru sesudah sampul. Isi 

halaman ini hampir sama dengan sampul Skripsi, tetapi di bawah NPM 

ditambah tulisan: “ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana”. Judul Skripsi yang baik bersifat padat, ringkas dan informatif, 

tidak lebih dari 20 kata, tetapi dapat mencerminkan isi pokok kajian dari 

karya tulis yang dibuat. Lihat contohnya pada Lampiran 2. 

 

C. Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan dicetak pada halaman baru sesudah 

halaman judul Skripsi. Halaman ini antara lain memuat judul Skripsi, nama 

penulis, NIM, prodi, nama, NIP, dan tanda tangan pembimbing, dan 

tanggal persetujuan. Halaman persetujuan ini harus sudah ada dan 

ditandatangani oleh pembimbing sebelum mahasiswa dinyatakan boleh 

ujian Skripsi. Contohnya terdapat pada Lampiran 3. 

 

D. Halaman Pengesahan 

Pada saat ujian Skripsi, tidak jarang pada naskah Skripsi ditemukan 

hal-hal yang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dan mahasiswa wajib 

memperbaikinya sebelum naskah Skripsi disahkan. Halaman pengesahan 

dicetak pada halaman baru sesudah Halaman persetujuan. Halaman ini 

antara lain memuat judul Skripsi, nama penulis, NIM, nama dan tanda 

tangan penguji, nama dan tanda tangan Kepala Prodi, dan tanggal lulus 

Skripsi (tanggal pengesahan setelah perbaikan/revisi Skripsi dinyatakan 

selesai). Contohnya disajikan pada Lampiran 4. 

 

E. Halaman Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis perlu dicantumkan dalam Skripsi dengan 

tujuan memperkenalkan secara ringkas perjalanan pendidikan serta 

pengalaman dan data lain yang dianggap penting oleh penulisnya. 

Halaman riwayat hidup dituliskan dalam satu halaman saja. Lazimnya, 

riwayat hidup memuat data tempat dan tanggal lahir, nama kedua orang 
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tuanya, riwayat pendidikan formal sejak Sekolah Dasar hingga mencapai 

gelar Sarjana, prestasi yang pernah dicapai, karya tulis ilmiah seperti untuk 

lomba-lomba karya tulis ilmiah (LKTI, LKIM), dan  pengalaman kerja 

dengan menyebutkan secara singkat jabatan yang pernah dipangku-nya 

serta prestasi lainnya, apabila ada. Contohnya dapat dilihat pada Lampiran 

5. 

 

F. Halaman Peruntukan 

Di dalam Skripsi, halaman peruntukan (Lampiran 6) tidak harus 

ada, tetapi boleh diadakan untuk memberi peluang kepada penulis untuk 

siapa Skripsi didedikasikan, misalnya keluarga terdekat yang telah 

membantu pembiayaan kuliah, yang tidak terkait langsung dengan 

penyelesaian Skripsi. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan 

halaman peruntukan adalah sebagai berikut: 

 paling banyak hanya satu halaman.  

 penulisan motto, bagian dari kitab suci, hadis, kata-kata mutiara 

dan sejenisnya tidak dibolehkan.  

 tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku.  

 menggunakan huruf sesuai yang diatur pada pedoman ini dengan 

tinta berwarna hitam dengan kertas putih.  

 

G. Halaman Pernyataan Keaslian  

Keaslian Skripsi perlu dinyatakan dalam halaman tersendiri untuk 

menjamin bahwa karya tulis merupakan karya sendiri yang secara hukum 

bisa dipertanggungjawabkan. Contoh Pernyataan Keaslian Skripsi tersaji 

pada Lampiran 7. 

 

H. Abstrak 

Abstrak diketik pada halaman baru dan mencakup informasi: 

nama dan NPM penulis, judul Skripsi, tulisan “Skripsi” dan nama dan gelar 

lengkap pembimbing serta substansi ringkasan. Substansi ringkasan 

dimulai dengan menuliskan kata “RINGKASAN” yang diketik dengan huruf 
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besar di tengah halaman. Isi ringkasan mencakup: alinea pertama memuat 

latar belakang (permasalahan) dan tujuan penelitian/kajian. Alinea kedua 

memuat metode penelitian/kajian yang berisi penjelasan tentang 

rancangan/analisis penelitian/kajian, bila perlu penjelasan tentang tempat 

dan waktu pelaksanaan penelitian/kajian. Alinea ketiga memuat hasil 

percobaan. Alinea keempat menyajikan kesimpulan dan saran. Ringkasan 

yang baik umumnya tanpa menyitir pendapat orang lain (pustaka). 

Keseluruhan ringkasan diharapkan tidak lebih dari satu halaman diketik 1 

spasi atau maksimal 500 kata. Pada bagian bawah sebelah kiri ringkasan 

dicantumkan Kata kunci (maksimum 4 buah kata dan diurutkan 

berdasarkan alfabet), sebagaimana disajikan pada contoh di Lampiran 8. 

 

I. Halaman Summary 

Summary dibuat pada halaman baru sesudah halaman ringkasan. 

Pada dasarnya Summary merupakan ringkasan dalam versi bahasa Inggris 

dan sistematika penulisannya serupa dengan ringkasan. Pada Summary 

juga dicantumkan Keywords (kata kunci) yang maksimum terdiri dari 

empat buah kata dan diurutkan berdasarkan alfabet seperti halnya pada 

Ringkasan (Lampiran 9). 

 

J. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi 

judul KATA PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah 

halaman. Kata pengantar memuat judul dan lingkup kajian/studi serta 

tujuan pembuatan Skripsi. Selain itu, kata pengantar dapat memuat 

pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan 

terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau penyelesaian 

Skripsi dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, kepada 

Pembimbing, perorangan lain, institusi yang telah memberikan bimbingan, 

nasehat, saran dan kritik dalam pelaksanaan penyelesaian Skripsi, yang 

telah memberikan bantuan fasilitas dan bantuan lainnya yang dirasakan 

langsung oleh mahasiswa (Lampiran 10). 
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K. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru dan diberi judul 

DAFTAR ISI yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Dalam 

daftar isi termuat bagian awal Skripsi yang dimulai dari Ringkasan, bagian 

utama sampai bagian akhir atau lampiran dan masing-masing disertai 

nomor halamannya. Penomoran halaman pada bagian awal Skripsi 

menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya), sedangkan 

pada bagian utama dan akhir menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan 

seterusnya). 

Walaupun naskah bagian utama Skripsi terdiri dari bab sampai sub 

sub-bab, namun yang dicantumkan di dalam Daftar Isi hanya sampai judul 

sub-bab. Bagian akhir merupakan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 

Judul bab diketik dengan huruf besar, sedangkan setiap kata pada judul 

sub-bab diketik dengan huruf kecil yang diawali dengan huruf besar, 

kecuali kata sambung dan kata depan. Baik judul bab maupun sub-bab 

tidak diakhiri dengan titik. Pada penulisan daftar isi digunakan spasi 1, 

akan tetapi pada jarak antar Bab digunakan spasi 2. Contoh Daftar Isi 

dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

L. Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru dan diberi judul 

DAFTAR TABEL yang diketik dengan huruf besar diletakkan di tengah 

halaman. Daftar Tabel memuat semua tabel yang terdapat dalam bagian 

utama Skripsi beserta nomor halamannya. Jarak baris antar judul tabel 

yaitu 2 (dua) spasi, sedangkan jarak baris dalam satu judul tabel adalah 1 

(satu) spasi. Contoh Daftar Tabel dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

M. Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman ini 

memuat tulisan DAFTAR GAMBAR sebagai judul yang diketik dengan huruf 

besar tanpa diakhiri titik, nomor gambar, judul gambar dan nomor 
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halamannya. Contoh Daftar Gambar dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Aturan jarak spasi yang digunakan sama dengan daftar tabel. 

 

N. Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru dan memuat 

tulisan DAFTAR LAMPIRAN sebagai judul yang diketik dengan huruf besar 

tanpa diakhiri titik, nomor lampiran, judul lampiran dan nomor 

halamannya. Contoh Daftar Lampiran dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Aturan jarak spasi yang digunakan sama dengan daftar tabel. 

 

O. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah 

Skripsi memuat banyak simbol yang sangat mengganggu kalau 

keterangannya disajikan pada setiap halaman yang memuat simbol-simbol 

itu. Halaman daftar simbol diketik pada halaman baru dan diberi judul 

DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik. 

Dalam halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan 

keterangan lainnya (Lampiran 15). 

 

3.3 Bagian Utama Skripsi 

 

3.3.1 Skripsi Berbentuk Penelitian 

 

BAB I. Pendahuluan  

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian/kajian dan manfaat penelitian/kajian.  

 

1.1 Latar Belakang  

Secara umum, latar belakang memuat penjelasan hal-hal yang 

melatarbelakangi pokok persoalan yang dijadikan judul dalam Skripsi 

dengan mengetengahkan pentingnya pokok persoalan tersebut 

dipecahkan dan dicarikan jawabannya. Kelemahan-kelemahan dari 
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penelitian/kajian terdahulu dapat dikembangkan dan dirumuskan menjadi 

suatu permasalahan untuk diteliti. 

Di samping itu, konsep, kerangka pikir atau pendekatan yang berhasil 

untuk suatu sistem atau proses dapat diteliti kesesuaiannya untuk 

penerapannya pada sistem atau proses lain yang serupa atau mirip, 

karena ada kemungkinan terjadi distorsi. Demikian pula, suatu proses yang 

berhasil pada lingkup terbatas dapat menimbulkan distorsi dalam 

penerapannya untuk skala yang diperbesar atau diperluas. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Perumusan masalah memuat pernyataan-pernyataan berupa kalimat 

tanya atau kalimat lengkap berdasar alinea, yang disusun secara runut 

(urut) mulai dari permasalahan, alternatif pemecahan masalah dan 

keputusan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian/kajian.  

 

1.3 Batasan  Masalah (jika diperlukan) 

Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang 

termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja 

yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan penelitian/kajian merupakan bentuk lain dari perumusan masalah 

suatu penelitian/kajian dan biasanya ditulis secara ringkas, lebih bersifat 

teknis, dan capaiannya terukur. Sub-bab ini harus dapat mencerminkan 

judul penelitian/kajian dan apabila terumuskan dengan baik akan dapat 

digunakan sebagai penuntun langkah-langkah kegiatan berikutnya, 

misalnya mengenai data yang harus dikumpulkan untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian/kajian.  

 

1.5 Manfaat  
Sub-bab ini erat hubungannya dengan kontribusi penelitian/kajian dan 
merupakan uraian mengenai potensi kontribusi atau kemungkinan 
penerapan hasil penelitian/kajian.  
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BAB II. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan Pustaka berisi kaidah, dalil, teori-teori yang biasanya diperoleh 

dari :  

1. buku-buku teks,  

2. laporan penelitian/kajian,  

3. buletin dan jurnal/majalah ilmiah,  

4. skripsi / tesis / disertasi yang dipublikasikan dijurnal ilmiah ber-

ISSN dan/ terakreditasi nasional mupun internasional,  

5. dan sumber/tulisan ilmiah yang terlegalisasi. 

 

Pendapat atau bagian dari diklat kuliah, penuntun/petunjuk/pedoman 

praktikum dan semua bahan yang diberikan selama perkuliahan tidak 

dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah yang sahih (valid) 

sehingga bukan merupakan bahan kepustakaan.  

Secara umum tinjauan pustaka memuat uraian landasan ilmiah dan 

berkaitan erat dengan: 

1. masalah penelitian/kajian dan kerangka teoritis untuk 

mengatasinya  

2. metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dengan mengacu pada penelitian/kajian-

penelitian/kajian dengan pokok kajian sejenis yang telah 

dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu.  

3. gambaran perkembangan penelitian/kajian pada topik yang sama 

atau serupa  

4. hasil-hasil penelitian/kajian terdahulu pada kondisi yang berbeda 

sebagai bahan pembanding.  

 

Landasan ilmiah yang disajikan dalam Tinjauan Pustaka mempunyai arti 

penting agar penelitian/kajian tidak bersifat mencoba-coba (trial and 

error) atau hanya mengulang-ulang penelitian/kajian sebelumnya. Oleh 

sebab itu penting untuk mengetahui perkembangan keilmuan yang terkait 

dengan pokok kajian melalui penelusuran pustaka terbaru.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul peneltian yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan 

penelitian yang hendak dilakukan. Biasanya penelitian terdahulu yang 

digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan 

diantara konsep-konsep tersebut dan penjelasannya. 

 

2.4 Hipotesisi 

Pada bagian akhir dari tinjauan pustaka, jika diperlukan dapat 

ditambahkan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau pendapat 

sementara terhadap hasil yang akan dicapai dalam pemecahan masalah, 

yang kebenarannya akan dibuktikan dari hasil penafsiran atas data-data 

yang telah dikumpulkan dalam penelitian/kajian. Bila penelitian/kajian 

topiknya rancangan alat atau model, hipotesisnya tidak wajib dituliskan. 

 

BAB III. Metode Penelitian  

Metode Penelitian/kajian memuat hal-hal penting dan berkaitan erat 

dengan bahan dan cara, prosedur untuk memperoleh data yang diinginkan 

dan rancangan statistik atau matematis yang digunakan untuk analisis dan 

interpretasi data.  

 

Sub  bab untuk bidang teknik meliputi: 

 

3.1 Tempat dan Waktu 
Bagian ini penting dicantumkan terutama untuk penelitian/kajian yang 
erat terkait dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/lingkungan dan 
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terikat dengan kerangka waktu dan umumnya merupakan 
penelitian/kajian di lapang. Penulisan tempat dan waktu pelaksanaan 
menjadi tidak penting untuk penelitian/kajian percobaan di laboratorium 
yang pengaruh lingkungannya dapat dikendalikan dan tidak ada pengaruh 
perbedaan waktu pelaksanaannya. 
 

3.2 Alat dan Bahan (eksak) 

Setiap peralatan, mesin, alat ukur (bukan perangkat gelas) penting yang 

digunakan dalam penelitian/kajian dan sangat mempengaruhi kesahihan 

data yang dikumpulkan perlu dicantumkan nama dan spesifikasinya. 

Bahan baku, bahan pembantu dan bahan-bahan untuk keperluan analisis 

yang penting atau khas dan menonjol peranannya perlu dicantumkan 

spesifikasinya. Dalam hal-hal tertentu perbedaan data yang diperoleh 

dapat terjadi akibat penggunaan bahan yang kurang tepat atau berbeda. 

 

 

3.3 Metode 

Metode penelitian/kajian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 

langkah-langkah kegiatan penelitian/kajian, diagram alir, skema 

penelitian/kajian, model kegiatan, cara, prosedur, protokol atau 

pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis serta 

menafsirkan data.  

3.4 Teknik Analisa Data 

Analisis data bermaksud pertama- tama mengorganisasikanm data. Data 

yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan 

komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, 

artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut 

bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat 

menjadi teori substantif. 
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Sub  bab untuk bidang ekonomi meliputi: 

3.1 Obyek Penelitian 

Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, maka objek penelitian 

merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran 

semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi 

tujuan dalam penelitian. Biasanya menunjukkan tempat berlangsungnya 

tempat penambilan data penelitian. 

 

3.2 Defenisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variable adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel .Agar variabel dapat diukur dan diamati 

maka setiap konsep yang ada dalam hipotesis harus dioperasionalkan 

dalam definisi operasional variabel. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-

cirinya akan diduga. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan 

mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel 

perlu disusun kerangka sampling. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dapat terdiri dari: 

1.Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam 

kuesioner kemudian dicatat/direkam 

2.Observasi 

Pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, 

penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan 

dengan bantuan alat rekam elektronik 

3.Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan 

sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, 
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teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri 

oleh peneliti. 

4.Dokumen 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis mamupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan data yang lain. 

 

Dalam pengumpulan data penelitian membutuhkan suatu instrumen. 

Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data untuk penelitian baik 

penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. 

 

3.5 Alat Analisis Data 

Secara umum ada 2 (dua) macam metode analisis yang umumnya 

digunakan dalam penelitian yaitu (1) Analisis data secara Kualitatif, (2). 

Analisis data Secara Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan 

alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, 

grafik-grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan 

penafsiran. Sedangkan Analisis data secara Kuantitatif adalah metode 

analisis yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan analisis 

kuantitatif dan menggunakan alat statistik. 

Jika pendekatan analisis menggunakan alat statistik berarti analisis data 

dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua macam alat statistik yang 

digunakan yaitu: Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial. 

 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Ada dua versi penyajian bab ini, yaitu : dibagi menjadi dua bagian dengan 

cara pemaparan terpisah antara bagian hasil penelitian/kajian dengan 
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pembahasan, sedangkan cara yang lain adalah menyajikan hasil 

penelitian/kajian dan langsung diikuti pembahasannya.  

 

Yang disajikan sebagai hasil penelitian/kajian biasanya merupakan data 

yang terolah (bukan data mentah), baik dalam bentuk uraian deskriptif 

(teks/kalimat), maupun non-teks (tabel; gambar yang meliputi grafik, 

diagram, peta, foto, monogram, dan bentuk lainnya), bersifat sistematis 

serta mudah dimengerti pembacanya.  

 

Bentuk penyajian hasil penelitian/kajian yang baik, terarah, runut, 

sistematis, sangat membantu pembaca memahami isi Skripsi. Tabel dan 

uraian deskriptif umumnya digunakan untuk menampilkan hasil 

penelitian/kajian secara rinci. Bentuk diagram, gambar dapat dipakai 

untuk menunjukkan garis besar fenomena, kecenderungan pengaruh 

suatu perlakuan, hubungan antar parameter dan hal-hal lain yang kurang 

informatif jika ditampilkan dalam bentuk tabel.  

Pada bentuk penelitian/kajian lapang atau penelitian/kajian yang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang tidak seluruhnya terkendali, tidak 

jarang pada bagian ini juga disajikan data-data pendukung perkembangan 

cuaca, perubahan rona lingkungan fisik dan atau sosial.  

 

Hasil penelitian/kajian berupa non-teks yang baik biasanya disajikan 

sedemikian rupa susunannya, artinya mudah dipahami isinya walaupun 

dilepas atau dipisahkan dari bagian lainnya. Keterangan dan catatan kaki 

yang terkait dengannya ada pada halaman yang sama. Tidaklah lazim 

meletakkan informasi non-teks di dalam teks tanpa disebut terlebih 

dahulu dalam uraian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat 

aliran informasi yang lancar dan kehadiran informasi non-teks bersifat 

kontekstual, menyatu dengan keseluruhan isi teks. Oleh sebab itu proses 

dan hasil pengolahan data untuk memperjelas informasi teks dan non-teks 

pada bagian utama Skripsi sebaiknya disajikan dalam bentuk lampiran. 
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Demikian pula dalam membahas hasil penelitian/kajian. Jika suatu uraian 

untuk pembahasan harus merujuk pada gambar atau tabel tertentu, maka 

diusahakan letak halamannya berdekatan supaya pembaca lebih nyaman, 

kecuali secara teknis tidak memungkinkan. Isi pembahasan pada dasarnya 

merupakan analisis kritis terhadap hasil penelitian/kajian. Berbagai 

pendekatan dapat digunakan dalam menerangkan fenomena yang 

ditemukan dalam suatu penelitian/kajian, misalnya, pendekatan analogi, 

pendekatan síntesis. Hasil penelitian/kajian dapat saja berbeda atau 

sebaliknya menguatkan hasil (temuan) penelitian/kajian sebelumnya atau 

teori yang ada, namun dapat pula berbeda dari teori dan hipótesis yang 

diajukan. Terbukti maupun tidak terbuktinya hipótesis memerlukan 

pembahasan (analisis kritis) dan penjelasan teoritisnya. Penyimpangan 

terhadap teori dan hipotesis merupakan hal yang lebih menarik untuk 

dijelaskan. Kemampuan seseorang dalam melakukan pembahasan (analisis 

kritis) terhadap suatu fenomena merupakan ukuran penguasannya 

terhadap pokok kajian yang dihadapinya. 

 

Sub bab dalam bagian ini meliputi: 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

 

BAB V. Kesimpulan dan Saran  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bagian utama Skripsi, dan lazimnya 

dipisahkan menjadi dua sub-bab, yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab permasalahan atau 

tujuan dan hipótesis yang diajukan. Sub-bab ini tidak sama dengan 

ringkasan hasil. Jadi jelaslah bahwa ada benang merah yang 

menghubungkan antara judul penelitian/kajian, (rumusan) masalah, 

tujuan penelitian/kajian, hipótesis (jika ada) dan kesimpulan.  

 

Kesimpulan dinyatakan dalam bentuk alenia (tidak bernomor),lebih 

menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi 
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perkembangan ilmu. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang ringkas, 

runut, informatif, dan tidak lebih dari 1 halaman.  

 

Sub-bab saran biasanya menyajikan hal-hal relevan yang terkait dengan 

hasil (temuan) penelitian/kajian yang dilakukan. Sebagai contoh, 

pemanfaatannya untuk tujuan praktis, langkah perbaikan jika akan 

dilakukan penelitian/kajian serupa, tindak lanjut yang perlu dilakukan. 

Saran tidak boleh melenceng dari pokok kajian dan hasil penelitian/kajian 

yang diperoleh. Sebaiknya saran maksimal 1 halaman. Sub bab ini 

meliputi: 

 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

Daftar Pustaka  

Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang dirujuk atau digunakan 

untuk mendukung suatu penelitian/kajian. Cara penulisan untuk merujuk 

kepustakaan di dalam teks dan Daftar Pustaka disajikan pada Bab IV 

(Format Pengetikan dan Penulisan Skripsi) dari buku pedoman ini.  

 

3.4 Bagian Akhir Skripsi 

 

A. Lampiran  

Lampiran memuat hal-hal yang mendukung/menjelaskan berbagai 

informasi yang disajikan pada bagian utama Skripsi seperti uraian metode 

analisis yang digunakan pada Bab III, data mentah, hasil analisis statistik, 

kuesioner yang digunakan, dll. Lampiran dapat berbentuk kalimat maupun 

non-teks, yang apabila disajikan pada bagian utama akan kesinambungan 

pemahaman dan mengganggu kenyamanan pembaca. Walaupun bersifat 

menjelaskan teks atau non-teks yang disajikan pada bagian utama Skripsi, 

tidak berarti Lampiran harus berpanjang-panjang, diusahakan seringkas 

mungkin tetapi informatif. 
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IV. FORMAT PENGETIKAN DAN PENULISAN  

 

 

4.1 Format Pengetikan Skripsi 

 

A. Format Pengetikan Proposal/Laporan Skripsi  

1) Bahan dan Ukuran Kertas  

Draft laporan skripsi dibuat dengan menggunakan Kertas HVS berukuran 

A4 (21 x 29,7 cm) dengan berat 80 g/m2 (HVS 80 GSM), tidak boleh diketik 

bolak-balik dan dijilid rapi berupa sampul keras  (hardcover) berwarna 

kuning dan tulisan hitam.  

 

2) Batas Tepi  

Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut :  

a. Tepi kiri : 4 cm  

b. Tepi atas, bawah dan tepi kanan: 3 cm  

 

3) Jenis Huruf  

a. Pengetikan naskah menggunakan huruf times new roman 12 pt.  

b. Huruf miring atau huruf khusus lain dapat dipakai untuk tujuan 

tertentu, misalnya untuk menandai istilah asing.  

c. Tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi 

memakai tinta hitam.  

 

4) Jarak Baris  

a. Secara umum jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi.  

b. Jarak antar judul bab dengan judul sub-bab yang pertama, atau 

dengan kalimat pertama, sekitar 2 cm (2 x 2 spasi)  

c. Jika judul sub-bab diketik berurutan ke bawah, maka jarak antar 

judul sub-bab yang satu dengan sub-bab berikutnya diatur 2 spasi.  

d. Jarak antar judul sub-bab dengan baris kalimat pertama adalah 2 

spasi. 
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e. Jarak antar akhir kalimat dari sub-bab yang satu dengan judul sub-

bab berikutnya adalah 3 spasi.  

f. Jarak antara baris kalimat dengan judul tabel, atau antar bagian 

akhir dari tabel dengan kalimat (teks) 3 spasi.  

g. Jarak antara baris akhir judul tabel/gambar dengan tabel adalah 

1,5 spasi, sedangkan jarak antar baris dalam judul tabel/gambar 

adalah satu spasi. Jarak tabel/gambar dengan keterangannya 

adalah 1 spasi. Namun jarak antara tabel/gambar dan atau 

keterangannya dengan teks adalah 3 spasi.  

h. Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan. 

Penulisan rumus menggunakan menu equation (π). 

 

5) Penulisan judul bab dan sub-bab  

Setiap bab dimulai pada halaman baru, dan judulnya diketik dengan huruf 

besar di tengah-tengah halaman dan diberi nomor Romawi (I, II, III dst.) 

tanpa diakhiri tanda baca titik. Judul sub-bab diketik di tepi paragraf, 

diberi nomor sub-bab menggunakan angka Arab, misalnya 2.1 tanpa 

diakhiri tanda titik. Demikian pula untuk judul sub sub-bab. Setiap awal 

kata pada judul sub-bab dan sub sub-bab ditulis dengan huruf besar dan 

selebihnya dengan huruf kecil.  

 

6) Alinea baru  

Pada setiap alinea baru, kata pertama berjarak 5 kali ketukan dari tepi 

paragraf.  

 

7) Pengisian ruangan  

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya 

pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan dan 

jangan sampai ada ruangan yang terbuang kecuali alinea baru, persamaan, 

daftar, gambar, judul atau hal-hal yang khusus.  
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Pada pengetikan dengan piranti lunak pengolah kata seringkali digunakan 

pengaturan paragraf secara otomatis menggunakan modus “justified”. 

Dalam hal-hal tertentu jarak antar kata menjadi tidak sama dan 

menimbulkan kekosongan ruang yang cukup besar antar kata yang satu 

dengan kata berikutnya. Untuk menghindarkan hal ini, dalam pengetikan 

diperbolehkan memutuskan kata, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Nama sesuatu (orang, institusi dll.) dalam 

penulisannya tidak boleh diputus/terpotong.  

 

8) Format Pengetikan Tabel  

 Tabel diberi garis batas atas dan bawah tanpa garis batas samping 

(bentuk tabel terbuka) seperti yang dicontohkan pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Perbandingan nilai TSS limbah cair sebelum dan setelah 

klarifikasi 

Sampel Sebelum Klarifikasi  Setelah Klarifikasi 

CIP1* 

CIP2 

*Keterangan 

(sebutkan sumber gambar dan tahun) 

 

 Nomor tabel diketik dengan font times roman ukuran 11 tebal 

(bold). Nomor tabel diketik dengan 2 angka arab yang dipisahkan 

oleh titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat 

gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan 

nomor urut tabel atau gambar dalam bab.  

 Judul tabel diketik dengan font Times roman ukuran 11. Judulnya 

ditulis secara ringkas, tetapi menggambarkan isinya. Judul tabel 

diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik dan setiap kata di dalamnya 

dimulai dengan huruf besar, kecuali untuk kata penghubung, kata 

depan dan keterangan tempat. 
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 Nomor dan judul tabel diletakkan rata kiri 1 spasi di atas garis 

batas atas tabel dengan jarak antar baris 1 spasi jika judul tabel 

lebih dari 1 baris.  

 Judul tabel harus sama dengan judul tabel atau gambar yang 

tercantum pada halaman daftar tabel .  

 Isi tabel diketik dengan font Times roman ukuran 11 tebal (bold) 

untuk judul kolom dan tidak tebal untuk isi kolom.  

 Baris antar lajur berjarak 1 spasi. Hal yang penting adalah agar 

tabel mudah dibaca.  

 Tabel diletakkan pada halaman naskah sedemikian rupa sehingga 

garis batas tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak dan 

tabel terletak simetrik (centered) di dalamnya.  

 Kolom tabel dapat diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau 

sejajar dengan panjang kertas (landscape). Dalam hal terakhir ini 

sebaiknya seluruh halaman diisi dengan tabel tanpa teks naskah.  

 Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris 

kalimat teks tubuh utama.  

 Keterangan tabel, semacam catatan kaki, dapat digunakan untuk 

memperjelas isi tabel.  

 Tabel dan gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun.  

 Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman 

naskah dapat diterima, akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang 

jika dilipat 1 kali sudah mencapai ukuran halaman naskah saja 

yang dimasukkan dalam teks tubuh utama. Tabel yang lebih besar 

diletakkan pada lampiran.  

 

9) Format Pengetikan Gambar  

 Istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, 

peta, bagan, monogram, diagram alir dan potret.  

 Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus 

jelas.  
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 Seluruh gambar harus dirujuk dalam teks.  

 Gambar dibuat terbuka tanpa garis batas gambar.  

 Gambar diletakkan simetrik (centered) terhadap batas kertas yang 

boleh dicetak.  

 Nomor gambar diketik dengan font Times roman ukuran 11 tebal 

(bold). Nomor gambar diketik dengan 2 angka arab yang 

dipisahkan oleh titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab 

tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua 

menunjukkan nomor urut gambar dalam bab.  

 Judul gambar diketik dengan font Times roman ukuran 11. 

Judulnya ditulis secara ringkas, tetapi menggambarkan isinya. 

Judul gambar diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik dan setiap kata di 

dalamnya dimulai dengan huruf besar, kecuali untuk kata 

penghubung, kata depan dan keterangan tempat.  

 Nomor dan judul gambar diletakkan 2 spasi di bawah garis batas 

bawah gambar dengan jarak antar baris 1 spasi jika judul gambar 

lebih dari 1 baris.  

 Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman 

naskah dapat diterima. Gambar yang memerlukan 1 lipatan untuk 

mencapai ukuran halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam 

teks batang tubuh. Gambar yang lebih besar dari itu sebaiknya 

dimasukkan dalam lampiran.  

 Contoh gambar diberikan dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengambilan sampel uji sanitasi pada sabuk conveyor   

dengan metode oles (sebutkan sumber gambar dan tahun) 
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10) Format pengetikan rumus 

a. Penulisan rumus menggunakan type equation (𝜋) 

b. Setiap rumus diberikan nomor urut. 

c. Setiap rumus diberikan keterangan dan satuan. 

 

11) Penomoran Halaman  

a. Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran diberi nomor dengan angka Romawi  

b. Nomor halaman tubuh utama berupa angka Arab.  

c. Nomor halaman diletakkan simetrik (centered) di bawah naskah.  

d. Nomor halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor halaman 

tubuh utama.  

12) Pencetakan dan Penjilidan  

a. Draft laporan skripsi dicetak sesuai dengan kebutuhan, yaitu 

sejumlah dosen pembimbing dan penguji skripsi serta dapat 

diperbanyak dengan fotokopi untuk keperluan lain.  

b. Draft laporan skripsi dicetak dengan menggunakan printer tinta 

hitam untuk tulisan dan/atau berwarna untuk gambar.  

c. Bentuk penjilidan adalah jilid langsung (soft cover laminasi).  

 

4.2 Format Penulisan 

 

4.2.1 Penggunaan bahasa asing 

Penggunaan bahasa asing untuk penulisan naskah Skripsi dapat 

diijinkan dalam batas-batas tertentu. Kata-kata atau istilah dalam bahasa 

asing yang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dicetak 

diantara tanda petik atau miring (italic), misalnya starter, vacuum drying. 

Apabila kata dalam bahasa asing tersebut sudah mempunyai terjemahan 

baku dalam bahasa Indonesia, maka sebaiknya digunakan terjemahannya. 

 
4.2.2 Penggunaan tanda baca  
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a. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, titik dua dan 
sebagainya, mengacu pada kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar.  

 

4.2.3 Simbol (Lambang) dan Satuan  

1. Penggunaan Simbol (Lambang)  

Simbol atau lambang yang digunakan untuk penulisan naskah 

Skripsi harus bersifat baku bagi masing-masing disiplin ilmu.  

2. Angka dan Satuan  

 Angka digunakan untuk penulisan tanggal, waktu, nomor 

halaman, persentase, dan waktu, misalnya: 2 Agustus 2003, 

jam 05.00, halaman 106, 15 persen.  

 Dalam Skripsi sebaiknya jumlah dinyatakan dalam angka 

sedangkan satuan suatu besaran dinyatakan dengan singkatan 

satuannya. 

 Penulisan satuan suatu besaran tidak diberi tanda titik di 

belakangnya, kecuali terletak pada akhir suatu kalimat.  

 Penulisan angka yang kurang dari 10 digunakan huruf (kata), 

seperti empat bagian, sembilan kelompok, satu spasi.  

 Bilamana dalam suatu kalimat memuat satu rangkaian angka-

angka, baik lebih kecil maupun lebih besar daripada 10, maka 

semuanya dicantumkan dengan angka, sedangkan penulisan 

satuannya cukup dicantumkan setelah urutan angka terakhir, 

misalnya: 0, 5, 10 dan 15 oC.  

 

4.2.4 Pengutipan Kepustakaan dan Penulisan Daftar Pustaka  

A. Cara Mengutip Pustaka  

 Penulis lebih dari 2 orang ditulis hanya nama pertama dengan 

menambahkan et al. Contoh: Ambrosone et al. (2006) jika 

diletakkan di awal kalimat atau (Ambrosone et al., 2006) jika 

diletakkan di akhir kalimat.  
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 Penulis 2 menggunakan kata sambung “dan”. Contoh: Zubaidah 

dan Saparianti (2010) jika diletakkan di awal kalimat atau 

(Zubaidah dan Saparianti, 2010) jika diletakkan di akhir kalimat.  

 Nama pengarang dapat ditulis pada bagian awal, di bagian tengah 

atau pada bagian akhir suatu kalimat (teks) tergantung pada 

susunannya. 

 Khusus untuk pengutipan tabel dan gambar (non-teks) dari suatu 

pustaka, maka nama penulis dan tahun penerbitan pustaka itu 

dicantumkan pada akhir kalimat judul tabel dan atau gambar.  

 Jika pengarang yang sama menerbitkan dua atau lebih pustaka 

pada tahun yang sama, maka untuk pengutipannya adalah dengan 

menambahkan huruf a, b, c dan seterusnya sesuai urutan 

terbitnya pustaka, setelah penulisan tahun, misalnya Amir dan 

Hamzah (1996a), ………. (Roberts dan Jimey, 1997b).  

 Cara mengutip pendapat penulis yang tercantum di dalam pustaka 

lain mengikuti contoh berikut: Lewis (1987) dalam Knight (1996) 

mengemukakan bahwa …… atau … peningkatan laju respirasi 

jagung manis sebesar …….. (Lewis, 1987 dalam Knight, 1996).  

 

B. Penulisan Daftar Pustaka  

Cara menulis pustaka di dalam Daftar Pustaka diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Disusun berdasarkan urutan alphabet nama penulis dan tahun 

penerbitannya.  

 Nama setiap penulis dimulai dari nama belakang/marga/keluarga, 

diikuti dengan nama pertama dan keduanya (kalau ada).  

Contoh:  

- Basuki Abdullah ditulis: Abdullah, B.  

- Seno Sastroamidjojo ditulis: Sastroamidjojo, S.  

- Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S.T.  

- I Nyoman Suwandi Pendit ditulis: Pendit, I.N.S.  
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 Derajat Kesarjanaan, misalnya Prof., Dr., Ir., dr., Drs., SH., B.Sc., 

M.A., M.Sc., dan lain-lain dalam daftar pustaka tidak perlu 

dicantumkan.  

 Tahun publikasi diberi kode a,b,c,d,….dst jika penulis yang sama 

publikasi dalam tahun yang sama. Penulisan kode didasarkan 

urutan sitasinya dalam naskah.  

 Nama jurnal disingkat dengan singkatan baku diikuti dengan 

penulisan volume, nomor, dan halaman.  

 Judul buku ditulis dengan huruf besar untuk setiap kata kecuali 

kata sambung (style title case) dan ditulis miring, dan untuk judul 

naskah dari jurnal ditulis dengan huruf besar pada kata pertama 

(style sentence case).  

 Nama-nama lembaga, jurnal, periodikal, atau buletin dapat 

disingkat sejauh singkatan tersebut cukup dikenal dan dimengerti. 

 Penulisan pustaka dalam Daftar Pustaka tergantung pada setiap 

jenis pustaka dengan perincian sebagai berikut:  

a. Pustaka berupa Majalah Ilmiah Berkala (Jurnal/Buletin)  

Cara penulisan: Nama penulis, tahun penerbitan, judul 

artikel/tulisan, nama majalah, volume dan nomor majalah serta 

nomor halaman artikel/tulisan Contoh:  

Yanti, R., Suyitno, dan E. Harmayani. 2000. Identifikasi 

Komponen Ekstrak Sirih (Piper betle Linn) Dari 

Beberapa Pelarut dan Pemanfaatannya Untuk 

Pengawetan Ikan. Agrosains 13(3): 239-250.  

b. Pustaka Berupa Buku Teks  

Cara penulisan: Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, 

nomor edisi (bila bukan edisi pertama), nama penerbit dan tempat 

penerbit (nama daerah/kota). Contoh: 

Pomeranz, Y. and C.E. Meloan. 1994. Food Analysis. 

Adivision of International Thomson Publishing Inc. 

USA. p. 45-46. 
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c. Bab dalam buku  

Contoh:  

Dugan, Jr LR. 1996. Lipids. Dalam OR Fennema (ed.). Food 

Science: A Series of Monographs. Marcel Dekker 

Inc., Connecticut  

d. Tesis atau skripsi yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah  

Contoh:  

Suter, IK. 1996. Telaah Sifat Buah Salak Bali di Bali sebagai 

Dasar Pembinaan Mutu Hasil. Disertasi Doktor. 

IPB. Bogor  

e. Internet  

Contoh:  

Sarangpani, S. 2008. Supplier evaluation-the first steps for 

effective sourcing. Didownload pada 6 Desember 

2008. <http: // www. hosteddocs.ittoolbox.com 

/SS100104.pdf>.  

f. Paten  

Contoh:  

Gramatikova  S,  Hazlewood  GD,  Lam,  and  Barton  NR. 

2007. Phospholipases, nucleic acids encoding them 

and methods for making and using them. United 

States Patent 7,226,771  

 

g. Prosiding  

Contoh:  

Zubaidah E, Saparianti E, and Maulidina D. 2010. 

Production of fermented beverages from mulberry 

fruit juice. Proceeding International Conference in 

Natural Colouring, Machung University, Malang, 

pp. 44-46  
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4.3 Lain-lain  

Bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam naskah Skripsi 

mengikuti kaidah penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baku dan Benar 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).  
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V. PROSEDUR DAN TATA LAKSANA  

PENYELESAIAN  

 

 

5.1 Tata Alur Administrasi Penyelesaian Skripsi 

Penyelesaian Skripsi sangat tergantung pada upaya aktif dari pihak 

mahasiswa, sehingga kegiatan ini menuntut disiplin tinggi serta kerjasama 

yang baik dari Dosen Pembimbing maupun pihak-pihak terkait.  

1. Mahasiswa telah mempunyai Dosen Pembimbing Skripsi yang 

mekanisme penentuannya dilakukan oleh program studi.  

2. Mahasiswa memasukkan Skripsi dalam Kartu Rencana Studi pada 

saat daftar ulang akademik pada awal semester yang 

bersangkutan.  

3. Setiap awal semester bagian akademik mengirimkan nama-nama 

mahasiswa yang memprogram Skripsi pada semester yang sedang 

berjalan.  

4. Mahasiswa mendiskusikan judul Skripsi dengan Dosen 

Pembimbing. Judul Skripsi harus sudah ditetapkan maksimal 2 

bulan setelah KRS.  

5. Apabila judul Skripsi (boleh judul sementara) telah disetujui Dosen 

Pembimbing, mahasiswa wajib mendaftarkan kegiatan Skripsinya 

pada pihak program studi (Lampiran 16) maksimal 1 minggu 

setelah dari tanggal disetujui, disertai lampiran jadwal 

penyelesaian penulisan Proposal Skripsi yang telah disetujui oleh 

Dosen Pembimbing. 

6. Mahasiswa menyusun Proposal Skripsi sampai disetujui oleh 

Dosen Pembimbing. Jangka waktu untuk penyelesaian 

penyusunannya hingga memperoleh persetujuan dari Dosen 

Pembimbing paling lama 3 bulan sejak didaftarkan kepada 

pengelola Jurusan/program studi. Perpanjangan dari batas waktu 

tersebut hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan 

Dosen Pembimbing dan pengelola Jurusan/program studi.  
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7. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk melakukan seminar proposal 

Skripsi maksimal 2 minggu setelah disetujui Dosen Pembimbing.  

8. Proposal Skripsi harus diseminarkan paling lambat 2 minggu 

setelah didaftarkan dan pelaksanaannya diatur oleh pengelola 

Jurusan/program studi.  

9. Skripsi sudah harus selesai ditulis (termasuk pengumpulan data, 

pengolahan, penafsiran dan penulisan naskah Skripsi) dan 

disetujui oleh Dosen Pembimbing paling lama dua semester 

setelah seminar Proposal Skripsi. Perpanjangan dari batas waktu 

tersebut hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan 

Dosen Pembimbing dan pengelola Jurusan/program studi.  

10. Sebelum Seminar Hasil mahasiswa mendaftarkan diri untuk 

melakukan pendaftaran seminar hasil penelitian Skripsi. 

Pendaftaran paling lambat dilakukan 2 minggu setelah naskah 

hasil Skripsi disetujui Dosen Pembimbing.  

11. Skripsi yang telah selesai disusun dan disetujui oleh dosen harus 

diseminarkan paling lambat 1 bulan setelah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. Pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi ini diatur oleh 

pengelolan Jurusan/program studi.  

12. Setelah revisi naskah Skripsi pasca Seminar Hasil disetujui Dosen 

Pembimbing, mahasiswa dapat mendaftarkan untuk Ujian Skripsi 

maksimal 2 minggu setelah tanggal persetujuan. Pelaksanaan 

Ujian Skripsi diatur oleh pengelola Jurusan/program studi dan 

sudah terlaksana paling lambat 2 minggu setelah pendaftaran 

Ujian.  

13. Jika dalam Ujian Skripsi dinyatakan lulus dengan revisi, maka revisi 

maksimal dilakukan 1 bulan, Keterlambatan waktu Skripsi akan 

mempengaruhi nilai akhir. Jika dinyatakan tidak lulus, maka perlu 

mengulang ujian atau menyusun Skripsi kembali.  
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5.2 Bobot Kegiatan untuk Penyelesaian Skripsi 

Kegiatan Skripsi dapat disamakan dengan kegiatan lapang atau 

kegiatan praktek Magang Kerja (Skripsi bentuk Magang) yang setiap sks 

bobot kegiatannya setara 150 menit per minggu. Jika bobot Skripsi 

ditetapkan 4 SKS atau 600 menit per minggu, maka selama satu semester 

(16 minggu) menggunakan waktu 240 jam. Jika Skripsi dikerjakan efektif 

setiap hari selama 3-4 jam dengan 25 hari kerja per bulan, maka Skripsi 

semestinya dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 4 bulan efektif. 

 

5.3 Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 

Seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen 

Pembimbing, yang terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Pendamping. Penetapan dosen pembimbing, baik Pembimbing Utama 

maupun Pembimbing Pendamping sepenuhnya dilakukan oleh ketua 

program studi. 

 

1.Syarat-syarat Dosen Pembimbing  

Syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing adalah 

sebagai berikut:  

- Dosen Pembimbing Utama adalah dosen dari program studi yang 

sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya, sekurang-kurangnya 

mempunyai jabatan fungsional Lektor dengan tambahan gelar 

Magister atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor atau PhD.  

- Dosen Pembimbing adalah dosen dari/di luar program studi yang 

memenuhi syarat sebagai Dosen Pembimbing Utama yang 

sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor, atau 

Asisten Ahli dengan tambahan gelar minimal Magister.  

- Penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan di atas ditentukan 

oleh Ketua atas usul Jurusan/prodi.  

- Permohonan Dosen Pembimbing dari luar harus disetujui oleh ketua 

program studi. 
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2. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing  

Tugas dan kewajiban Dosen Pembimbing adalah :  

- Membantu mahasiswa dalam mencari masalah penelitian/lokasi 

magang yang dijadikan dasar dalam penyelesaian Skripsi.  

- Mengadakan supervisi ke lokasi percobaan/survei atau ke lokasi 

magang kerja bila diperlukan.  

- Membimbing mahasiswa secara akademis ilmiah dan dalam 

pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dalam penulisan karya 

ilmiah.  

 

5.4 Proposal Skripsi  

Proposal Skripsi merupakan suatu usulan rancangan atau rencana 

kegiatan mengenai Skripsi yang akan dikerjakan mahasiswa. Proposal 

Skripsi memuat bagian awal, utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri 

dari sampul dan halaman pengesahan, sedangkan bagian utamanya sama 

dengan bagian utama pada Skripsi, tanpa hasil dan pembahasan serta 

kesimpulan dan saran. Pada Bab III (Metode Penelitian), juga dimuat 

rancangan jadwal waktu pelaksanaan tahap-tahap kegiatan Skripsi. Bagian 

akhir proposal Skripsi memuat lampiran-lampiran yang diperlukan yang 

dipandang perlu. 

Judul pada Proposal Skripsi yang diajukan dapat berupa judul sementara, 

karena ada kemungkinan mengalami sedikit perubahan dalam 

perkembangannya nanti. Proposal Skripsi tidak perlu dicetak, cukup 

dibendel dengan penjepit dan bersampul plastik. Tata cara penulisan 

Proposal Skripsi serupa dengan penulisan naskah Skripsi. Proposal Skripsi 

yang telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh kepala program 

studi akan diseminarkan dan apabila hasil seminar tidak layak, maka 

dilaksanakan revisi oleh penguji dan tidak perlu diseminarkan kembali. 

 

5.5  Supervisi dalam Pelaksanaan Skripsi 

Selama pelaksanaan Skripsi, misalnya penelitian di laboratorium 

atau di lapang atau Magang Kerja di instansi atau perusahaan, Dosen 
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Pembimbing Utama berkewajiban untuk mengadakan peninjauan 

lapangan paling tidak sekali selama pelaksanaan Skripsi. Bila supervisi 

dilakukan di luar kampus maka pembiayaan peninjauan lokasi ini 

dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Besarnya biaya 

supervisi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua/Direktur. 

 

5.6  Sanksi dalam Penyelesaian Skripsi 

Seorang mahasiswa dapat dikenakan sanksi apabila dalam 

menyelesaikan Skripsi melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan hal-hal yang dari segi akademik ilmiah tidak dapat 

dibenarkan. 

2. Tidak dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Melakukan kecurangan ilmiah dan melanggar ketentuan 

akademik. 

4. Pelaksanaan Skripsi menyimpang dari Proposal Skripsi tanpa 

mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.  

5. Bobot materi Skripsi terlalu sederhana sehingga belum memenuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

 

5.7  Ujian Skripsi 

Ujian Skripsi adalah ujian akhir bagi mahasiswa dengan bahan 

ujian berupa Skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Ujian Skripsi berupa ujian lisan 

yang dilaksanakan secara komprehensif bertujuan untuk mengevaluasi 

mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya yang dituangkan dalam 

Skripsi. 

 

A. Persyaratan Ujian Skripsi 

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Skripsi bilamana 

memenuhi syarat-syarat berikut ini: 
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1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam tahun yang 

bersangkutan.  

2. Sudah menempuh minimal 138 sks mata kuliah wajib dan mata 

kuliah pilihan yang telah diprogramkan pada program studi yang 

bersangkutan. 

3. Skripsi sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing.  

4. Telah mengikuti minimum 10 seminar proposal/hasil di lingkungan 

institusi. 

5. Sudah menyelesaikan semua persyaratan administratif. 

6. Sudah menyerahkan naskah Skripsi lengkap kepada Majelis 

Penguji selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Ujian Skripsi 

dilaksanakan.  

 

B. Panitia Ujian Skripsi dan Majelis Penguji  

1. Ketua/Direktur menetapkan Panitia Ujian Skripsi. Selanjutnya 

kepala program studi menetapkan Majelis Penguji Ujian Skripsi 

didasarkan atas usul Panitia Ujian Skripsi.  

2. Majelis Penguji terdiri dari Ketua merangkap Sekretaris dan 

Anggota Penguji.  

3. Ketua Majelis Penguji adalah Dosen Pembimbing Utama atau yang 

ditunjuk oleh kepala program studi.  

4. Anggota Majelis Penguji adalah Dosen Pembimbing ditambah 1 

orang Dosen Penguji yang bukan Dosen Pembimbing yang 

mempunyai bidang ilmu yang terkait dengan isi Skripsi mahasiswa.  

5. Dosen Penguji bukan Pembimbing dapat berasal dari dalam 

maupun luar Jurusan dan atau instansi lain yang mempunyai 

bidang ilmu terkait dengan Skripsi mahasiswa.  

6. Dosen Penguji yang bukan dosen Pembimbing harus mempunyai 

kualifikasi minimal sama dengan Dosen Pembimbing Pendamping.  

 

 

 



  
37 Panduan Skripsi 

C.Tugas, Hak, dan Kewajiban Majelis Penguji, Panitia Ujian, dan Mahasiswa  

1. Ketua Majelis Penguji bertugas sebagai penguji dan pengatur 

alokasi waktu agar Ujian Skripsi berjalan lancar dengan total waktu 

ujian tidak lebih dari 2 jam.  

2. Mahasiswa wajib memberikan presentasi Skripsi yang telah 

dilaksanakannya sesuai dengan alokasi waktu yang diatur oleh 

Ketua Majelis Penguji.  

3. Setiap Dosen Penguji berhak dan wajib menguji, serta memberi 

penilaian atas Skripsi yang diujikan dengan alokasi waktu yang 

diatur oleh Ketua Majelis Penguji.  

4. Dalam memberikan penilaiannya, para penguji harus dapat 

berlaku adil dan tidak melanggar asas kepantasan akademik.  

5. Dosen penguji wajib menyerahkan hasil penilaiannya kepada 

Ketua Majelis Penguji segera setelah Ujian Skripsi berlangsung.  

6. Berita acara Ujian Skripsi segera diserahkan dari Ketua Majelis 

Penguji kepada Panitia Ujian Skripsi. Resume berita acara Ujian 

Skripsi setiap bulan dilaporkan oleh kepala program studi kepada 

Ketua/Direktur c.q Pembantu Bidang Akademik.  

7. Mahasiswa harus hadir minimal 30 menit sebelum jam Ujian 

Skripsi berlangsung dan melaporkan kehadirannya kepada Panitia 

Ujian Skripsi di akademik.  

8. Mahasiswa berpakaian sopan dan rapi. Mahasiswa harus 

mengenakan seragam mahasiswa (celana panjang hitam bagi pria 

atau rok hitam untuk mahasiswi, kemeja putih, dasi hitam, jas 

almamater, sepatu hitam dan berkaos kaki warna gelap, bukan 

sepatu sandal atau sepatu olahraga, tanpa topi atau mets).  

9. Mahasiswa wajib memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan oleh Dosen Penguji sampai Ujian Skripsi dinyatakan 

selesai.  

10. Mahasiswa wajib menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi.  
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D. Keabsahan dan Penundaan Pelaksanaan Ujian Skripsi  

1. Ujian Skripsi dapat berlangsung dan dinyatakan sah bila dihadiri 

oleh mahasiswa dan paling tidak dihadiri oleh Ketua Majelis 

Penguji dan salah satu Dosen Pembimbing.  

2. Apabila Dosen Pembimbing Utama selaku Ketua Majelis Penguji 

karena suatu alasan tidak dapat hadir pada jadual Ujian Skripsi, 

maka pelaksanaan Ujian Skripsi harus ditunda dan dilaporkan 

dalam Berita Acara. Jika pada jadual Ujian setelah penundaan, 

Dosen Pembimbing Utama masih tidak dapat hadir juga, maka 

Ujian Skripsi dapat dilangsungkan setelah kepala program studi 

menetapkan Dosen Pembimbing Pendamping atau Dosen lainnya 

sebagai Ketua Majelis Penguji Pengganti.  

3. Lama waktu penundaan Ujian Skripsi tidak boleh lebih dari dua 

minggu dari jadual ujian sebelumnya.  

4. Dalam hal Dosen Pembimbing yang karena suatu alasan yang kuat 

(force majeur) tidak dapat hadir dalam Majelis Ujian Skripsi, maka 

yang bersangkutan diperkenankan memberikan Ujian Skripsi 

secara tersendiri setelah mendapat persetujuan dari kepala 

program studi menetapkan secara tertulis. Ujian susulan dapat 

dilakukan secara tertulis. Ketentuan force majeur akan diatur 

tersendiri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Dosen Penguji yang 

bukan Dosen Pembimbing.  

5. Semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Ujian 

Skripsi harus disediakan oleh Panitia Ujian Skripsi di akademik.  

6. Panitia Ujian Skripsi wajib mengatur ketersediaan ruangan dan 

sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan 

Ujian Skripsi.  

 

E. Penilaian pada Ujian Skripsi  

Setiap Dosen Penguji memberikan nilai atas Skripsi dan jawaban teruji 

pada Lembar Penilaian Ujian Skripsi dengan nilai angka pada skala 1 

sampai 100. Kriteria penilaian seperti yang telah dijelaskan dalam Tabel 
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5.2, yaitu Beban Kerja/Kedalaman Skripsi, Penulisan Skripsi, 

Penyajian/Presentasi dan Kemampuan Mempertahankan Skripsi. 

Selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan 

untuk masing-masing kriteria dan diisikan pada kolom 5. Pada bagian akhir 

tabel terdapat baris nilai total yang merupakan penjumlahan dari keempat 

kriteria penilaian. Dalam hal ada perbedaan pendapat dalam penilaian, 

maka hendaknya Dosen Penguji dapat bermusyawarah dalam penentuan 

nilai Ujian Skripsi. 

 

Tabel 5.2 Komponen Penilaian Ujian TA 

No Komponen Penilaian 
Bobot 

(%) 

Nilai 

Angka 

Bobot x 

Angka 

(1) (2) (3) (4) *5) 

1 Beban Kerja/ Kedalaman Skripsi 40   

2 Penulisan Skripsi 20   

3 Penyajian/ Presentasi 10   

4 Kemampuan   Mempertahankan   

Tugas 

30   

NILAI TOTAL  

* jika seminar proposal 

** jika seminar akhir 

 

Hasil penilaian Ujian Skripsi dari masing-masing Dosen Penguji dirangkum 

oleh Ketua Majelis Penguji segera setelah Ujian Skripsi berlangsung dan 

menghitung nilai akhir Skripsi dengan memperhatikan komponen 

penilaian Skripsi dan bobot masing-masing tercantum pada Tabel 5.3. 

Penilaian akhir terhadap pelaksanaan Skripsi dilakukan dengan pedoman 

sebagai berikut: 

a) Ketua Majelis Penguji memimpin penentuan nilai Ujian Skripsi 

sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Dalam penentuan 

nilai akhir Skripsi, nilai Ujian Skripsi tidak boleh kurang dari nilai C.  
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b) Semua nilai pada masing-masing komponen Skripsi diisi dan 

dikalikan dengan bobot Skripsi dan hasilnya disajikan pada kolom 

5.2  

 

Tabel 5.3 Penilaian Skripsi 

NO Nama Tim Penguji 
Bobot 

(%) 

Nilai 

Angka 

Bobot 

x nilai 

Nilai 

(huruf) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Dosen Pembimbing I     

2 Dosen Pembimbing II     

3 Dosen Penguji I     

4 Nilai seminar proposal*     

 Nilai seminar akhir**     

NILAI TOTAL  

* jika seminar proposal 

** jika seminar akhir 

c) Jumlah nilai pada kolom 5 dikonversikan dalam Nilai Mutu (huruf) 

disajikan pada kolom F dengan ketentuan penilaian:  

d) Jika Nilai Mutu Skripsi ternyata kurang dari C, maka mahasiswa 

harus mengulang Ujian Skripsi sampai mendapat Nilai Mutu Skripsi 

minimal C.  

e) Untuk mengikuti Ujian Skripsi Ulangan, mahasiswa wajib 

menunjukkan bukti pembayaran Ujian Skripsi Ulangan. 

f) Ujian ulangan Skripsi harus sudah terlaksana paling lambat dua 

bulan setelah jadual ujian pertama berlangsung.  

g) Mahasiswa diberi kesempatan Ujian Skripsi Ulangan maksimal dua 

kali.  

h) Apabila sampai batas waktu tersebut Ujian Skripsi Ulangan tidak 

dapat berlangsung karena kelalaian mahasiswa, maka Skripsi 

dinyatakan gugur.  

i) Jika pada saat Ujian Skripsi dinyatakan lulus dengan revisi, maka 

batas waktu revisi maksimal 1 bulan setelah ujian berlangsung. 
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Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pada batas waktu 

yang telah ditetapkan, maka akan mempengaruhi nilai akhir.  

j) Revisi naskah Skripsi dinyatakan selesai apabila telah disetujui oleh 

Majelis Penguji dan disahkan oleh Ketua Jurusan (lihat Halaman 

Pengesahan).  

 

5.8 Tim Pemantau Skripsi 

Tim Pemantau Skripsi adalah suatu Tim yang dibentuk oleh 

program studi bersama SPMI dan LPPM yang tugasnya mengetahui dan 

memecahkan permasalahan pelaksanaan Skripsi yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Diharapkan dengan adanya Tim Pemantau Skripsi kegiatan 

Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diselesaikan tepat waktu. 

Tim Pemantau Skripsi berkewajiban: 

a) Mengadakan inventarisasi mahasiswa yang sudah layak memulai 

kegiatan Skripsi.  

b) Memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan Skripsi, antara lain pengertian tentang 

Skripsi, syarat, perencanaan, proses pelaksanaan, mekanisme 

pemantauan, dan sanksi akademik.  

c) Melakukan pemantauan secara periodik terhadap kegiatan 

mahasiswa yang telah memulai melaksanakan Skripsi sesuai 

dengan jadual yang telah disusunnya.  

d) Menyusun jadwal seminar proposal, seminar hasil dan 

pelaksanaan Skripsi secara umum.  

e) Mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa dan 

pembimbing yang berkaitan dengan pelaksanaan Skripsi dan ikut 

memikirkan jalan pemecahannya.  

f) Secara periodik melaporkan kegiatannya kepada ketua tim.  
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Lampiran 1. Contoh Sampul (warna kuning) 

 

JUDUL  

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

NAMA MAHASISWA 

NOMOR POKOK MAHASISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA PRODI 

 NAMA INSTITUSI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

 

 

Logo institusi 

P: 5,5 cm 

T : 5,3 cm 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Judul  

 

JUDUL 

 

 

 

 

 

Oleh: 

MEKARSARI 

NIM 105100701111019 

 

 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA PRODI 

 NAMA INSTITUSI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

 

Logo institusi 

P: 5,5 cm 

T : 5,3 cm 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Persetujuan  

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 

Nama  :         

NIM  :         

Program Studi :         

Institusi  :        

  

 

 

Pembimbing Pertama,   Pembimbing Kedua, 

 

 

 

          

NIDN/NIK.       NIDN/NIK.   

 

 

Tanggal Persetujuan :          Tanggal Persetujuan :  
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Lampiran 4. Contoh Halaman Pengesahan  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

Nama  :         

NIM  :         

Program Studi :         

Institusi  :         

 

Dosen Penguji I,    Dosen Penguji II, 

 

 

 

          

NIDN/NIK.       NIDN/NIK.   

 

 

Kepala Program Studi, 

 

 

 

     

       NIDN/NIK. 

 

Tanggal Lulus Skripsi : ………………………… 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Riwayat Hidup 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di…………………pada tanggal 

………….dari pasangan ayah yang bernama ……………dan 

ibu  bernama ……………………… 

 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di pada ……. 

Tahun ……. , kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Tingkat 

Pertama di ……….dengan tahun kelulusan ……….., dan menyelesaikan 

Sekolah Menengah Umum pada tahun …………….   . 

Pada tahun …………….penulis telah berhasil menyelesaikan 

pendidikannya di ……………………..di ………………..Jurusan …………..  Pada 

masa pendidikannya, penulis aktif sebagai …………………, juara  ………………,  

 

dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

resmi 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Peruntukan 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Pernyataan Keaslian 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  :         

NIM  :         

Program Studi :         

Institusi  :         

Judul Skripsi :         

 

Menyatakan bahwa, 

 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia 

dituntut sesuai hukum yang berlaku. 

 

 

Bandar Lampung, 

 

Pembuat Pernyataan, 

 

ttd 

 

     

NIM  

 

 

 

Materai 

6000 
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Lampiran 8. Contoh Halaman ABSTRAK 

 

 

JUDUL  

 

 

Nama mahasiswa 

NIM 

 

 

ABSTRAK 

 

 

         

         

         

         

         

         

  

 

         

         

         

         

         

         

  

Kata Kunci :  ……………………. 
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Lampiran 9. Contoh Halaman Summary 

 

JUDUL  

 

 

Nama mahasiswa 

NIM 

 

 

SUMMARY 

 

         

         

         

         

         

         

  

 

         

         

         

         

         

         

  

 

Kata Kunci :  ……………………. 
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Lampiran 10. Contoh Halaman Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, hingga penyusun dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

 

Skripsi ini berjudul “      

         

     ”. Penyusunan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana. 

 

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1.                                                  , selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan 

kepada penyusun.  

2.                                                  , selaku Kepala program studi 

3.                                                  , selaku dosen penguji atas segala 

saran dan masukannya.  

4. ………………….dan seterusnya.  

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman, 

penyusun mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi 

ini. 

 

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun maupu semua pihak yang membutuhkan. 

 

Bandar Lampung, ………………... 

 

Penyusun 
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Lampiran 12. Contoh Halaman Daftar Tabel 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel  1.1 Perbandingan nilai mata uang di Negara-negara asia .............. 15 

Dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
56 Panduan Skripsi 

Lampiran 13. Contoh Halaman Daftar Gambar 
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Lampiran 14. Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 15. Contoh Halaman Daftar Simbol 
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Lampiran 15. Contoh Format Pendaftaran Kegiatan Skripsi 
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Ketua Program Studi …………………………… 
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**)Judul telah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Utama dan 

Dosen Pembimbing Pendamping dan harus dilengkapi jadwal kerja yang 

telah disetujui Pembimbing Utama. 

 

***) Lembar ini beserta jadwal kerja dibuat rangkap 5, yaitu: untuk Panitia 

Pemantau TA, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing 

Pendamping (bila ada), Pengelola Jurusan dan 

yang bersangkutan 
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Lampiran 15. Contoh Format Jadwal Kerja Kegiatan SKRIPSI 
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