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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, buku Pedoman 

Penyusunan dan Penulisan Penelitian Kerja Praktik / Skripsi ini dapat diselesaikan.  

Proses pendidikan jenjang strata 1 (S1) di Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Surakarta akan diakhiri dengan penyusunan Kerja Praktik dan Skripsi. 

Tujuan penulisan kerja praktik/skripsi tersebut adalah untuk melatih mahasiswa 

menulis karya ilmiah sesuai dengan metode penelitian yang benar dan kaidah tata 

tulis ilmiah. 

Mengingat pentingnya Penelitian bagi para mahasiswa maupun institusi 

Universitas Surakarta, maka perlu panduan yang jelas agar para mahasiswa dan dosen 

pembimbing dapat berinteraksi untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot 

dalam sistem penulisan yang seragam. 

Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Penelitian ini berisi tentang syarat 

pengambilan Penelitian, ruang lingkup penelitian, pemilihan topik, pemilihan dosen 

pembimbing, penyusunan proposal, penyusunan Penelitian, format penulisan 

Penelitian dan Ketentuan-ketentuan dalam Penelitian. 

Dengan diterbitkannya buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Penelitian 

ini, diharapkan dapat mempermudah dalam penyelesaian Penelitian, baik bagi para 

mahasiswa maupun para dosen pendamping dan dosen penguji 

Semoga Pedoman ini dapat mengakomodasi semua aspek yang berkaitan 

dengan materi maupun teknis sehingga tidak terjadi lagi persepsi yang berbeda dalam 

penyusunan laporan Skripsi.  

Akhir kata, kami dari Tim Penyusun berharap agar Pedoman Laporan Kerja 

Praktik  dan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mahasiswa 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta, Aamiin. 

 

 

Surakarta, 20 Mei 2021 

Tim Penyusun 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 
KATA PENGANTAR..................................................................................................................... ii 

BAB I .......................................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 

1.1 PENGERTIAN KERJA PRAKTIK .......................................................................................... 1 

1.2 PENGERTIAN SKRIPSI ....................................................................................................... 2 

1.3 TUJUAN PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ............................................................... 2 

1.4 TOPIK PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI .................................................................. 3 

BAB II ......................................................................................................................................... 5 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI .................................. 5 

2.1 SYARAT-SYARAT PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ................. 5 

2.2 PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ........................ 5 

2.2.1 Tahap I: Pendaftaran di Tempat Pelaksanaan (Instansi/Organisasi) ....................... 5 

2.2.2 Tahap II: Pengajuan Proposal Kerja Praktik / Skripsi ............................................... 6 

2.2.3 Tahap III: Pelaksanaan Kerja Praktik / Skripsi .......................................................... 6 

2.3 KETENTUAN UJIAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI (PENDADARAN) ............ 7 

2.3.1 Persyaratan Akademik ............................................................................................. 7 

2.3.2 Persyaratan Administratif ........................................................................................ 7 

2.4 KETENTUAN PELAKSANAAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI (PENDADARAN)

 .............................................................................................................................................. 8 

2.5 KETENTUAN KELULUSAN MAHASISWA ........................................................................... 9 

2.6 KETENTUAN MENGULANG SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI ........................ 10 

2.7 PENGUMPULAN NASKAH KERJA PRAKTIK / SKRIPSI DAN PUBLIKASI ........................... 11 

2.8 FLOWCHART PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK ................................................................ 12 

2.9 FLOWCHART PELAKSANAAN SKRIPSI ............................................................................ 13 



iv 
 

BAB III ...................................................................................................................................... 14 

KETENTUAN UMUM PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI .......................................................... 14 

3.1 PEMBIMBING ................................................................................................................ 14 

3.1.1 Unsur Pembimbing................................................................................................. 14 

3.1.2 Syarat Pembimbing ................................................................................................ 14 

3.1.3 Tugas Pembimbing ................................................................................................. 14 

3.2 PENGUJI ......................................................................................................................... 16 

3.2.1 Penguji Proposal Skripsi ......................................................................................... 16 

3.2.2 Penguji Seminar Kerja Praktik ................................................................................ 17 

3.2.2 Tim Penguji Ujian Skripsi (Pendadaran) ................................................................. 18 

BAB IV ...................................................................................................................................... 20 

PENILAIAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI ............................................................ 20 

BAB V ....................................................................................................................................... 21 

KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ............................... 21 

5.1 KERTAS .......................................................................................................................... 21 

5.2 PENGETIKAN .................................................................................................................. 21 

5.3 PENOMORAN TABEL DAN GAMBAR ............................................................................. 22 

5.4 SPASI ............................................................................................................................. 23 

5.5 GAYA BAHASA ............................................................................................................... 23 

5.6. PENULISAN PADA COVER ............................................................................................. 25 

5.7 ABSTRAK ........................................................................................................................ 26 

5.8 KUTIPAN ........................................................................................................................ 26 

5.8.1 Kutipan Langsung ................................................................................................... 26 

5.8.2 Kutipan Tak Langsung ............................................................................................ 27 

5.9 PENULISAN DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 28 

5.10 LAMPIRAN ................................................................................................................... 31 

5.11 PETUNJUK PRAKTIS ..................................................................................................... 31 

BAB VI ...................................................................................................................................... 34 

STRUKTUR PROPOSAL KERJA PRAKTIK / SKRIPSI .................................................................... 34 



v 
 

6.1 OUTLINE PROPOSAL PENELITIAN .................................................................................. 34 

6.2 KETERANGAN OUTLINE PROPOSAL PENELITIAN ........................................................... 35 

6.2.1 Halaman Sampul .................................................................................................... 35 

6.2.2 Halaman Judul ........................................................................................................ 35 

6.2.3 Halaman Lembar Persetujuan ................................................................................ 35 

6.2.4 Halaman Lembar Pengesahan ............................................................................... 35 

6.2.5 Halaman Abstrak .................................................................................................... 35 

6.2.6 Daftar Isi ................................................................................................................. 35 

6.2.7 Bagian Isi Proposal Penelitian ................................................................................ 35 

6.2.8 Halaman Daftar Pustaka ........................................................................................ 41 

6.2.9 Lampiran Proposal ................................................................................................. 41 

BAB VII ..................................................................................................................................... 42 

STRUKTUR NASKAH KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ........................................................................ 42 

7.1 SUSUNAN NASKAH LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ............................................... 42 

7.1.1. Topik Penelitian Perancangan Sistem Informasi (Desktop, Mobile & Web) ......... 42 

7.1.2. Topik Penelitian Perancangan Sistem Pakar (Desktop, Mobile & Web) ............... 47 

7.1.3 Topik Penelitian Multimedia (Video dan Animasi) ................................................ 51 

7.1.4. Topik Penelitian Sistem Jaringan Dan Keamanan ................................................. 53 

7.2 URAIAN SUSUNAN NASKAH LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI ................................. 57 

7.2.1 Bagian Awal ............................................................................................................ 57 

7.2.2 Bagian Inti (Isi) ........................................................................................................ 59 

7.2.3 Bagian Akhir ........................................................................................................... 62 

7.3 KETENTUAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI ............................................................... 64 

 

 

  



Panduan Penulisan dan Penyusunan Laporan Kerja Praktik & Skripsi | 1  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

UNIVERSITAS SURAKARTA (untuk seterusnya disebut sebagai UNSA) 

mewajibkan mahasiswa program sarjana strata satu di Program Studi Teknik 

Informatika untuk menulis kerja praktik / skripsi sebagai salah satu syarat 

penyelesaian studi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap lulusan suatu 

perguruan tinggi sebagai output lembaga ilmiah sekurang-kurangnya mampu 

menuangkan hasil pemikiran dan kajiannya dalam bentuk tulisan ilmiah sebagai 

proses pembelajaran yang berguna dalam melatih mahasiswa mengonstruksi 

pemikirannya. Dalam penulisan karya ilmiah kerja praktik / skripsi tersebut, 

mahasiswa harus mematuhi norma-norma akademik sebagai berikut: 

  

1. Keaslian, yaitu mahasiswa dapat menghargai hasil karya sendiri sehingga 

mahasiswa mampu menghargai hak cipta secara umum.  

2. Keterpaduan, yaitu mahasiswa mampu memahami keterpaduan materi-

materi kuliah sesuai dengan kurikulum pendidikan yang diperoleh.  

3. Kedalaman, yaitu mahasiswa memiliki keahlian dalam suatu bidang keilmuan 

yang dimilikinya.  

4. Kemanfaatan, yaitu mahasiswa mampu memberikan kontribusi teoritis 

maupun praktis baik pada bidang ilmu yang ditekuni maupun bagi masyarakat 

luas. 

 

Oleh karena itu, Progdi TI UNSA memandang perlu untuk menyusun pedoman 

yang dapat dijadikan acuan atau tuntunan dalam penulisan kerja praktik / skripsi 

sekaligus juga memuat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum masa 

penyusunan, selama penyusunan, maupun pasca penyusunan kerja praktik / skripsi. 

Buku pedoman ini bersifat rujukan yang sistematikanya harus diikuti oleh seluruh 

civitas akademika Program Studi Teknik Informatika UNSA. 

 

1.1 PENGERTIAN KERJA PRAKTIK  

Kerja Praktik adalah kegiatan penelitian yang dilakukan pada suatu lembaga 

organisasi atau institusi baik negeri maupun swasta. Tempat pelaksanaan Kerja 
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Praktik adalah pada sebuah organisasi kerja dari instansi pemerintah maupun 

perusahaan swasta. Waktu pelaksanaan kerja praktik adalah 30 sampai 60 hari kerja. 

Mahasiswa akan mempelajari sistem yang ada dalam rangka mengumpulkan data. 

Kemudian mahasiswa harus melakukan analisis apakah sistem yang ada sudah efektif 

atau belum. Dari hasil penelitian kemudian dapat dilanjutkan untuk tindakan 

berikutnya, misalnya merancang atau mengembangkan sebuah sistem. Kemudian 

mahasiswa harus menyusun laporan penelitian dengan standar penulisan yang 

ditentukan dan diseminarkan secara terbuka dihadapan mahasiswa dan dosen 

penguji. 

 

1.2 PENGERTIAN SKRIPSI 

Skripsi didefinisikan sebagai karya ilmiah berisi hasil penelitian menyeluruh 

yang disusun secara sistematis melalui proses berpikir ilmiah, kreatif, integratif 

berdasarkan ketentuan metodologi penelitian ilmiah yang sesuai dengan disiplin 

ilmunya. Skripsi adalah bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan program Strata Satu (S1) yang ditetapkan oleh 

Universitas Surakarta. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

Tujuan dalam penulisan laporan penelitian kerja praktik / skripsi ini adalah 

melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian secara utuh, mulai dari mengenal dan 

merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan hipotesis, merancang cara 

(metodologi) pengumpulan dan analisis data, rnenulis laporan penelitian dan 

mempertanggung jawabkan hasilnya secara akademik. 

 

Penyusunan laporan kerja praktik / skripsi merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi dalam program Strata Satu (S-1) pendidikan yang mempunyai 

tujuan agar mahasiswa:  

a. Mampu membentuk sikap mental ilmiah, kritis dan bertanggungjawab.  

b. Mampu membentuk pribadi yang jujur.  

c. Mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah penelitian yang 

berdasarkan rasional yang dinilai penting dan bermanfaat. 

d. Mampu melaksanakan penelitian, mulai dari penyusunan, rancangan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian.  
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e. Mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik 

kesimpulan yang jelas. 

f. Mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

g. Mampu mempresentasikan proposal kerja praktik / skripsi di dalam forum 

seminar kerja praktik / mempertahankan skripsi tersebut dalam ujian sidang 

skripsi secara lisan di hadapan tim penguji. 

 

1.4 TOPIK PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI  

Unsur-unsur yang diperlukan untuk melakukan penelitian kerja praktik / 

skripsi telah dipelajari sejak semester satu, baik dalam kuliah teori maupun praktik. 

Oleh karena itu, mahasiswa sudah dapat mempersiapkan judul atau topik penulisan 

kerja praktik / skripsi sedini mungkin untuk mempersingkat masa studi. Topik 

penelitian kerja praktik / skripsi yang diambil mahasiswa tentu saja mencerminkan 

program studi yang diikuti atau sesuai dengan bidang yang diminatinya (sesuai 

dengan jurusan dan konsentrasi), namun tidak tertutup kemungkinan untuk memilih 

topik lain, sesuai dengan perkembangan trend teknologi saat ini.  

 

Topik penelitian mengacu pada garis besar mata kuliah dan konsentrasi 

peminatan mahasiswa yang ada di Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Surakarta, yaitu: 

1. Sistem Informasi (Desktop, Mobile & Web Programming)  

2. Sistem Pakar (Expert System) 

3. Multimedia (Content Production) dan Animasi 

4. Sistem Jaringan Komputer (Network and Cloud Computing) 

 

Topik penelitian kerja praktik / skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Topik penelitian dipilih dari sumber masalah ilmu kependidikan atau non 

kependidikan yang relevan dengan bidang konsentrasi dan peminatan 

mahasiswa yang bersangkutan.  

2. Topik yang akan dibahas harus bersifat ilmiah, serta dapat memberikan 

sumbangan pikiran dan kontribusi positif terhadap masalah yang timbul dari 

kasus yang dijadikan objek penulisan.  

3. Judul hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan 

tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda.  
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4. Judul harus bersifat aktual dan menunjukan bentuk pemikiran yang 

berwawasan ilmu pengetahuan.  

5. Judul tidak boleh lebih dari 14 kata dalam tulisan Bahasa Indonesia atau 10 

kata dalam Bahasa Inggris.  

6. Topik diajukan oleh mahasiswa dan mendapat persetujuan dari Ketua 

Program Studi.  

 

Adapun memilih judul kerja praktik / skripsi dapat dilakukan dengan cara 

menentukan terlebih dahulu sebuah tema atau topik secara umum, lalu dikerucutkan 

ke hal-hal yang lebih khusus yang disesuaikan dengan ketertarikan dan kemampuan. 

Selanjutnya mencari referensi yang berkaitan dengan topik khusus yang ingin angkat. 

Materi referensi bisa berupa buku, skripsi sebelumnya, tesis, jurnal penelitian, 

makalah, internet dan lain sebagainya. Dengan memilih topik yang kita sukai, 

melakukan penelitian kerja praktik / skripsi akan terasa lebih mudah.  

 

Setelah menemukan topik, lalu jelaskan mengapa topik tersebut menarik 

untuk diteliti dan dikaji serta mulai menulis ke dalam bentuk laporan kerja praktik / 

skripsi sesuai standar penulisan penelitian yang ditentukan oleh Progdi Teknik 

Informatika. Pastikan topik tersebut benar-benar berguna untuk diteliti. 
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BAB II  

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

 

2.1 SYARAT-SYARAT PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

Seorang mahasiswa dapat mengajukan judul penelitian kerja praktik / skripsi 

apabila telah memenuhi syarat-syarat akademis dan adminitratif sebagai berikut:  

1. Syarat Akademis  

a. Kerja Praktik: Telah memperoleh bobot kredit minimal 90 SKS dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif 2,00 (dua koma nol nol) 

b. Skripsi: Telah memperoleh bobot kredit minimal 127 SKS Indeks 

Prestasi Kumulatif 2,50 (dua koma lima nol) 

c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C.  

d. Telah lulus seluruh mata kuliah yang mempunyai relevansi erat dengan 

topik penelitian dan minimal bernilai C.  

e. Telah melaksanakan seminar kerja praktik sebagai syarat untuk 

mendaftar skripsi. 

 

2. Syarat Administratif  

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan.  

b. Mendaftarkan kerja praktik / skripsi dalam bentuk Kartu Rencana Studi 

(KRS) pada semester bersangkutan. 

c. Telah memenuhi semua kewajiban keuangan.  

 

2.2 PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

2.2.1 Tahap I: Pendaftaran di Tempat Pelaksanaan (Instansi/Organisasi) 

Mahasiswa terlebih dahulu menghubungi instansi (perusahaan) sebagai 

tempat pelaksanaan kerja praktik / skripsi untuk mengkonfirmasi apakah instansi 

tersebut menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian. Selanjutnya mahasiswa 

melakukan konsultasi tempat dan topik penelitian secara langsung kepada calon 

dosen pembimbing dengan pemilihan pembimbing sesuai syarat dan ketentuan 

pembimbing dan berdasarkan topik penelitian yang diajukan.  
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2.2.2 Tahap II: Pengajuan Proposal Kerja Praktik / Skripsi 

Proposal penelitian kerja praktik / skripsi harus dibicarakan dan disetujui 

terlebih dahulu oleh pembimbing utama (main counsellor) dan pembimbing 

pendamping (ministrant counsellor) serta didaftarkan melalui Admin Progdi Teknik 

Informatika dengan mengisi formulir Persetujuan Topik Penelitian. Prosedur 

pengajuan antara lain sebagai berikut :  

1. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul proposal. 

2. Mahasiswa meminta tanda tangan persetujuan proposal oleh dosen 

pembimbing utama dan pendamping.  

3. Mahasiswa menghadap Kaprogdi dengan membawa proposal penelitian dan  

memeriksa kelayakan tempat dan judul penelitian kerja praktik / skripsi yang 

diajukan oleh mahasiswa, jika tempat dan judul yang diajukan dianggap tidak 

layak untuk diteliti maka mahasiswa harus mengganti dengan judul lain. 

4. Progdi Teknik Informatika mengeluarkan surat pengantar penelitian kerja 

praktik / skripsi untuk tempat pelaksanaan penelitian.  

5. Kaprogdi mengeluarkan surat penunjukan Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Pendamping yang disahkan oleh Dekan. 

 

2.2.3 Tahap III: Pelaksanaan Kerja Praktik / Skripsi 

Adapun tahapan ketiga yang harus dilalui mahasiswa adalah tahap 

pelaksanaan kerja kraktik / skripsi, yaitu sebagai berikut:  

1. Mahasiswa dapat melanjutkan penulisan kerja praktik / skripsi bila sudah 

dinyatakan layak dalam ujian proposal.  

2. Mahasiswa melanjutkan penelitian dengan terlebih dahulu mengurus surat 

izin Penelitian dari Admin Progdi Teknik Informatika yang ditanda tangani oleh 

Kaprogdi. 

3. Mahasiswa melakukan proses bimbingan dengan Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Pendamping sampai dengan disetujui oleh kedua Pembimbing 

untuk diuji.  

4. Mahasiswa mendaftar untuk seminar kerja praktik / ujian skripsi (pendadaran) 

ke Admin Progdi Teknik Informatika.  

5. Mahasiswa menunggu keluarnya jadwal ujian yang akan ditentukan / 

ditetapkan oleh Admin Progdi Teknik Informatika.  
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2.3 KETENTUAN UJIAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI (PENDADARAN) 

2.3.1 Persyaratan Akademik  

Untuk diperbolehkan mendaftar seminar kerja praktik / ujian skripsi 

(pendadaran), mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik seperti di bawah 

ini:  

1. Mahasiswa terdaftar dan dinyatakan aktif pada semester berjalan  

2. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 109 SKS untuk seminar 

kerja praktik. 

3. Mahasiswa sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 139 SKS untuk ujian 

skripsi (pendadaran)   

4. Telah mengikuti seminar kerja praktik minimal 15x ditandatangani dosen 

penguji seminar. 

5. Memiliki laporan bimbingan dosen minimal 10x 

6. Telah telah mendapat persetujuan oleh pembimbing untuk mendaftar 

seminar kerja praktik / ujian skripsi (pendadaran) 

7. Cek plagiasi naskah kerja praktik / skripsi tidak dapat lebih dari 50%, jika hasil 

lebih dari 50% maka mahasiswa diminta untuk memperbaiki naskah kembali. 

Cek plagiasi dilakukan oleh Admin Progdi. 

 

2.3.2 Persyaratan Administratif  

Untuk diperbolehkan seminar kerja praktik / ujian skripsi, mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan administratif seperti di bawah ini:  

1. Seminar Kerja Praktik : 

a. Surat pernyataan dari instansi (perusahaan) tempat kerja praktik / 

skripsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan dan 

menyerahkan laporan akhir kerja praktik / skripsi. 

b. Pernyataan keaslian naskah bermeterai. 

c. Mahasiswa memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester 

berjalan. 

d. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik tersebut di atas.  

e. Menyerahkan minimal 5 artikel ilmiah yang digunakan sebagai 

referensi. 

f. Menyerahkan naskah yang akan diuji dan sudah di acc Dosen 

Pembimbing sebanyak 1 (satu) eksemplar ke Admin Progdi Teknik 

Informatika. 
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2. Ujian Skripsi (Pendadaran) : 

Persyaratan mendaftar ujian skripsi sama dengan persyaratan mendaftar 

seminar kerja praktik dengan tambahan : 

a. Menyelesaikan seluruh kewajiban matakuliah yang divalidasi dengan 

nilai transkrip terakhir. 

b. Mengisi Formulir Ijazah dan melengkapi seluruh berkas lampiran. 

c.  

d. Menyerahkan 2 sertifikat Seminar Nasional / 1 sertifikat Internasional. 

e. Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 450. 

f. Menyelesaikan persyaratan beban keuangan. 

 

2.4 KETENTUAN PELAKSANAAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI 

(PENDADARAN)  

a. Seminar kerja praktik dilaksanakan secara terbuka dihadapan mahasiswa dan 

dosen penguji.  

b. Ujian skripsi dilaksanakan tertutup oleh ketua penguji, penguji utama dan 

penguji pendamping dan berlangsung kurang lebih 2 jam untuk tiap 

mahasiswa. 

 

Adapun yang menjadi ketentuan pelaksanaan seminar kerja praktik / ujian 

skripsi adalah sebagai berikut:  

1. Mahasiswa wajib mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan selama ujian 

(termasuk komputer untuk presentasi, copy laporan dan alat bantu lain bila 

diperlukan) 

2. Mahasiswa diberi waktu maksimal 15 menit untuk presentasi menyampaikan 

hasil penelitian. 

3. Presentasi haruslah disusun secara sistematis dan cara penulisan presentasi 

tidak sama dengan penulisan laporan penelitian. 

4. Materi yang disampaikan adalah garis besar isi laporan penelitian yang 

meliputi: 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Batasan Masalah 

d. Tujuan Penelitian 

e. Manfaat Penelitian 
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f. Metodologi Penelitian 

g. Landasan Teori 

h. Tinjauan Pustaka 

i. Analisis dan Perancangan 

j. Implementasi 

k. Kesimpulan dan Saran 

5. Ketentuan umum dalam membuat materi presentasi: 

a. Satu slide hendaknya tidak lebih dari 10 baris. 

b. Jumlah slide maksimal adalah 10 slide. 

c. Pemakaian gambar dan animasi hendaknya disesuaikan dengan tema 

dan tidak terlalu ramai. 

d. Warna antara huruf, gambar dan background hendaknya dibuat 

kontras agar mudah dibaca. 

6. Bagi mahasiswa seminar kerja praktik 

a. Pria: berpakaian kemeja berwarna putih, celana bahan berwarna 

hitam (bukan jeans) jas almamater, dan memakai dasi.  

b. Wanita : berpakaian kemeja berwarna putih, rok bahan berwarna 

hitam (bukan jeans), dan memakai jas almamater.  

7. Bagi mahasiswa ujian skripsi (pendadaran)  

a. Pria: berpakaian kemeja berwarna putih, celana bahan berwarna 

hitam (bukan jeans) jas hitam, dan memakai dasi.  

b. Wanita : berpakaian kemeja berwarna putih, rok bahan berwarna 

hitam (bukan jeans), dan memakai jas hitam. 

 

2.5 KETENTUAN KELULUSAN MAHASISWA  

Berikut adalah ketentuan kelulusan bagi mahasiswa:  

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan syarat:  

a. Skripsi dinyatakan asli hasil karya sendiri. 

b. Judul sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.  

c. Adanya relevansi antara judul, permasalahan, teori, alat dan hasil 

analisis.  

d. Data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab 

permasalahan penelitian.  

e. Jumlah halaman skripsi minimal 40 halaman tidak termasuk lampiran.  
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2. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila:  

a. Skripsi dinyatakan plagiat. 

b. Judul / topik penelitian tidak sesuai dengan konsentrasi peminatan 

mahasiswa.  

c. Tidak ada relevansi antara judul, permasalahan, teori, alat dan hasil 

analisis.  

d. Data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan dan objek 

penelitian.  

e. Jumlah halaman skripsi kurang dari 40 halaman tidak termasuk 

lampiran. 

 

3. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping wajib mengecek dan 

mengarahkan bimbingannya untuk perbaikan sesuai catatan Sekretaris dan 

sesuai batas tanggal perbaikan/revisi pada ujian skripsi.  

4. Kaprogdi berhak untuk tidak mengesahkan kerja praktik / skripsi mahasiswa 

yang bersangkutan apabila tidak dilakukan revisi sesuai catatan Sekretaris dan 

batas waktu yang telah ditetapkan. 

 

2.6 KETENTUAN MENGULANG SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI  

Apabila dosen penguji berpendapat bahwa hasil seminar dianggap tidak lulus 

maka harus mengulang seminar kerja praktiknya dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang seminar kerja praktik 

sampai tiga kali. 

2. Mahasiswa diberi kesempatan mengulang ujian skripsi (pendadaran) sampai 

dua kali. 

3. Jika setelah mengulang seminar kerja praktik masih dinyatakan gagal maka 

mahasiswa harus mengganti tempat pelaksanaan (instansi/organisasi) kerja 

praktik dan mengganti judul permasalahan.  

4. Jika mahasiswa gagal dalam ujian skripsi yang ke dua maka topik / judul Skripsi 

harus diganti dan mahasiswa harus mendaftar ulang keikutsertaannya untuk 

mata kuliah skripsi dengan beban studi 6 sks. 

5. Ujian (pendadaran) ulangan dapat diselenggarakan paling cepat 2 minggu 

setelah ujian yang pertama atau sebelum masa studi mahasiswa tersebut 

berakhir.   
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2.7 PENGUMPULAN NASKAH KERJA PRAKTIK / SKRIPSI DAN PUBLIKASI 

Sebagai persyaratan pendaftaran pembuatan ijazah mahasiswa diwajibkan 

untuk mengumpulkan naskah laporan kerja praktik / skripsi yang sudah dijilid setelah 

mendapatkan bukti persetujuan dari Dosen Pembimbing dan pengesahan dari Dosen 

Penguji, Kaprogdi dan Dekan. Naskah yang dikumpulkan sebagai berikut : 

a. Naskah laporan kerja praktik / skripsi sebanyak 3 (tiga) jilid boleh photocopy.  

b. Mengunggah hasil penelitian yang telah dikompres ke dalam bentuk Zip file 

melalui link http://bit.ly/upload_naskah 

Isi pada Zip file adalah adalah :  

1. Naskah Proposal dan materi presentasi proposal. 

2. Makalah ilmiah yang digunakan sebagai referensi. 

3. Naskah lengkap dalam bentuk doc dan pdf. 

4. Hasil penelitian (source code program / video dalam format .mp4). 

5. Naskah publikasi dalam bentuk doc dan pdf. 

 

c. Naskah Publikasi harus dibuat oleh mahasiswa setelah selesai 

menyelenggarakan seminar kerja praktik atau ujian skripsi yang formatnya 

sesuai dengan standar pedoman penulisan journal. Naskah publikasi ini 

nantinya akan dimuat pada Journal Ilmiah Teknik Informatika Universitas 

Surakarta. Makalah yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dosen 

Pembimbing dan disahkan oleh Dosen Penguji, Kaprogdi dan Dekan untuk 

validasi kelayakan untuk dimuat dalam penerbitan dan publikasi. 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/upload_naskah
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2.8 FLOWCHART PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 

 

Gambar 2.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik 
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2.9 FLOWCHART PELAKSANAAN SKRIPSI 

 

Gambar 2.2 Flowchart Pelaksanaan Skripsi 
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BAB III 

KETENTUAN UMUM PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI 

 

3.1 PEMBIMBING  

3.1.1 Unsur Pembimbing  

Untuk menjamin hasil penelitian ilmiah yang berkualitas dan memenuhi 

standar suatu penelitian ilmiah, maka selama proses penelitian, penyusunan dan 

penulisan laporan kerja praktik / skripsi, mahasiswa harus dibimbing oleh tim 

pembimbing yang kompeten di bidangnya, dengan komposisi sebagai berikut:  

a. Kerja Praktik : 1 Pembimbing 

b. Skripsi:  2 Pembimbing, yang terdiri dari: 

1) Satu orang Pembimbing Utama (Pembimbing I) 

2) Satu orang Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) 

 

3.1.2 Syarat Pembimbing  

Adapun yang menjadi persyaratan untuk menjadi pembimbing adalah sebagai 

berikut:  

1. Syarat Pembimbing Utama adalah dosen sebidang ilmu/keahlian yang sesuai 

dengan konsentrasi, telah memiliki jabatan fungsional, NIDN, NUPN, NIDK dan 

berpendidikan minimal Strata 2 (S2).  

2. Syarat Pembimbing Pendamping adalah dosen sebidang ilmu/keahlian atau 

dapat berasal dari bidang ilmu lain yang sesuai dengan bahasan dalam 

penelitian yang telah memiliki NIDN, NUPN, NIDK dan berpendidikan minimal 

Strata 2 (S2). 

 

3.1.3 Tugas Pembimbing  

Adapun yang menjadi tugas dari pembimbing antara lain sebagai berikut:  

1. Tugas Pembimbing Utama:  

a. Membimbing mahasiswa dalam penulisan proposal dan penulisan 

kerja praktik / skripsi serta mengesahkan untuk ujian proposal dan 

ujian skripsi.  

b. Menghadiri ujian proposal mahasiswa.  
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c. Bertanggung jawab atas segala isi kerja praktik / skripsi, jurnal/artikel 

yang terdiri dari:  

i. Teori dan konsep variabel yang akan diteliti.  

ii. Data dan fenomena objek penelitian yang mungkin dibutuhkan 

dalam desain latar belakang.  

iii. Pendalaman tentang metode penelitian yang didalamnya 

terdiri dari metode pengumpulan data, sumber data, jenis data, 

metode penarikan sampel, metode analisa data, alat analisa 

data, serta alat pembuktian hipotesis.  

iv. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa berkaitan dengan 

analisa data serta pembahasan dan pembuktian hipotesis (jika 

ada).  

v. Mengarahkan mahasiswa mendesain kesimpulan dan saran 

agar terbuka peluang untuk penelitian selanjutnya.  

 

2. Tugas Pembimbing Pendamping:  

a. Membimbing mahasiswa dalam penulisan proposal dan kerja praktik / 

skripsi serta mengesahkan untuk ujian proposal dan seminar kerja 

praktik / ujian skripsi.  

b. Menghadiri ujian proposal dan ujian skripsi (pendadaran) mahasiswa.  

c. Bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini:  

i. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa agar dalam penulisan 

laporan penelitian mengacu pada pedoman penulisan proposal 

dan kerja praktik / skripsi Progdi Teknik Informatika.  

ii. Melakukan kroscek terhadap tata cara penulisan penelitian, kajian 

teori dan definisi, penelitian yang relevan.  

iii. Melakukan pengecekan kesesuaian antara pertanyaan pada 

kuesioner dengan indikator yang digunakan.  

iv. Melakukan pengecekan kesesuaian teori yang digunakan dengan 

variabel penelitian.  

v. Mengecek kesesuaian landasan teori yang digunakan dengan 

Daftar Pustaka.  
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3.1.4 Penggantian Pembimbing  

Apabila karena suatu alasan atau adanya halangan sehingga Pembimbing 

Utama dan/atau Pembimbing Pendamping tidak dapat menjalankan tugasnya melalui 

pernyataan dari pembimbing yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan 

melapor kepada Kaprogdi dan menunjuk penggantinya dengan memperhatikan 

persyaratan pembimbing dengan menarik surat tugas lama dengan nomor surat yang 

sama untuk surat tugas pembimbing yang baru. 

 

3.2 PENGUJI  

3.2.1 Penguji Proposal Skripsi 

1. Unsur dan syarat Ujian Proposal  

Adapun yang menjadi unsur ujian Proposal antara lain:  

a. Pembimbing Utama sebagai Ketua Penguji ujian proposal  

b. Pembimbing Pendamping sebagai Penguji Anggota ujian proposal  

 

2. Tugas Penguji Proposal Skripsi 

a. Ketua Penguji : Ketua penguji membuka ujian, menanyakan 

kelengkapan ujian kepada mahasiswa, mempersilahkan mahasiswa 

mempresentasikan dan menutup ujian. Mengumumkan kelayakan 

proposal mahasiswa, layak atau tidak layak. Apabila proposal 

dinyatakan layak, maka mahasiswa dipersilakan untuk melanjutkan 

proses penulisan skripsi. Apabila tidak layak, maka mahasiswa harus 

mengulang kembali ke Tahap II (Proses Pengajuan Proposal). 

b. Penguji Anggota : memberi masukan, saran, dan kritikan mengenai isi 

proposal dan linearitas antar bab dan subbab dalam penelitian ilmiah 

mahasiswa, dan membahas masalah isi proposal yang terdiri dari :  

i. Teori dan konsep variabel yang diteliti.  

ii. Data dan fenomena objek penelitian dalam latar belakang 

masalah.  

iii. Pendalaman tentang metode penelitian yang didalamnya 

terdiri dari metode pengumpulan data, sumber data, jenis data, 

metode penarikan sampel, metode analisa data, alat analisa 

data, serta alat pembuktian hipotesis. 
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3. Syarat terlaksananya Ujian Proposal Skripsi 

a. Pembimbing Utama wajib hadir.  

b. Pembimbing Pendamping wajib hadir.  

c. Jika Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping tidak dapat 

hadir maka ujian proposal ditunda sampai dijadwalkan kembali.  

 

3.2.2 Penguji Seminar Kerja Praktik  

1. Unsur dan Syarat Dosen Penguji  

Untuk menjamin hasil penelitian ilmiah kerja praktik yang berkualitas dan 

memenuhi standar suatu penelitian ilmiah kerja praktik, maka mahasiswa 

harus menempuh seminar kerja praktik yang dilaksanakan secara terbuka 

dihadapan Mahasiswa dan Dosen Penguji yang berkompeten di bidangnya, 

dan sebidang ilmu/keahlian yang sesuai dengan bahasan dalam kerja praktik.  

 

2. Tugas Dosen Penguji:  

Ketua penguji membuka ujian, menanyakan kelengkapan ujian, 

mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan, menanyakan bab dan 

sub bab dalam karya ilmiah mahasiswa dan kerangka konseptual dari 

penelitian mahasiswa, alat analisa data, hasil dan pembahasan, apa 

kesimpulan dan saran serta menutup ujian. 

Membahas tentang uji komprehensif yang berkaitan dengan grand 

teori disiplin ilmu, konsentrasi ilmu, melakukan pengujian komprehensif 

terhadap grand teori variabel yang diteliti, kecocokan kuesioner dengan 

indikator, serta daftar pustaka.  

 

3. Syarat terlaksananya Seminar Kerja Praktik  

a. Apabila Ketua Penguji berhalangan hadir maka jadwal seminar ditunda 

sampai dijadwalkan kembali.  

b. Dihadiri setidaknya 10 Mahasiswa.  
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3.2.2 Tim Penguji Ujian Skripsi (Pendadaran)  

1. Unsur dan Syarat Tim Penguji  

Untuk menjamin hasil penelitian ilmiah yang berkualitas dan memenuhi 

standar suatu penelitian ilmiah, maka mahasiswa harus menempuh ujian 

skripsi (pendadaran) yang di lakukan oleh tim penguji yang berkompeten di 

bidangnya, dengan komposisi sebagai berikut:  

a. Ketua Penguji  

b. Sekretaris 

c. Pendamping (Pembimbing Utama/Pendamping) 

 

Dengan pembagian tugas sebagai berikut:  

a. Ketua Penguji adalah dosen sebidang ilmu/keahlian.  

b. Sekretaris adalah dosen sebidang ilmu/keahlian dan/atau dapat 

berasal dari bidang ilmu lain yang sesuai dengan bahasan dalam skripsi.  

c. Pendamping: Pembimbing Utama / Pendamping dari mahasiswa yang 

melaksanakan bimbingan. 

 

2. Tugas Tim Penguji:  

a. Ketua Penguji membuka ujian, menanyakan kelengkapan ujian kepada 

sekretaris, mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan, 

menanyakan bab dan sub bab dalam karya ilmiah mahasiswa, kerangka 

konseptual dari penelitian mahasiswa, alat analisa data, hasil dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran serta menutup ujian. Membahas 

masalah isi skripsi yang terdiri atas:  

I. Teori dan konsep variabel yang diteliti.  

II. Data dan fenomena objek penelitian dalam latar belakang 

masalah.  

III. Pendalaman tentang metode penelitian yang didalamnya 

terdiri dari metode pengumpulan data, sumber data, jenis data, 

metode penarikan sampel, metode analisa data, alat analisa 

data, serta alat pembuktian hipotesis.  

IV. Peluang penelitian selanjutnya.  

b. Sekretaris: Membahas tentang uji komprehensif yang berkaitan 

dengan grand teori disiplin ilmu, konsentrasi ilmu, melakukan 
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pengujian komprehensif terhadap grand teori variabel yang diteliti, 

kecocokan kuesioner dengan indikator, serta daftar pustaka.  

c. Pendamping: Mereview ulang jawaban mahasiswa yang berkaitan 

dengan pertanyaan penguji utama yang berkaitan dengan penelitian, 

yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, bagaimana peluang 

melakukan penelitian selanjutnya atas variabel yang teliti. Melihat 

kronologis penelitian berkaitan dengan apa saja yang dilakukan 

mahasiswa selama penelitian dari awal sampai akhir. 

 

3. Syarat terlaksananya Ujian Skripsi  

a. Jika Ketua Penguji dan Sekretaris tidak dapat hadir maka ujian skripsi 

ditunda sampai dijadwalkan kembali. 

b. Pendamping diprioritaskan Pembimbing Pendamping, jika tidak dapat 

hadir dapat digantikan dengan Pembimbing Utama. 
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BAB IV 

PENILAIAN SEMINAR KERJA PRAKTIK / UJIAN SKRIPSI 

 

Metode penilaian ujian kerja praktik / skripsi terdiri dari 3 komponen yaitu: 

Proses Penelitian, Hasil Penelitian dan Presentasi.  

 

1. Angka Proses Penelitian (APRO) berbobot 20%, meliputi penilaian atas:  

• Kreativitas dan kemandirian mahasiswa dalam merencanakan, 

melaksanakan dan melaporkan penelitiannya. 

 

2. Angka Hasil Penelitian (AHAS) berbobot 40%, meliputi penilaian atas:  

• Kelayakan hasil penelitian untuk dipublikasikan  

• Kontribusi temuan terhadap bidang ilmunya atau implementasi 

temuan untuk praktik. 

 

3. Angka Presentasi (APRE) berbobot 40%, meliputi penilaian atas:  

• Kesinambungan alur pemikiran yang tertuang dalam rangkaian kalimat 

dan kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil 

penelitiannya, menjawab pertanyaan dan atau menanggapi kritikan 

dari tim penguji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Penulisan dan Penyusunan Laporan Kerja Praktik & Skripsi | 21  
 

BAB V 

KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

 

5.1 KERTAS  

Spesifikasi kertas yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Jenis : HVS  

b. Warna : Putih polos  

c. Berat : 80 gram (untuk laporan yang siap dijilid serta sudah diujikan dalam 

sidang skripsi dan tugas akhir)  

d. Berat : 70 gram (untuk naskah saat bimbingan) 

e. Ukuran : A4 (21,5 x 29,7 cm) 

 

5.2 PENGETIKAN  

Ketentuan pengetikan laporan adalah sebagai berikut:  

1. Pencetakan dilakukan pada sisi kertas (single side)  

2. Posisi penempatan teks dari tepi kertas (margin) adalah:  

a. Batas kiri : 4 cm  

b. Batas kanan : 3 cm  

c. Batas atas : 4 cm  

d. Batas bawah : 3 cm  

3. Menggunakan huruf Calibri. 

4. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran diketik dengan spasi 

1 (single). 

5.  Isi laporan penelitian diketik dengan 2 spasi (double) menggunakan huruf 

Calibri dengan ukuran font size 12 point (kecuali Judul Awal dan halaman 

awal). 

6. Khusus listing (kode) program diketik dengan 1 spasi (single) menggunakan 

huruf Courier New ukuran font size 10 point.  

7. Laporan diketik rapi dengan rata dokumen kanan-kiri (Justify)  

8. Laporan dicetak dengan tinta warna hitam pekat dan seragam  

9. Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun dan terdiri dua macam 

yaitu angka romawi dan angka latin 
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a. Penomoran angka romawi  

1) Romawi kecil untuk bagian Pendahuluan / awal (i, ii, iii…) dst. 

2) Penomoran diletakkan di bawah tengah dengan jarak 2,5 cm 

dari tepi bawah kertas 

3) Romawi besar digunakan untuk menunjukkan Judul Bab 

b. Penomoran angka latin  

1) Digunakan untuk bagian isi dan bagian akhir dari laporan  

2) Penomoran diletakkan di kanan atas dengan jarak 1,5 cm dari 

tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas  

3) Khusus halaman setiap bab, penomoran diletakkan di bawah 

tengah dengan jarak 2,5 cm dari tepi bawah kertas  

 

10. Tanda Baca  

a. Setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik (.) dan pengetikan 

kalimat berikutnya diberi jarak satu spasi. Jika dalam kalimat terdapat 

tanda koma (,), tanda titik koma (;), titik dua (:), maka pengetikan 

berikutnya diberi jarak satu spasi  

b. Judul Bab dan Sub Bab dicetak tebal (Bold)  

11. Bab, Sub Bab dan Judul Bab ditulis dengan huruf besar kecuali kata sambung 

ditulis dengan huruf kecil dan nomor Bab angka Romawi besar (contoh: BAB I 

PENDAHULUAN). Untuk Sub Bab ditulis dengan angka Latin (contoh: Sub Bab 

pertama dari Bab I ditulis 1.1 Latar Belakang, Sub Bab dari Sub Bab ditulis 1.1.1, 

1.1.2, dst).  

 

5.3 PENOMORAN TABEL DAN GAMBAR  

Penomoran tabel dan gambar menggunakan kombinasi angka latin yang 

dipisahkan tanda titik. Angka di bagian depan menunjukkan bab dan angka di bagian 

belakang urutan tabel atau gambar dalam bab tersebut.  

Contoh: Gambar 2.1 Skema Sistem (artinya gambar pertama pada bab II)  

1. Tabel  

a. Tabel diletakkan di tengah (corner) antara sisi kiri dan kanan halaman  

b. Judul Tabel ditempatkan simetris di bagian kiri atas tabel dengan 1 

spasi (single)  
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c. Tabel tidak boleh dipenggal kecuali sangat terpaksa, misalnya karena 

tidak muat pada satu halaman 

d. Tabel yang lebih dari 2 halaman diletakkan pada Lampiran  

e. Sumber tabel dituliskan di sebelah kiri bawah tabel  

2. Gambar  

a. Gambar diletakkan di tengah (center) antara sisi kiri dan kanan 

halaman  

b. Judul Gambar ditempatkan simetris di tengah bawah gambar dan 

diketik 1 spasi (single)  

c. Gambar tidak boleh dipenggal  

d. Sumber gambar ditulis di bawah judul gambar.  

 

5.4 SPASI  

1. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 2 spasi (double).  

2. Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan judul bab (PENDAHULUAN) 1,5 spasi 

(satu setengah).  

3. Jarak antara judul bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis atau 

antara judul bab adalah 4 spasi (empat).  

4. Jarak antara judul bab dengan judul sub bab 3 spasi (tiga).  

5. Jarak antara judul sub bab dengan baris pertama teks 2 spasi (double) dan 

alinea teks diketik menjorok ke dalam 5 ketukan (atau biasanya 1 tab pada 

keyboard komputer).  

6. Jarak antara baris akhir teks dan judul sub bab berikutnya 3 spasi.  

7. Jarak antara teks dan tabel, gambar, grafik, diagram, atau judulnya 1 spasi 

(single).  

8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam 5 ketukan (atau 1 tab) dari marjin kiri 

teks.  

9. Penunjuk bab dan judul bab selalu dimulai dengan halaman baru. 

 

5.5 GAYA BAHASA 

Aturan penulisan di dalam penulisan penelitian harus menggunakan bahasa 

yang ilmiah dan baku, dengan gaya bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh 

pembaca. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan di dalam menggunakan 

gaya bahasa untuk penulisan penelitian ilmiah, yaitu:  



Panduan Penulisan dan Penyusunan Laporan Kerja Praktik & Skripsi | 24  
 

a. Hindari menggunakan istilah asing. Sedapat mungkin gunakan istilah yang 

berlaku di dalam bahasa Indonesia. Apabila ada istilah-istilah asing, hindari 

kesalahan penulisan serta harus sesuai dengan maksud kalimat yang terdapat 

di dalam bahasa Indonesia.  

b. Apabila ada istilah bahasa Indonesia yang perlu dijelaskan dalam bahasa asing, 

maka di belakang istilah bahasa Indonesia tersebut langsung ditulis istilah 

asingnya di dalam kurung atau sebaliknya. Contoh: Piutang (Account 

Receivable), Account Receivable (Piutang)  

c. Jika ada bahasa asing yang belum ada terjemahannya di dalam bahasa 

Indonesia, maka tuliskan kata tersebut secara miring. Contoh : executive, 

cyberspace.  

d. Usahakan untuk tidak menambahkan hal-hal seperti catatan tambahan, 

keterangan dan sebagainya secara tersendiri, lebih-lebih dalam perubahan 

pokok teks. Hal-hal semacam ini, justru akan memberi kesan yang kurang 

cermat dan tidak sistematis, sehingga akan nampak sekali ketidaksamaan dan 

kekurangan dari penulisan penelitian tersebut.  

e. Hindari penggunaan singkatan-singkatan yang tidak resmi seperti “yang” 

disingkat menjadi “yg” dan terhadap “thd” dan sebagainya.  

f. Penggunaan garis miring (/) dalam arti “atau” tidak diperbolehkan, gunakan 

istilah “atau” untuk maksud tersebut, kecuali untuk singkatan yang resmi. 

Contoh : PKL/riset, dan lain sebagainya.  

g. Jangan menambah atau mempertebal naskah, hanya sekedar untuk 

mencukupi persyaratan, sehingga materi yang dibahas di dalam penelitian 

menjadi tidak jelas dan tidak ada relevansinya. 

h. Untuk penggunaan kata: “terdiri dari”, “adalah”, “sebagai berikut”, “yaitu”, 

“bahwa”, “diantaranya”, “seperti” diakhir langsung diketik titik dua (:), cukup 

salah satu yang digunakan.  

i. Penulisan tanda baca pada uraian atau kalimat dalam penelitian seperti tanda 

titik dua (:), dalam kurung (), tanda tanya (?), atau (/), kutip (“/’), penghubung 

(-) tidak diberi spasi pada kalimat atau kata yang diberi tanda tersebut, contoh: 

(data) sebutkan? PKL/Riset “Judul” yaitu: file-file, dan lain sebagainya, kecuali 

dalam bentuk format formulir atau isian. 

j. Jangan mempergunakan singkatan tidak resmi: dll (dan lain-lain), dst (dan 

seterusnya), ybs (yang bersangkutan, dsb (dan sebagainya). Dalam bahasa 
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indonesia yang resmi singkatan kata-kata harus diberi tanda titik 

dibelakangnya. 

k. Kata-kata yang berulang, harus ditulis seluruhnya dan jangan menulis angka 

dua dibelakang kata tersebut, Contoh: kata2, sebaiknya kata-kata. Ber-ulang2, 

sebaiknya berulang-ulang, dan seterusnya. 

l. Bilangan diketik dengan angka kecuali bilangan yang terletak pada awal 

kalimat yang harus dieja. Contoh : Umur mesin 10 tahun Sepuluh perusahaan 

besar …. dan seterusnya.  
m. Bilangan decimal ditandai dengan koma (contoh : Rp 1.150,25).  
n. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa tanda titik (kg, cm, dan lain-

lain).  
o. Pecahan yang berdiri sendiri ditulis dengan angka, sedangkan pecahan yang 

bergabung dengan bilangan bulat harus ditulis dengan huruf/dieja. Contoh : 

tiga dua per tiga. 
 

5.6. PENULISAN PADA COVER  

Tata letak penulisan kata/kalimat dan logo pada cover diletakkan di tengah 

dengan ketentuan, sebagai berikut:  

a. Judul diketik dengan huruf kapital (besar) kecuali kata sambung (yang, dan, 

atau…dst) dengan ukuran font size 16, berjarak 1 spasi yang disusun secara 

piramida terbalik (bila lebih dari satu baris), dan dicantumkan secara lengkap 

tanpa ada kata yang disingkat kecuali untuk singkatan yang sudah baku 

(seperti PT, CV) 

b. Kata sambung pada Judul diketik dengan huruf kecil (dan, yang, atau, 

untuk…dll).  

c. Logo Universitas Surakarta dibuat dengan ukuran standar bagian tengah.  

d. Jenis Penelitian dengan kata ”PROPOSAL SKRIPSI” / “SKRIPSI” ditulis dengan 

ukuran font size 14.  

e. Pernyataan Tujuan Penelitian kalimat ”Diajukan ....dst” ditulis dengan ukuran 

font size 12.  

f. Kata “Disusun oleh…dst” ditulis dengan ukuran font size 12 dengan jarak 1 

spasi, dengan urutan sebagai berikut: 

i. Nama Lengkap Penyusun (tanpa gelar) 

ii. NIM 

iii. Pembimbing I 
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iv. Pembimbing II 

  

g. Nama Fakultas, Nama Institusi, dan Tahun pembuatan ditulis dengan ukuran 

font size 12 dengan jarak 1 spasi. 

 

5.7 ABSTRAK  

Untuk mengetahui secara ringkas isi dari laporan penelitian dapat 

digambarkan dalam Abstrak, dengan mengikuti ketentuan, sebagai berikut:  

1. Abstrak ditulis secara singkat, padat dan jelas dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris, masing-masing satu halaman.  

2. Isi teks abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi (single) dan maksimal 4 

paragraf, serta jarak antara paragraf dengan yang lain 2 spasi (double).  

3. Isi Abstrak tiap paragraf mengandung:  

a. Latar belakang 

b. Tujuan penulisan  

c. Metode yang digunakan  

d. Hasil Analisa 

4. Jumlah kata tiap paragraf pada Abstrak minimal 150 kata dan maksimal 250 

kata 

5. Kata kunci yang terkait dengan penelitian berjumlah 3 sampai 5 kata yang 

dipisah dengan tanda koma (,). 

 

5.8 KUTIPAN  

5.8.1 Kutipan Langsung  

Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan aslinya, tidak 

menambah atau mengurangi sedikitpun. Penulisan kutipan langsung adalah sebagai 

berikut:  

1. Jika kutipan langsung berjumlah kurang dari atau sama dengan 4 baris, maka 

kutipan tersebut ditulis menyatu dengan teks asli dan spasi sama yaitu 2 spasi 

dan diapit dengan tanda kutip dua (“ ”).  

2. Jika kutipan langsung berjumlah lebih dari 4 baris, maka kutipan ditulis dengan 

1 spasi dan ditulis menjorok dengan jarak 5 ketukan (1 tab) dari tepi batas kiri 

kertas.  

 



Panduan Penulisan dan Penyusunan Laporan Kerja Praktik & Skripsi | 27  
 

5.8.2 Kutipan Tak Langsung 

Kutipan tak langsung adalah kutipan yang mengalami perubahan dari teks asli, 

namun tidak mengubah arti. Penulisan kutipan tidak langsung diketik menyatu 

dengan teks asli dan spasi sama (2 spasi) berapapun jumlah barisnya. Cara penyajian 

kutipan adalah sebagai berikut:  

1. Kutipan harus sama dengan aslinya baik susunan kata, ejaan maupun tanda 

baca.  

2. Nama pengarang ditulis sebelum atau setelah kutipan.  

Contoh sebelum kutipan:  

Menurut Davis (2005:45) : (di sini ditulis kutipannya) ……dst.  

Contoh setelah kutipan: (di sini ditulis kutipannya) ……dst (Davis, 2005: 45).  

3. Jika penulisnya 3 orang atau lebih, maka hanya dituliskan nama belakang 

orang pertama diikuti dengan et al (kutipan dari buku berbahasa asing) atau 

dkk (kutipan dari buku berbahasa Indonesia).  

4. Jika kutipan itu ada bagian yang dihilangkan beberapa kata/kalimat, maka 

pada bagian yang dihilangkan tersebut digantikan dengan titik sebanyak tiga 

titik.  

Contoh: “…hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan atau 

energi/barang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan suatu 

informasi)…” (Tatang, 2001:21).  

5. Jika sumber kutipan merujuk ke sumber lain, maka sumber kutipan yang ditulis 

adalah tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip tetapi dengan 

menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut dan kutipan ditulis 

dalam tanda petik tunggal („). 

 

Contoh Kutipan Langsung lebih dari 4 baris :  

“Perencanaan strategis SI/TI mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja 

bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam meilih langkah-langkah strategis. 

Selain itu, perencanaan strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, 

dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI 

dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan 

teknologi yang inovatif (Ward & Peppard, 2002 : 13)”.  
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Contoh Kutipan Langsung kurang dari atau sama dengan dari 4 baris :  

Menurut Ward (2002:20) analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis 

lingkungan. Kekuatan diidentifikasikan dengan tujuan untuk mengetahui apa 

saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mepertahankan bisnis. 

 

5.9 PENULISAN DAFTAR PUSTAKA  

Aturan dalam penulisan daftar pustaka pada panduan penulisan penelitian 

kerja praktik / skripsi pada Program Studi Teknik Informatika wajib mengikuti 

ketentuan di bawah ini:  

1. Nama pengarang ditulis mulai dari nama belakang/keluarga diikuti dengan 

tanda koma kemudian nama depan.  

2. Nama pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan ke dalam daftar 

pustaka yang ditulis secara lengkap.  

3. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad.  

4. Sebutan gelar pengarang tidak perlu dicantumkan. 

5. Bila terdapat lebih dari dua pengarang, maka semua nama pengarang tetap 

ditulis, dan nama pengarang pertama saja yang dibalik, dan tidak perlu 

menggunakan et al atau dkk.  

6. Bila terdapat nama pengarang yang sumber pustaka yang digunakan lebih dari 

satu buku, maka nama pengarang tersebut tetap ditulis.  

7. Setiap pustaka diketik dengan jarak satu spasi (rata kiri kanan), tetapi antara 

satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak dua spasi.  

8. Referensi Jurnal OJS yang disitasi minimal 5 paper.  

9. Referensi Buku minimal 5 tahun terakhir  

10. Untuk mensitasi sumber referensi wajib menggunakan software “Mendeley” 

dengan menggunakan Style APA (American Psychological Association).  

11. Referensi pustaka yang diunduh dari internet, harus melalui URL/Web resmi, 

dengan ketentuan terdapat: nama penulis. Tahun upload tulisan. Judul tulisan. 

Nama lengkap URL/Webnya. (Tgl, bulan, dan tahun diunduh). Bukan berjenis 

Blog atau dari Wikipedia.  

12. Bila terdapat buku/referensi nama pengarangnya tidak tercantum, maka 

penulisan dalam daftar pustaka cukup nama instansi/bagian yang 

menerbitkan buku tersebut  
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13. Sumber referensi buku cetak, cara penulisannya adalah: Nama Pengarang. 

Tahun Penerbitan. Judul karangan. Kota Penerbit: Nama Penerbit. Dengan 

contoh sebagai berikut:  

 

a. Satu Pengarang  

Abdurrahman. (2005). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: 

Salemba Empat.  

 

Budiono, Tri. (2006). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: 

Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM.  

 

Effendi, Onong Uchjana. (2005). Ilmu, Teori, dan Filsafat 

Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.  

 

The Liang Gie. (2005). Administrasi Perkantoran Modern. 

Yogyakarta: Liberty.  

 

b. Dua Pengarang  

Nasoetion, A. H., dan Ahmad Barizi. (2004). Metode Statistika. 

Jakarta: PT. Gramedia.  

 

c. Tiga Pengarang atau lebih  

Sukanto, Rudi, Budi Mulya dan Rangga Sela. ( 2004). Business 

Frorecasting. Yogyakarta: Bagian Penerbitan 

Manajemen Informatika UGM  

 

d. Pengarang Sama  

Afrianto, D. ( 2004). Pedoman Penulisan HTML. Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo.  

 

Afrianto, D. (2009). Belajar Delphi dalam 25 Jurus. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo.  
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e. Tanpa Pengarang  

Depdiknas. (2004). Petunjuk Pelaksanaan dan Implementasi 

Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Jakarta: 

Depdiknas.  

Divisi SDM. (2009). Company Profile. Jakarta: PT. Citra Van 

Titipan Kilat.  

 

f. Buku Terjemahan, Saduran atau Suntingan  

Wibowo, Herman (Penterjemah). (2004). Analisa Laporan 

Keuangan. Jakarta: PT.Erlangga.  

 

14. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi Majalah, Buletin, Jurnal, 

atau Surat Kabar, sebagai berikut:  

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program 

Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. 

Transpor, XX (4): 57-61.  

Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah 

Pengunggulan? Majapahit Pos, hlm. 4 & 11.  

Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm.3. 

  

15. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi internet, sebagai berikut:  

a. Artikel Internet  

Seri KUP - NPWP dan Manfaatnya | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). 

Retrieved March 23, 2018, from 

http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-npwp-dan-

manfaatnya  

b. Journal Internet  

Purwaningsih, E. (2016). Seleksi Mobil Berdasarkan Fitur dengan 

Komparasi Metode Klasifikasi Neural Network, Support 

Vector Machine, dan Algoritma C4.5. Jurnal Pilar Nusa 

Mandiri, XII(2), 153–160. Diambil dari 

http://ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/pilar

/article/view/172 

 



Panduan Penulisan dan Penyusunan Laporan Kerja Praktik & Skripsi | 31  
 

Adapun mengenai kegunaan, perlu dibuatnya suatu daftar pustaka di dalam 

suatu tulisan ilmiah atau skripsi sebagai berikut : 

a. Untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada seorang pengarang atau 

penulis buku, yang mana penyusun skripsi telah meminjam buah 

pikirannya baik secara langsung atau tidak langsung.  

b. Merupakan kode etik yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh 

seorang penulis skripsi, jika mengutip karya ilmiah orang lain, dalam 

usahanya untuk menyelesaikan skripsinya.  

c. Dipergunakan sebagai alat informasi bahwa seorang penulis telah 

mengutip karya ilmiah orang lain secara jujur dan bertanggung jawab.  

d. Untuk memberi penjelasan kepada penguji skripsi, mengenai sumber-

sumber data yang dikutip oleh penulis.  

 

5.10 LAMPIRAN  

Lampiran berisi data pendukung, seperti; gambar, tabel atau analisis dan lain-

lain yang karena terlalu banyak, sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan ke dalam 

bab-bab sebelumnya. Penulisan nomor halaman lampiran diletakkan di tengah bawah 

mengikuti isi halaman sebelumnya, dan pada pojok kiri atas diberi nama lampiran 

yang masing-masing telah disesuaikan dengan kelompoknya. (Contoh: Lampiran A1, 

A2, B1, B2 ... dst). 

 

5.11 PETUNJUK PRAKTIS  

Penulisan Berikut ini disajikan beberapa petunjuk praktis teknik penulisan 

secara ringkas.  

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan  

a. Berilah jarak 2 spasi antara tabel atau gambar dengan teks sebelum 

atau sesudahnya.  

b. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus 

ditempatkan pada halaman yang sama (jika memungkinkan). 

Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata Tabel ... 

atau Gambar ... (diberi nomor sebagai identitas).  

c. Pengetikan dilakukan rata kanan dan kiri (justify).  
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d. Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap 

halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian 

awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah 

bagian bawah halaman.  

e. Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun 

penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan 

dalam teks.  

f. Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau 

disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan.  

g. Daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan 

dalam teks, dan semua sumber yang dikutip (secara langsung ataupun 

tidak langsung) harus ditulis dalam Daftar rujukan. 

h. Lampiran berisi data, gambar, tabel atau analisis dan lain-lain yang 

karena terlalu banyak, sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan ke 

dalam bab-bab sebelumnya.  

 

2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan  

a. Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika 

halaman tersebut merupakan akhir suatu bab.  

b. Tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman) 

jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama.  

c. Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya 

suatu bab.  

d. Tidak boleh menempatkan judul sub bab dan identitas tabel pada akhir 

halaman (kaki halaman).  

e. Pemberian atau perincian atau ada yang menyebut butir nonhierarkis 

adalah pemaparan hal-hal yang berupa satu seri keterangan. 

Pemberian ditandai dengan tanda titik dua (:) dan angka atau huruf 

yang diapit oleh tanda kurung ( ). Angka atau huruf tersebut dapat pula 

diikuti oleh kurung tutup saja. Tidak boleh menambahkan spasi antar 

kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Jadi tidak 

boleh menggunakan tanda hubung (-), tanda pisah (–), tanda (●) atau 

(¦) dan bentuk lain dalam format bullets and numbering karena tidak 

ilmiah.  
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f. Daftar Rujukan tidak boleh ditempatkan di kaki halaman atau akhir 

setiap bab. Daftar Rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab 

terakhir (Daftar Pustaka). 
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BAB VI 

STRUKTUR PROPOSAL KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

 

6.1 OUTLINE PROPOSAL PENELITIAN  

Setiap kali akan menyelenggarakan kegiatan baik skala kecil maupun besar 

maka harus adanya sebuah perencanaan yang baik untuk mendeskripsikan gambaran 

proyek. Semuanya tertuang dalam sebuah proposal. Ditinjau dari pengertiannya 

proposal adalah rencana kegiatan lengkap yang sifatnya tertulis. Susunan Proposal 

Penelitian Kerja Praktik / Skripsi di Progdi Teknik Informatika Universitas Surakarta 

mencakup bagian-bagian sebagai berikut:  

I. Halaman Judul  

II. Halaman Lembar Persetujuan 

III. Halaman Lembar Pengesahan 

IV. Halaman Abstrak 

V. Halaman Abstract 

VI. Daftar Isi 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Tujuan Peneltian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metodologi Penelitian 

G. Landasan Teori 

H. Tinjauan Pustaka 

I. Sistematika Penulisan 

J. Jadwal Penelitian 

K. Perancangan Biaya 

 
VII. Daftar Pustaka 

VIII. Lampiran 
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6.2 KETERANGAN OUTLINE PROPOSAL PENELITIAN  

6.2.1 Halaman Sampul  

Proposal Penelitian dijilid dengan sampul mika plastik transparan berwarna 

biru.  

6.2.2 Halaman Judul  

Halaman ini sama tepat dengan halaman sampul, tetapi dicetak pada kertas 

HVS-putih dengan tinta cetak warna hitam.  

6.2.3 Halaman Lembar Persetujuan  

Lembar ini berisi persetujuan proposal Penelitian oleh pembimbing sebagai 

bukti bahwa penyusunan proposal tersebut melalui pembimbingan dan telah siap 

untuk melanjutkan tugas berikutnya. 

6.2.4 Halaman Lembar Pengesahan  

Halaman ini akan ditandatangi dan disahkan oleh tim Dosen Penguji apabila 

proposal telah diujikan dalam sidang proposal dan dinyatakan lulus dan telah direvisi 

(jika ada) sesuai dengan petunjuk tim Dosen Penguji. 

6.2.5 Halaman Abstrak  

Merupakan ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan skripsi yang 

mencerminkan isi keseluruhan penelitian. Ditulis paling banyak 1 halaman atau 

maksimal 250 kata. Terdiri dari bagian awal yaitu; Judul Abstrak, Judul Skripsi, NIM 

dan diikuti nama penulis. Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Dan diakhiri dengan mencantumkan 3 sampai 5 kata kunci yang memudahkan 

pemberian indeks. 

6.2.6 Daftar Isi 

Menunjukan secara garis besar kerangka proposal penelitian, serta 

memberikan petunjuk seluruh isi yang terdapat dalam proposal tersebut. 

6.2.7 Bagian Isi Proposal Penelitian 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah menggambarkan masalah aktual yang memerlukan 

pemecahan masalah. Dimulai dari fenomena umum yang terjadi, kemudian 

dipersempit dan diarahkan pada rumusan permasalahan. Berisi tentang 

berbagai alasan dan masalah mengapa topik tersebut cukup penting untuk 
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diteliti dengan ruang lingkup pemanfaatan atau pendayagunaan teknologi 

komputer atau perkembangan teknologi informasi pada umumnya. 

Ungkapkan fakta masalah yang muncul di penelitian sebelumnya, atau fakta 

yang terjadi di lapangan (berita di koran, hasil survei, hasil kuisioner / 

wawancara).  

  

B. Rumusan Masalah  

Berisi masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang 

diajukan. Untuk penelitian hendaknya dirumuskan dalam bentuk pokok 

masalah secara deklaratif atau dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan yang 

tegas dan jelas guna menambah ketajaman perumusan, sehingga para 

pembaca nantinya dapat menyimpulkan bahwa isi penelitian dan kesimpulan 

penelitian memang merupakan jawaban masalah penelitian yang ditetapkan. 

Untuk mempermudah perumusan masalah, maka rumusan masalah dapat 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya ( ? ) yang diapit tanda kutip dua (“ “). 

Namun apabila merumuskannya dalam bentuk uraian yang komprehensif dan 

analisis, maka hal tersebut adalah utama. 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah yang diamati serta penyelesaian yang dilakukan agar 

masalah yang dibahas tidak melebar. Batasan masalah menjelaskan batasan-

batasan penelitian atau tulisan, misalnya hal-hal yang tidak dibahas atau 

diteliti, lingkungan yang ditentukan sebagai pembatas, batasan data atau 

jumlah materi yang melingkupi penelitian atau tulisan.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Rumusan tujuan menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai 

dilakukan. Oleh sebab itu rumusan tujuan ini harus konsisten dengan rumusan 

masalah sehingga mencerminkan pula proses penelitiannya.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Secara umum manfaat dapat menggambarkan kontribusi yang diberikan 

penelitian. Kegunaan/manfaat penelitian umumnya dipilah menjadi dua 

kategori, yaitu teoritis/akademis dan pragmatis/fragmatis. Kegunaan 

teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan 
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penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia 

akademis. Sedangkan kegunaan pragmatis/fragmatis berkaitan dengan 

kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap 

obyek penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian akan menjelaskan langkah - langkah kerja untuk 

menyelesaikan masalah. Uraian dapat mencakup variabel dalam penelitian, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan penafsiran, metode-

metode analisis yang digunakan, model analisis dan pendekatan yang 

digunakan untuk menganalisis hasil penelitian sehingga dapat ditarik 

kesimpulan.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metodologi penelitian: 

a. Jenis dan sumber data, berisi jenis-jenis data yang digunakan dalam 

penelitian beserta sumbernya. 

b. Metode pengumpulan data, berisi cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data.  

c. Metode yang digunakan, menyangkut bagaimana sistem 

dikembangkan, bagaimana program dan interface dikembangkan serta 

bagaimana eksperimen dilakukan. 

Adapun metode penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 
1. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Berisi apa saja yang diamati di lapangan saat penelitian.  

b. Wawancara 

Berisi dengan kepada siapa saja dilakukan wawancara, 

jabatan/tugas-nya apa, materi wawancaranya apa. 

c. Studi Pustaka 

Berisi sumber data berupa pustaka (buku, jurnal, dokumen, dsb), 

yang di dalamnya berisi data yang berhubungan dengan penelitian.   

Misal : akan membuat sistem informasi perpustakaan, maka data 

yang dibutuhkan: peraturan kampus/sekolah tentang prosedur 

peminjaman buku, buku tentang peraturan pemerintah tentang 

perpustakaan. 
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Misal: membuat video promosi wisata Taman Jurug Surakarta, 

maka perlu mencari data dari pustaka: jumlah obyek wisata di kota 

Surakarta, jumlah kunjungan wisata di Solo setiap tahun, 

pendapatan pemkot dari wisata, data tentang jenis gajah misalnya 

gajah Sumatra, dsb. 

 

2. Metode Pengembangan (Pembuatan/Pembangunan) 

a. Analisis 

Berisi macam-macam output atau hasil analisis, misalnya: sistem 

yang berjalan, sistem yang akan dikembangkan, kebutuhan 

user/pengguna, kebutuhan pengembang (hardware dan software).  

b. Perancangan 

Berisi macam-macam output atau hasil perancangan, misalnya: 

diagram konteks, DFD 1 DFD 2, Desain database, relasi tabel, use 

case, diagram aktifitas, skenario, storyboard, animatik dsb. 

c. Pembuatan 

Berisi proses pembuatan, misalnya: coding, editing suara, editing 

video, composit, dsb. 

d. Pengujian  

Berisi bagaimana  proses uji coba/testing, misalnya: kuisioner, 

wawancara pakar, stress testing, dsb 

 

G. Landasan Teori  

Landasan teori berisi teori atau uraian terdahulu (buku, skripsi, jurnal) yang 

menunjukkan landasan teori dan konsep dasar yang relevan dengan masalah 

yang dibahas untuk mendukung penelitian yag dilakukan. Pada halaman ini 

juga terdapat uraian mengenai pendapat orang lain yang berkaitan dengan 

cara mencari jalan keluar dari masalah yang diajukan, serta uraian mengenai 

implementasi kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil 

diterapkan pada tempat lain. 

 

H. Tinjauan Pustaka  

Berisi penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian yang 

sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan harus relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terkandung: judul, pengarang, tahun 
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dibuat, metode yang digunakan, hasil penelitiannya apa, kelebihan dan 

kekurangannya (jika ada). Harus disebutkan apa perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan, dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Jumlah penelitian terdahulu yang dicantumkan minimal 5 

referensi. 

 

I. Sistematika Penulisan  

Berisi tentang Bab dan Sub Bab yang akan dijabarkan dalam penulisan laporan 

kerja praktik/skripsi dan susunan sesuai dengan topik penelitian yang diambil. 

 

J. Alur Penelitian 

Berisi bagan yang menceritakan dari awal masalah sampai implementasi. 

Contoh:  

 

 
Gambar 6.1 Diagram Alur Penelitian 

K. Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian dalam bentuk gantt chart atau Block Diagram sesuai dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk penelitian (3 sampai 6 bulan) dan disesuaikan 

dengan metodologi penelitian yang digunakan.  
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Contoh: 

Tabel 6.1 Jadwal Penelitian 

 

No 

Kegiatan 

                    Minggu 

April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Observasi & 

Wawancara 
            

2 Analisis Sistem             

3 Perancangan Sistem             

3 
Implementasi 

Sistem 
            

4 Evaluasi             

5 
Penyusunan 

Laporan 
            

 

 

L. Perancangan Biaya 

Berisi daftar semua biaya yang diperlukan dalam penelitian, termasuk barang 

habis atau tidak habis pakai, sewa, upah, jasa, dan sebagainya.  

Contoh: 

 

Tabel 6.2 Rancangan Biaya 

No. Jenis Pengeluaran Biaya Pengeluaran 

1 Cetak Laporan Rp.  100.000 

2 Paket Internet wifi.id Rp.  100.000 

3 Sewa Alat  Rp.  500.000 

4 Buku Referensi Rp.    50.000 

5 Jilid dan Penggandaan Laporan Rp.  250.000 

6 Alat Tulis Rp.    30.000 

7 Transportasi Rp.  150.000 

Total Biaya Rp.  1.180.000 
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6.2.8 Halaman Daftar Pustaka 

Halaman ini berisi daftar referensi pustaka dari kutipan-kutipan yang 

digunakan dalam penyusunan proposal (Landasan Teori dan Tinjauan 

Pustaka). Daftar pustaka ditulis untuk memberikan informasi sehingga 

pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Semua 

teori yang dijadikan konsep dasar/bahan referensi sumbernya wajib 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. Termasuk referensi minimal diambil 

dari 5 jurnal ilmiah dan 3 buku/e-book.  

6.2.9 Lampiran Proposal 

Halaman ini berisi gambaran awal perancangan dan desain sistem yang akan 

dibuat, dengan menyesuaikan dengan Topik Penelitian yang sedang diteliti. 

Perancangan dapat memuat gambar atau diagram saja. 

 

1. Topik Penelitian Sistem Informasi 

a. Use Case / Activity Diagram 

b. Perancangan Database 

c. Perancangan Desain Aplikasi Input 

d. Perancangan Output / Laporan 

 

2. Topik Penelitian Multimedia  

a. Perancangan Ide dan Konsep 

b. Plot (untuk film Fiksi) 

c. Skenario 

d. Storyboard 

 

3. Topik Penelitian Jaringan Komputer 

a. Perancangan Topologi Jaringan 

b. Skema Jaringan 

c. Keamanan Jaringan 
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BAB VII 

STRUKTUR NASKAH KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

 

7.1 SUSUNAN NASKAH LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI  

Susunan naskah menyesuaikan dengan topik penelitian yang mengacu pada 

garis besar mata kuliah dan konsentrasi peminatan mahasiswa yang ada di Program 

Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta, yaitu: 

7.1.1. Topik Penelitian Perancangan Sistem Informasi (Desktop, Mobile & Web) 

LEMBAR JUDUL SKRIPSI  
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
LEMBAR PERSEMBAHAN  
 
MOTTO 
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK (Bahasa Indonesia) 
ABSTRACT (Bahasa Inggris) 
 
DAFTAR ISI  
DAFTAR SIMBOL 
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR LAMPIRAN  
 
BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah   
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Batasan Masalah 
1.4 Tujuan Penelitian 
1.5 Manfaat Penelitian  
1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data  
1.6.1.1 Observasi  
1.6.1.2 Wawancara  
1.6.1.3 Studi Pustaka  
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1.6.2 Metode Pengembangan 
1.6.2.1 Analisis 
1.6.2.2 Perancangan 
1.6.2.3 Pembuatan 
1.6.2.4 Pengujian 

  1.7 Sistematika Penulisan 
1.8 Jadwal Penelitian 
1.9 Perancangan Biaya 

 
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 2.1 Landasan Teori 
 2.2 Tinjauan Pustaka 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

3.1 Gambaran Umum 
3.1.1 Sejarah Institusi/Perusahaan  
3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi  

3.2 Analisis Sistem 
3.2.1 Analisis Sistem Berjalan 
3.2.2 Analisis Kelemahan Sistem (Identifikasi Masalah) 
3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
3.2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
3.2.3.3 Kebutuhan Operasional 

3.3 Perancangan Sistem  
3.3.1 Perancangan Proses Sistem 
3.3.2 Perancangan Basis Data 
3.3.3 Software Architecture 
3.3.4 Perancangan Antar Muka (User Interface) 
3.3.5 Perancangan Keluaran (Output) 

 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

4.1 Manual Program  
4.2 Manual Instalasi 
4.3 Publikasi Web* (untuk perancangan web) 
4.4 Pengujian Sistem 
4.5 Pemeliharaan Sistem 
4.6 Respon Pengguna 
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BAB V PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  
5.2 Saran-saran  

 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 
 

Keterangan Topik Penelitian Perancangan Sistem Informasi : 

a) 3.1 Gambaran Umum (Bila penelitian dilakukan pada suatu instansi)  
Sub bab menjelaskan gambaran umum instansi secara ringkas dan jelas 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

 
b) 3.2.1 Analisis Sistem Berjalan 

Menceritakan kegiatan utama dari masalah yang di angkat dalam 1 paragraph. 
Gunakan Activity Diagram untuk penggambarannya (gambar activity diagram 
diletakkan setelah narasi proses bisnis) 

 
c) 3.2.2 Analisis Kelemahan Sistem  

Bagian ini menguraikan masalah atau kelemahan dari system yang berjalan. 
Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan system ini 
adalah:  
1. Analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, 

Service)  
2. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).  

 
Setelah identifikasi masalah selesai, tahap berikutnya adalah mengemukakan 
solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah ditemukan pada system yang 
berjalan di obyek penelitian. 

 
d) 3.2.4 Analisis Kebutuhan Sistem  

Bagian ini menjelaskan tentang kebutuhan fungsional (software dapat 
melakukan apa saja), akan diterapkan di mana dan interface (antar muka) apa 
saja yang akan ada di dalam sistem yang akan dibuat, disertai dengan 
penggambaran usecase diagram dan activity diagram yang terkait dengan 
proses bisnis yang diceritakan 
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e) 3.2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras  
Bagian ini menjelaskan tentang kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan 
meliputi perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan program maupun 
perangkat keras yang dibutuhkan pada saat implementasi sistem. 

 
f) 3.2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak  

Bagian ini menjelaskan tentang kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan 
pada saat pembuatan program aplikasi dan perangkat lunak yang dibutuhkan 
pada saat implementasi sistem.  

 
g) 3.2.3.3 Kebutuhan Operasional  

Bagian ini menjelaskan tentang kesiapan obyek penelitian jika sistem yang 
diusulkan benar-benar diterapkan, meliputi kesiapan sumber daya manusia 
maupun infrastuktur pendukungnya.  

 
h) 3.3.1 Perancangan Proses  

Bagian ini menguraikan tentang permodelan proses sistem yang diusulkan. 
Alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan permodelan proses sistem 
antara lain: Flowchart, Data Flow Diagram, Usecase Diagram dan lain-lain.  

 
i) 3.3.2 Perancangan Basis Data  

Bagian ini menggambarkan tabel-tabel yang ada di program beserta dengan 
relasi dan tipe datanya. Dalam penggambarannya boleh menggunakan Data 
Model atau Entity Relationship Diagram (ERD).  
1. Jika menggunakan Data Model maka harus menggambarkan Logical Data 

Model dan Physical Data Model 
2. Jika menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) maka harus 

menggambarkan ERD, LRS dan juga spesifikasi filenya 
 

j) 3.3.3 Software Architecture 
Bagian ini menggambarkan class diagram, sequence diagram, component 
diagram, dan deployment diagram (terkait dengan program yang di buat dan 
yang hanya berhubungan dengan proses bisnis sistem saja). 

 
k) 3.2.4 Perancangan Antar Muka  

Bagian ini menguraikan perancangan dari form-form program aplikasi baik 
untuk pengguna umum maupun administrator (Jika terdapat perbedaan 
beberapa tingkatan pengguna dalam aplikasi yang dibuat). Perancangan ini 
juga dilengkapi dengan format masukan (input data) yang direncanakan, serta 
kemampuan setiap form aplikasi yang direncanakan.  
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l) 3.2.5 Perancangan Keluaran (Output & Laporan) 

Berisikan format keluaran dari sistem yang diusulkan. Keluaran dapat berupa 
hasil pencarian data, dapat berupa laporan atau sejenisnya. 

 
m) 4.1 Manual Program  

Menguraikan bagaimana cara menggunakan program yang sudah dibuat. 
Setiap fitur / menu yang ada di dalam program dijelaskan satu demi satu 
secara lengkap. Hal ini dimaksudkan agar pembaca /pengguna program dapat 
mengoperasikan program yang sudah dibuat tanpa harus bertanya langsung 
ke pembuat program (programmer/system analysis). Sebaiknya di dalam 
program yang dibuat disertakan fasilitas/menu bantuan / help. Sehingga 
pengguna tidak perlu membaca manual program yang tercetak tetapi cukup 
dengan memanfaatkan menu bantuan yang sudah tersedia di dalam program 
aplikasi.  

 
n) 4.2 Manual Instalasi  

Hampir sama dengan manual program. Perbedaanya adalah pada manual 
instalasi yang diuraikan adalah tahapan-tahapan proses instalasi program 
aplikasi yang sudah dibuat di komputer pengguna/perusahaan tempat di 
mana penelitian dilakukan. Mulai dari proses file setup/package, proses 
instalasi file setup, proses instalasi DBMS yang digunakan. Sehingga dengan 
membuat dokumentasi cara instalasi program aplikasi ini, maka pihak 
perusahaan dapat melakukan proses instalasi tersebut dengan mudah tanpa 
harus menghubungi pihak pembuat program (programmer/system analysis).  

 
o) 4.3 Publikasi Web 

a. Jika program berbasiskan web programming untuk pengguna luar 

perusahaan (internet), harus dipublikasikan secara online.  

b. Jika program berbasiskan web programming untuk pengguna dalam 

perusahaan (intranet), tidak harus dipublikasikan secara online. Catatan : 

Penentuan internet atau intranet tergantung kasus yang dibahas. 

 

p) 4.4 Pengujian Sistem  
Menguraikan tentang perbedaan antara uji coba sistem dan uji coba program. 
Dalam uji coba program ada beberapa cara pengujian, diantaranya pengujian 
kesalahan sintaks, kesalahan logika. Menurut Pressman, ada 2 jenis pengujian 
sistem yaitu black box testing dan white box testing. Yang berisi tahapan- 
tahapan bagaimana melakukan pengujian terhadap sistem dan program yang 
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sudah dibuat sehingga sistem tersebut bebas dari kesalahan (bugs) dan dapat 
dilanjutkan ke proses selanjutnya. Data yang dimasukkan haruslah data 
sebenarnya atau mendekati kebenaran data yang sebenarnya. Data yang 
diinputkan sebagai contoh minimal 25 record. Pengujian juga menyertakan 
pembahasan listing program berkaitan dengan inti penelitian yang dilakukan.  

 
q) 4.5 Pemeliharaan Sistem  

Menguraikan tujuan kenapa pemeliharaan sistem perlu dilakukan. 
Menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memelihara 
program aplikasi yang sudah dibuat sehingga program tersebut dapat terus 
digunakan tanpa adanya gangguan. Pada tahap ini juga perlu dijelaskan 
bagaimana cara memelihara perangkat keras yang digunakan untuk 
menjalankan program tersebut, bagaimana cara memelihara program 
aplikasinya, bagaimana cara memelihara data-data yang sudah tersimpan 
dalam basis data.  

 
 

7.1.2. Topik Penelitian Perancangan Sistem Pakar (Desktop, Mobile & Web) 

LEMBAR JUDUL SKRIPSI  
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
LEMBAR PERSEMBAHAN  
 
MOTTO 
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
ABSTRACT 
 
DAFTAR ISI  
DAFTAR SIMBOL 
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR LAMPIRAN  
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BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah   
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Batasan Masalah 
1.4 Tujuan Penelitian 
1.5 Manfaat Penelitian  
1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data  
1.6.1.1 Observasi  
1.6.1.2 Wawancara  
1.6.1.3 Studi Pustaka  

1.6.2 Metode Pengembangan 
1.6.2.1 Analisis 
1.6.2.2 Perancangan 
1.6.2.3 Pembuatan 
1.6.2.4 Pengujian 

  1.7 Sistematika Penulisan 
1.8 Jadwal Penelitian 
1.9 Perancangan Biaya 

 
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 2.1 Landasan Teori 
 2.2 Tinjauan Pustaka 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

3.1 Gambaran Umum 
3.1.1 Sejarah Institusi/Perusahaan  
3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi  

3.2 Analisis Sistem Pakar 
3.2.1 Pengumpulan Data Pakar 
 3.2.1.1 Objek Pakar 
 3.2.1.2 Hasil Wawancara 
3.2.2 Aplikasi Berbasis Pengetahuan 
 3.2.2.1 Tabel Pakar 
 3.2.2.2 Rule-rule pada Pakar 
 3.2.2.3 Pohon Keputusan Pakar 
3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
3.2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
3.2.3.3 Kebutuhan Operasional 
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3.3 Perancangan Sistem  
3.3.1 Perancangan Proses 
3.3.2 Algoritma Sistem Pakar 
3.3.3 Interface Rule (Development Engine) 
3.3.4 Perancangan Antar Muka (User Interface) 
3.3.5 Perancangan Keluaran (Output) 

 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

4.1 Manual Program  
4.2 Manual Instalasi 
4.3 Pengujian Sistem 

 
BAB V PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  
5.2 Saran-saran  

 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 

 
 
Keterangan Topik Perancangan Sistem Pakar: 

a) 1.5.2 Metode Pengembangan Sistem Pakar  

Bagian ini berisi ringkasan bagaimana sistem pakar yang nantinya akan dibuat 

dan Pengembangan Software berisi ringkasan model dari metode 

pengembangan sistem yang digunakan.  

 

b) 3.2 Analisis Sistem Pakar 

Sub bab ini akan menguraikan analisis sistem pakar yang akan dibangun 

berkaitan dengan relevansi dengan permasalahan yang disurvei. Data/rule 

harus asli dari buku referensi (buku asli/photocopy) atau pakar yang ahli dalam 

bidangnya.  

 

c) 3.2.2 Aplikasi Berbasis Pengetahuan  

Memuat aturan-aturan serta fakta-fakta yang dibuat. Pohon keputusan harus 

relevan dengan rule-rule yang dibuat. Rule, fakta (misal: gejala/kondisi/dan 

sebagainya), kesimpulan yang disertai gambar visual disimpan dalam file 
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Relationship Diagram), kemudian buat struktur file (nama file, nama field, tipe, 

panjang dan keterangan serta primary key-nya).  

 

d) 3.3.2 Algoritma Sistem Pakar  

Terdapat algoritma proses pelacakan dan pencarian yang digunakan. Buat 

flowchart program (bila banyak letakkan di lampiran)  

 

e) 3.3.3 Fasilitas Tambah Pengetahuan dan Interface Rule (Development 

Engine)  

Memiliki algoritma dan flowchart program  

 

f) 3.3.4 Antar muka pemakai (User Interface)  

Perancangan tampilan masukan dan keluaran  

Catatan:  

1 Informasi yang dihasilkan dapat berupa multimedia (tidak hanya 

berupa teks, tetapi dapat berupa gambar, audio dan video)  

2 Rule dan pohon keputusan diletakkan pada lampiran 

3 Matrik pertanyaan, pohon keputusan dan rule harus sama  

4 Kesimpulan yang tidak pasti harus muncul kesimpulan yang mendekati  

5 Kesimpulan yang dimulai dari node pada level ke 2 harus mempunyai 

jawaban, jika suatu level tidak dijawab semua, maka kesimpulan yang 

dihasilkan bukan tidak teridentifikasi, tetapi kesimpulan yang berupa 

arahan yang isinya seluruh kesimpulan arahan disertai gambar  
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7.1.3 Topik Penelitian Multimedia (Video dan Animasi) 

LEMBAR JUDUL SKRIPSI  
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
LEMBAR PERSEMBAHAN  
 
MOTTO 
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
ABSTRACT 
 
DAFTAR ISI  
DAFTAR SIMBOL 
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR LAMPIRAN  

 
BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah   
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Batasan Masalah 
1.4 Tujuan Penelitian 
1.5 Manfaat Penelitian  
1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data  
1.6.1.1 Observasi  
1.6.1.2 Wawancara  
1.6.1.3 Studi Pustaka  

1.6.2 Metode Pengembangan 
1.6.2.1 Analisis 
1.6.2.2 Perancangan 
1.6.2.3 Pembuatan 
1.6.2.4 Pengujian 

  1.7 Sistematika Penulisan 
1.8 Jadwal Penelitian 
1.9 Perancangan Biaya 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 2.1 Landasan Teori 
 2.2 Tinjauan Pustaka 

  
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

3.1 Gambaran Umum 
3.1.1 Sejarah Institusi/Perusahaan  
3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi  

3.2 Analisis Masalah 
3.2.1 Analisis Sistem Berjalan 
3.2.2 Analisis Masalah Yang Dihadapi 
3.2.3 Rumusan/Kesimpulan dari Masalah 
3.2.3 Usulan Pemecahan Masalah 

3.3 Perancangan Ide Dan Konsep 
3.3.1 Sinopsis 
3.3.2 Plot (hanya untuk film fiksi) 
3.3.3 Skenario 
3.3.4 Storyboard (kecuali dokumenter) 
3.3.5 Script (kecuali motion graphic) 

 
BAB IV IMPLEMENTASI  

4.1 Kebutuhan Perangkat Keras  
4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
4.3 Kebutuhan Operasional 
4.3 Shooting 
4.4 Recording 
4.5 Editing 
4.6 Kuesioner 

 
BAB V PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  
5.2 Saran-saran  

 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 
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Keterangan Topik Penelitian Multimedia: 

a) 3.2.2 Analisis Masalah yang Dihadapi  

Untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi perlu dilakukan wawancara 

dengan perwakilan dari perusahaan yang mengerti benar permasalahan yang 

ada. Tentukan, apakah perlu melakukan penyebaran kuesioner untuk 

mengetahui bagaimana pendapat pihak lain terhadap masalah tersebut. 

 

b) 3.2.3 Usulan Pemecahan Masalah 

Setelah menganalisis permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil 

wawancara dan kuesioner, maka diusulkan suatu sistem yang baru agar 

penyampaian informasi dapat menjangkau area yang lebih luas dan lebih 

mudah dipahami dan dipercaya oleh publik. 

 

7.1.4. Topik Penelitian Sistem Jaringan Dan Keamanan 

LEMBAR JUDUL SKRIPSI  
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
LEMBAR PERSEMBAHAN  
 
MOTTO 
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
ABSTRACT 
 
DAFTAR ISI  
DAFTAR SIMBOL 
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR LAMPIRAN  
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BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah   
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Batasan Masalah 
1.4 Tujuan Penelitian 
1.5 Manfaat Penelitian  
1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data  
1.6.1.1 Observasi  
1.6.1.2 Wawancara  
1.6.1.3 Studi Pustaka  

1.6.2 Metode Pengembangan 
1.6.2.1 Analisis 
1.6.2.2 Perancangan 
1.6.2.3 Pembuatan 
1.6.2.4 Pengujian 

  1.7 Sistematika Penulisan 
1.8 Jadwal Penelitian 
1.9 Perancangan Biaya 

 
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 2.1 Landasan Teori 
 2.2 Tinjauan Pustaka 

 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

3.1 Gambaran Umum 
3.1.1 Sejarah Institusi/Perusahaan  
3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi  

3.2 Analisis Sistem 
3.2.1 Analisis Sistem Berjalan 

3.2.1.1 Topologi Jaringan 
3.2.1.2 Arsitektur Jaringan 
3.2.1.3 Skema Jaringan 
3.2.1.4 Keamanan Jaringan 
3.2.1.5 Spesifikasi Hardware dan Software Jaringan 

3.2.2 Analisis Kelemahan Sistem (Identifikasi Masalah) 
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3.3 Perancangan Sistem 
   3.3.1 Topologi Jaringan Dikembangkan 
   3.3.2 Strategi Pemecahan Masalah 

 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

4.1 Jaringan Usulan  
 4.1.1 Topologi Jaringan 
 4.1.2 Skema Jaringan 
 4.1.3 Keamanan Jaringan 
 4.1.4 Manajemen Jaringan 
4.2 Pengujian Jaringan 

4.2.1 Pengujian Jaringan Awal 
4.2.2 Pengujian Jaringan Akhir 

 
BAB V PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  
5.2 Saran-saran  

 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 
 

Keterangan Topik Penelitian Sistem Jaringan dan Keamanan: 

a) 3.2.1 Analisis Sistem Berjalan  

Berisikan uraian tentang bagaimana kondisi obyek penelitian atau konfigurasi 

jaringan saat melakukan penelitian (sebelum dilakukan perubahan), topologi 

jaringan, arsitektur jaringan, skema jaringan, keamanan jaringan, perangkat 

lunak yang digunakan dan analisis performa sistem yang sedang berjalan.  

 

b) 3.2.2 Analisis Kelemahan Sistem  

Bagian ini menguraikan masalah atau kelemahan dari sistem yang sedang 

berjalan  

 

c) 3.3.1 Topologi Jaringan Dikembangkan  

Rangkaian/diagram jaringan (topologi jaringan yang direncanakan), berupa 

rancangan hubungan antara komputer dengan perangkat lain yang 
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direncanakan; misalnya penggunaan router, access point atau perangkat 

lainnya, serta posisi penempatannya.  

 

d) 3.3.2 Strategi Pemecahan Masalah  

Strategi pemecahan masalah (melalui; perubahan konfigurasi, topologi, 

penambahan atau pergantian alat, pengaturan policy, atau hal lain). 

Konfigurasi baru atau tambahan perangkat jaringan yang diperlukan. 

Gambaran garis besar dari perangkat yang akan dipasang ke jaringan.  

 

e) 4.1 Jaringan Usulan  

Pembahasan Sistem baru setidaknya berisi:  

a. Hasil identifikasi kondisi jaringan yang baru (penilaian kondisi jaringan  

b. Hasil scanning terhadap kemungkinan ditemukannya vulnerability di 

sistem jaringan komputer yang digunakan.  

c. Hasil penetration testing sebagai tindak lanjut apabila ditemukan 

vulnerability  

d. Dokumentasi langkah penanganan dan kesiapan apabila nantinya 

ditemukan vulnerability yang baru pada sistem keamanan jaringan 

komputer dan informasi yang dikelola (bila terlalu banyak dapat menjadi 

lampiran)  

e. Security policy yang ditetapkan  

f. Skema Jaringan berjalan harus di-capture dari software aplikasi khusus 

untuk jaringan computer (misalnya Packet Tracer, Boson, GNS3, atau yang 

lainnya) 

 

f) 4.2 Pengujian Jaringan Setidaknya Berisi:  

a. Penjelasan tentang bagaimana cara menginstalasi jaringan yang 

dikembangkan  

b. Penjelasan tentang bagaimana cara inisialisasi perangkat lunak pendukung 

yang digunakan  

c. Penjelasan tentang tata cara uji coba jaringan yang dirancang  

d. Hasil yang didapat saat uji coba (harus sudah dicoba dan diterapkan) 

e. Pengujian awal (dengan simulasi) harus dapat membuktikan 

permasalahan.  

f. Pengujian akhir (dengan simulasi) harus dapat membuktikan usulan 
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7.2 URAIAN SUSUNAN NASKAH LAPORAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI  

Penyusunan laporan naskah kerja praktik/skripsi yang dilakukan oleh 

mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNSA, harus mengikuti bentuk dan 

ketentuan yang telah ditentukan. Skripsi terbagi menjadi bagian Awal, bagian Tengah 

dan bagian Akhir. Bentuk dan sistematika penulisan adalah seperti yang diterangkan 

di bawah ini.  

7.2.1 Bagian Awal  

Bagian awal terdiri dari halaman kulit luar (sampul depan) dan halaman depan 

yang diurut, sebagai berikut:  

A. Halaman Kulit Luar (sampul depan)  

1. Skripsi: Halaman kulit luar berwarna Oranye. 

2. Kerja Praktik:  Halaman kulit luar berwarna Biru  

3. Bahan kulit luar adalah linen tebal (Hard Cover).  

4. Pada kulit luar tersebut dicetak tulisan berwarna kuning emas.   

5. Pada bagian atas tengah halaman sampul diberi pita warna merah muda untuk 

penanda halaman baca, dengan ukuran sepanjang tingginya buku penelitian 

ditambah 5 cm. 

 

B. Halaman Depan  

Pada bagian ini memuat halaman-halaman:  

1. Lembar Judul seperti bagian sampul, tetapi dicetak di atas kertas HVS-

putih dengan lambang universitas surakarta. 

2. Halaman Surat Pernyataan Keaslian dan Persetujuan Publikasi, yang 

berisikan bahwa semua ini tulisan dalam skripsi ini adalah benar bukan 

hasil plagiat dan persetujuan untuk memberikan ijin kepada pihak 

Universitas bersama dengan dosen pembimbing dan dosen penguji atas 

menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolaannya dalam 

pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau 

mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan 

akademis. 

3. Halaman Lembar Persetujuan, yang berisi nama penulis, NIM, judul 

skripsi, tanda tangan pembimbing utama dan pembimbing pendamping  
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4. Halaman Lembar Pengesahan, yang berisi nama penulis, NIM, judul 

skripsi, tanda tangan dewan penguji terdiri dari Ketua Penguji, Sekretaris 

dan Anggota. Serta Mengetahui  Ketua Program Studi Teknik Informatika 

dan Dekan Fakultas Teknik Elektro dan Informatika.  

5. Halaman Persembahan, yang berisi persembahan penulis kepada orang 

yang dipilih, dengan aturan bebas tidak lebih satu lembar.  

6. Motto, yang berisi kalimat-kalimat bijaksana sesuai dengan kreatifitas 

penulis dengan aturan bebas tidak lebih satu lembar.  

7. Halaman Kata Pengantar, dari penulis. Berisi ungkapan rasa terima kasih 

penulis kepada Tuhan YME, serta pihak-pihak lain atas selesainya 

penulisan skripsi oleh penulis. Konsep yang harus diuraikan dari isi kata 

pengantar di dalam penulisan Skripsi, menerangkan tentang :  

i. Maksud dan tujuan pembuatan skripsi secara umum.  

ii. Ucapan terima kasih penulis kepada orang-orang yang 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsinya.  

iii. Ucapan terima kasih disampaikan secara berurutan kepada:  

a. Rektor Universitas Surakarta  

b. Dekan Fakultas Teknik Elektro dan Informatika 

c. Ketua Program Studi Teknik Informatika  

d. Dosen Pembimbing I dan II Skripsi.  

e. Staff/Karyawan/Dosen di lingkungan Universitas Surakarta.  

f. Pimpinan instansi/organisasi dan Staff/karyawan di 

lingkungan tempat mahasiswa melakukan penelitian.  

 

8. Halaman Abstrak, merupakan ringkasan atau Abstrak dari keseluruhan 

skripsi mencerminkan isi keseluruhan. Ditulis paling banyak 1 halaman 

atau maksimal 250 kata. Terdiri dari bagian awal yaitu; Judul Abstrak, Judul 

Penelitian, NIM dan diikuti nama penulis. Abstrak dibuat dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. Dan diakhiri dengan mencantumkan tiga 

sampai lima kata kunci yang memudahkan pemberian indeks.  

9. Halaman Daftar Isi, menunjukan secara garis besar kerangka penelitian, 

serta memberikan petunjuk seluruh isi yang terdapat dalam penelitian 

tersebut.  
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10. Halaman Daftar Simbol (bila ada), berisi simbol-simbol yang digunakan di 

dalam penulisan penelitian. Format uraian dari daftar simbol berisikan 

tentang simbol-simbol tertentu yang spesifik dan digunakan di dalam 

penulisan penelitian. Tujuan dari pembuatan daftar simbol adalah, agar 

pembaca mengerti dan paham maksud nama simbol, fungsi simbol serta 

penggunaan simbol tersebut. Adapun mengenai daftar simbol yang 

dimaksud terdiri dari beberapa bentuk simbol yang dapat disajikan, seperti 

contoh:  

i. Simbol ERD dan UML.  

ii. Simbol Program Flowchart atau System Flowchart Simbol-simbol 

yang dituliskan di dalam penulisan skripsi, harus melihat seberapa 

jauh keperluan dari simbol tersebut. Apabila dipandang tidak perlu 

jangan disajikan maka penulis tidak perlu menguraikan simbol-

simbol tersebut.  

11. Halaman Daftar Gambar, halaman ini memuat judul gambar-gambar yang 

terdapat dalam skripsi secara berurutan sesuai dengan nomor gambar.  

12. Halaman Daftar Tabel, seperti pada daftar tabel, halaman ini memuat 

judul tabel-tabel yang terdapat dalam skripsi secara berurutan sesuai 

dengan nomor tabel.  

13. Halaman Daftar Lampiran, berisi judul lampiran-lampiran secara 

berurutan sesuai dengan urutan nomor lampiran.  

 

7.2.2 Bagian Inti (Isi) 

Bagian ini mempunyai bab-bab yang tergantung pada suatu pengorganisasian 

tulisan yang logis serta sifat materinya. Bagian isi disesuaikan dengan Outline Program 

Studi masing-masing.  

A. Pendahuluan  

Bentuk uraian kata pembuka pada bab pendahuluan di dalam 

penulisan skripsi merupakan suatu pokok pikiran yang mendasar dari pokok 

bahasan yang akan diuraikan secara rinci dan detail pada uraian bab 

berikutnya. Selain itu pula merupakan uraian pengantar para pembaca secara 

global mengenai isi skripsi tersebut. Adapun mengenai hal-hal yang 

dikemukan pada uraian bab pembuka ini adalah sebagai berikut:  
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1. Latar Belakang Masalah  

Uraian sub bab ini berisi tentang berbagai alasan dan masalah 

mengapa topik tersebut cukup penting untuk dibahas dikatakan 

dengan ruang lingkup pemanfaatan atau pendayagunaan teknologi 

komputer atau perkembangan teknologi informasi pada umumnya. 

Yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah 

menggambarkan masalah aktual yang memerlukan pemecahan 

masalah. 

 

2. Rumusan Masalah  

Menerangkan masalah pokok yang hendak dibahas sebagaimana yang 

tersirat dalam perumusan permasalahan yang telah dicantumkan di 

dalam latar belakang. Untuk mempermudah perumusan masalah, 

maka rumusan masalah dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya 

( ? ) yang diapit tanda kutip dua, sehingga para pembaca nantinya 

dapat menyimpulkan bahwa isi laporan penelitian dan kesimpulan 

penelitian memang merupakan jawaban penelitian yang ditetapkan. 

 

3. Batasan Masalah  

Batasan masalah yang diamati serta penyelesaian yang dilakukan. 

Batasan masalah menjelaskan batasan-batasan penelitian atau tulisan, 

misalnya hal-hal yang tidak dibahas atau diteliti, lingkungan yang 

ditentukan sebagai pembatas, batasan data atau jumlah materi yang 

melingkupi penelitian atau tulisan. 

 

4. Tujuan Penelitian  

Rumusan tujuan menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian 

selesai dilakukan. Oleh sebab itu rumusan tujuan ini harus konsisten 

dengan rumusan masalah sehingga mencerminkan pula proses 

penelitiannya. 

 

5. Manfaat Penelitian  

Kegunaan manfaat penelitian umumnya dipilah menjadi dua kategori, 

yaitu teoritis/akademis dan pragmatis/fragmatis. Kegunaan 

teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari 
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penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu 

pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan kegunaan 

pragmatis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang 

diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian, 

baik individu, kelompok maupun organisasi. 

 

6. Metodologi Penelitian  

Menjelaskan langkah-langkah kerja mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dan penafsiran, seperti proses 

persiapannya, perencanaan bentuk penelitian, dan metode analisis 

yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

  

7. Sistematika Penulisan  

Berisi tentang Bab dan Sub Bab yang akan dijabarkan dalam kerja 

praktik/skripsi 

 

B. Landasan Teori Dan Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori  

Berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep dasar yang 

relevan dengan masalah yang dikritisi atau dibahas untuk mendukung 

penelitian yag dilakukan. Pada halaman ini juga terdapat uraian 

mengenai pendapat orang lain yang berkaitan dengan cara mencari 

jalan keluar dari masalah yang diajukan, serta uraian mengenai 

implementasi kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sudah 

berhasil diterapkan pada tempat lain. 

 

2. Tinjauan Pustaka  

Berisi penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian 

yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan harus 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah penelitian terdahulu 

yang dicantumkan minimal 5 referensi. 
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C. Bagian Isi/Pembahasan  

Berisi Gambaran Umum, Analisis Sistem, Perancangan Sistem dan 

Implementasi. Analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi 

serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan 

masalah atau gagasan atau ide yang kreatif, inovatif, idealis, logis dan dinamis 

serta realistis untuk dapat diimplementasikan.  

 

7.2.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir atau bab Penutup dalam penulisan Skripsi ini berisikan tentang:  

A. Kesimpulan dan Saran  

1. Kesimpulan  

Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan. 

Mengemukakan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan 

menginterprestasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Dengan demikian tergambarkan secara jelas hubungannya 

dengan pembahasan terdahulu, serta adanya implikasi. Dengan kata 

lain, kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan untuk menjawab dari tujuan penelitian.  

 

2. Saran-saran  

Saran harus berkaitan dengan masalah uraian dalam pembahasan dan 

kesimpulan. Di samping itu, dapat pula diungkapkan saran yang 

menunjang untuk penelitian lebih lanjut. Rekomendasi berupa transfer 

gagasan, langkah-langkah kegiatan untuk menjawab permasalahan 

dan implementasinya.  

 

B. Daftar Pustaka  

Halaman ini Berisi daftar referensi pustaka dari kutipan-kutipan yang 

digunakan dalam penyusunan proposal (Landasan Teori dan Tinjauan 

Pustaka). Daftar pustaka ditulis untuk memberikan informasi sehingga 

pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Semua 

teori yang dijadikan konsep dasar/bahan referensi sumber pustakanya wajib 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. Termasuk referensi minimal diambil 

dari 5 jurnal ilmiah dan 3  buku/e-book.  
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C. Lampiran 

Lampiran berisi data pendukung, seperti; gambar, tabel atau analisis dan lain-

lain yang karena terlalu banyak, sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan ke 

dalam bab-bab sebelumnya. Penulisan nomor halaman lampiran diletakkan di 

tengah bawah mengikuti isi halaman Skripsi sebelumnya, dan pada pojok 

kanan atas diberi nama lampiran yang masing-masing telah disesuaikan 

dengan kelompoknya. (Contoh: Lampiran A1, A2, B1, B2 ... dst). 

 

D. Lembar Konsultasi Bimbingan 

Halaman ini berisi lembar konsultasi dan bimbingan antara mahasiswa dengan 

dosen pembimbing utama / pembimbing pendamping nya. 

 

E. Halaman Daftar Riwayat Hidup  

Uraian ini berikan tentang riwayat hidup penulis atau penyusun kerja 

praktik/skripsi, di mana penjelasan tentang daftar riwayat hidup berisikan 

tentang : 

  

1. Biodata Mahasiswa, terdiri dari Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Nama 

lengkap mahasiswa, Tempat dan tanggal lahir mahasiswa dan Alamat 

lengkap tempat tinggal  

 

2. Riwayat Pendidikan Formal dan Tidak Formal  

1) Sebutkan nama sekolah dasar tempat dan tahun 

kelulusannya  

2) Sebutkan nama sekolah menengah pertama tempat dan 

tahun kelulusannya  

3) Sebutkan nama sekolah menengah atas tempat dan tahun 

kelulusannya  

4) Sebutkan nama sekolah lainnya tempat dan tahun 

kelulusannya (jika ada) 

5) Sebutkan nama lembaga pendidikan lainnya tempat dan 

tahun kelulusannya (jika ada) 
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3. Riwayat Pengalaman Berorganisasi & Pekerjaan  

1) Sebutkan nama organisasinya, tempat dan kedudukannya 

sebagai apa di dalam organisasi tersebut dan berapa lama 

mengikuti kegiatan tersebut.  

2) Bagi mahasiswa yang sudah pernah berkerja, sebutkan nama 

instansinya, sebagai apa, tempat dan sudah berapa lama 

bekerja pada instansi tersebut. 

3) Bagi mahasiswa yang pernah mengikuti pelatihan atau 

seminar dan lain-lain, sebutkan nama lembaganya, sebagai 

apa, tempat dan berapa lama waktunya.  

 

4. Surat Keterangan Kerja Praktik / Skripsi  

Dokumen ini wajib dilampirkan di dalam laporan penelitian apabila 

mahasiswa melakuan penelitian pada instansi/organisasi yang pernah 

dilaksanakan. Surat keterangan penelitian ini harus menggunakan kop 

surat dari instansi yang berkepentingan dan dibubuhi dengan tanda 

tangan pejabat yang berwenang serta diberikan stempel atau cap dari 

instansi tersebut.  

 

7.3 KETENTUAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI 

Naskah Publikasi harus dibuat oleh mahasiswa setelah selesai 

menyelenggarakan seminar kerja praktik atau ujian skripsi yang formatnya sesuai 

dengan standar pedoman penulisan journal. Naskah publikasi ini nantinya akan 

dimuat pada Journal Ilmiah Teknik Informatika Universitas Surakarta. Makalah yang 

dibuat harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Dosen 

Penguji, Kaprogdi dan Dekan untuk validasi kelayakan untuk dimuat dalam penerbitan 

dan publikasi. Berikut ketentuan dalam penulisan Naskah Publikasi : 

1. Naskah berupa hasil penelitian penulis dan belum pernah dipublikasikan di 

media cetak lain.  

2. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; panjang 

naskah 12 – 15 halaman kertas A4 (kuarto) dengan batas/margin atas dan kiri 

: 3.0 cm; batas/margin bawah dan kanan : 2.5 cm. Jenis Huruf: Times New 

Roman 11pt  
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3. Struktur Naskah Publikasi : 

a. Judul  

b. Nama Penulis, nama instansi/jurusan dan alamat kampus/instansi.  

c. Abstract bahasa Inggris.  

d. Abstrak bahasa Indonesia.  

e. Isi Naskah terdiri dari :  

i. Pendahuluan  

ii. Tinjauan Pustaka 

iii. Metodologi Penelitian 

iv. Hasil & Pembahasan (yang berisi; hasil penelitian; pengolahan 

data dan pembahasan) 

v. Kesimpulan  

f. Daftar Pustaka.  

 

4. Tata Tulis Naskah :  

a. Kepala judul diketik 1 spasi; huruf kapital; ukuran 14; posisi: tengah; 

normal; cetak tebal dan maksimal 12 kata.  

b. Sub judul diketik 1 spasi, ukuran huruf 11, cetak tegak, posisi tepi kiri, 

bentuk huruf kapital dan cetak tebal.  

c. Nama penulis (ditulis tanpa menggunakan gelar), nama 

instansi/jurusan dan alamat instansi/kampus; diketik 1 spasi; huruf 

tegak; normal; ukuran 12 dan posisi tengah.  

d. Abstract dalam bahasa Inggris diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf 

miring; ukuran 10. Dilengkapi dengan key words maksimal 5 kata.  

e. Abstrak dalam bahasa Indonesia diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf 

tegak; normal; ukuran 10. Dilengkapi dengan kata kunci maksimal 5 

kata.  

f. Isi naskah diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf tegak; ukuran 11 dan 

jarak judul/sub judul ke isi naskah 1 spasi.  

g. DAFTAR PUSTAKA disusun ke bawah menurut kemunculan kutipan 

atau gambar saduran pada isi naskah jurnal (ref. Vancouver), struktur 

penyajian untuk buku rujukan diawali : nama pengarang (cetak 

normal), tahun penerbitan (cetak normal), judul buku (cetak miring), 

kota penerbit kemudian nama penerbit.  
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Contoh penyajian buku rujukan:  

[1]. Anderson, D.W., Vault, V.D., & Dickson, C.E. 1999. Problems and 

Prospects for The Decades Ahead : Competency Based Teacher 

Education. Berkeley : McCutchan Publishing Co.  

Struktur penyajian untuk jurnal rujukan diawali : nama pengarang 

(cetak normal), tahun penerbitan (cetak normal), nama jurnal (cetak 

miring), volume (cetak normal), edisi (edisi normal) dan nomor 

halaman (cetak normal).  

Contoh penyajian jurnal rujukan:  

[1]. Kansil, C.L.,2002. Orientasi Baru Penyelengaraan Pendidikan 

Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Industri. Tanspor, 

XX (4): 57-61.  

h. Mengutip daftar pustaka dilakukan dengan menuliskan angka didalam 

kurung dibelakang kalimat kutipan dengan angka yang sama pada 

urutan angka didalam daftar pustaka (contoh penandaan pada kutipan 

: ...[3] dan contoh penyusunan urutan pada daftar pustaka : [3]...).  

i. Penyajian tabel dilakukan dengan menghilangkan garis pembatas 

kolom. Keterangan tabel diletakkan diatas tabel dengan memberikan 

huruf kapital diawal kalimat dan diletakkan ditengah.  

j. Penyajian gambar dengan ketajaman gambar tinggi (300 dpi) dan 

gambar dalam skala warna greyscale. Keterangan gambar diletakkan 

dibawah gambar dengan memberikan huruf kapital diawal kalimat dan 

posisi diletakkan ditengah. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN COVER JUDUL 

 

 

i 
 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 
JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Pada 
Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Elektro Dan Informatika 
Universitas Surakarta 

 
 
 

Disusun oleh: 
 

Nama : <Nama Lengkap Mahasiswa> 
NIM : <2021123456> 
Pembimbing I :  
Pembimbing II :  

 
 
 
 

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA 
UNIVERSITAS SURAKARTA 

2021 



LAMPIRAN PERNYATAAN PENULIS 

 

 

ii 
 

UNIVERSITAS SURAKARTA 
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN PENULIS 

 

JUDUL : Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

NAMA : <Nama Lengkap Mahasiswa> 

NIM : <2021123456> 

 

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa 

penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak 

yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai 

dengan bukti yang cukup, maka saya bersedia dibatalkan atas gelar beserta 

hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. 

2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk 

disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Surakarta 

bersama dengan dan dosen penguji. 

 

 

 

Surakarta, 14 Juni 2021 

 

Materai Rp. 10.000 

 

<Nama Lengkap Mahasiswa> 



LAMPIRAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

 

iii 
 

UNIVERSITAS SURAKARTA  

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

JUDUL : Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

Judul Judul Judul Judul Judul Judul  

NAMA : <Nama Lengkap Mahasiswa> 

NIM : <2021123456> 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi sebagai bagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu pada Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Surakarta 

 
Pada Hari /Tanggal : Senin, 14 Juni 2021 

 

 

Menyetujui, 

           Pembimbing I Pembimbing II 

 

  

……………………….……………………. …………………………………………….. 
NIPY. 12345678 123456 1 123                        NIPY. 12345678 123456 1 123 



LAMPIRAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK / SKRIPSI 

 

 

iv 
 

UNIVERSITAS SURAKARTA 
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 
 
 

JUDUL : Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

NAMA : <Nama Lengkap Mahasiswa> 

NIM : <2021123456> 

 
Skripsi ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu pada Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Surakarta 

 

Pada Hari / Tanggal : Senin, 14 Juni 2021 

Ketua Penguji  :     (  ) 

Sekretaris  :     (  ) 

Anggota  :     (  ) 

  
 Mengetahui, 

 

 

 
 
 

 
Dekan Fakultas 

Teknik Elektro dan Informatika 
 
 
 

Ir. F.A. Luky Primantari, M.T. 
NIP. 1962030 198703 2 001 

 
 
 
 

 

 
Ketua Program Studi 
Teknik Informatika 

 
 
 

Abdillah Baraja, S.Kom., M.Eng. 
NIPY. 19790410 061024 1 149 

 



LAMPIRAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

v 
 

PERSEMBAHAN 

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  Skripsi. Penulis persembahkan Skripsi ini kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan ilmu dan 

mendampingiku dalam mengerjakan laporan Skripsi ini. 

2. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi semangat, motivasi, 

mendidik dan memberi nasehat kepada penulis. 

3. Adik tersayang yang selalu memberi semangat dan doa. 

4. Untuk Ndaa yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakan yang 

terbaik buat penulis, yang menyadarkan penulis pentingnya manajemen 

waktu. 

5. Untuk teman-teman admin dan laboran teknik informatika yang selalu 

mendukung. 

6. Kepada Bapak Abdillah Baraja, S.Kom., M.Eng. dan Bapak Muhammad 

Taufik Rusydi, S.Kom., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang selalu 

senantiasa membimbing saya tanpa lelah dan seluruh Dosen Pengajar 

Teknik Informatika Universitas Surakarta. 

7. Rekan-rekan Angkatan 2016 Teknik Informatika Universitas Surakarta 

yang penulis banggakan. 

8. Almamaterku Universitas Surakarta. 

9. Semua sahabat Deni Ardiansyah, Murdianavi Surya, Wahyu Adi Raharjo 

yang telah mendukung dan banyak membantu. 

10. Pembaca laporan Skripsi ini. 

 

 

 



LAMPIRAN LEMBAR MOTTO 

 

 

vi 
 

MOTO 

❖ Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan 

yang terbaik dari yang bisa kau berikan. (B.J. Habibie) 

❖ Kurangi mikir banyakin aksi. 

❖ Semua orang berhak untuk menjadi orang yang berguna. 

❖ Bersyukur, bersabar, berusaha dan berdoa. 

❖ Benarkan niat, perbaiki sikap dan luaskan manfaat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LAMPIRAN KATA PENGANTAR 

 

 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis pajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta’ala, yang telah melimpahan rahmat, petunjuk dan kekuatan sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan laporan Skripsi dengan 

judul “Pembuatan Sistem Informasi Kas di Program Studi S1 Teknik Informatika 

Universitas Surakarta”. 

Penyusunan laporan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Seiring dengan selesainya laporan Skripsi ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Arya Surendra, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Surakarta. 

2. Ibu Ir. F. A Luky Primantari, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Elektro dan 

Informatika. 

3. Bapak Abdillah Baraja, S.Kom., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika dan Dosen Pembimbing. Dan bapak Muhammad Taufik Rusydi, 

S.Kom., M.H. selaku dosen yang telah membimbing, membantu, dan 

memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penelitian dan 

pengerjaan laporan. 

4. Dosen Pengajar Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta yang 

telah memberikan pengajaran. 

 



LAMPIRAN KATA PENGANTAR 

 

 

viii 
 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Skripsi ini tentu 

banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan karya berikutnya. Semoga karya ini 

bermanfaat untuk semua pihak. 

Terima kasih dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Aamin 

 

Surakarta, 14 Juni 2021 

 

 Very Setia Budi Murdianto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



LAMPIRAN ABSTRAK (Bahasa Indonesia) 

 

 

ix 
 

Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul 
Judul Judul Judul Judul Judul Judul 

 
 

<Nama Lengkap Mahasiswa>, <NIM>, <email_mahasiswa@gmail.com> 
Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Surakarta 

 

Abstrak 
 

Paragraf pertama, berisi latar belakang masalah, to the point saja, 
langsung ke permasalahannya. Mengapa masalah ini penting dan perlu diteliti. 
Ungkapkan fakta masalah yang muncul di penelitian sebelumnya, atau fakta yang 
terjadi di lapangan (berita di koran, hasil survei, hasil kuisioner/wawancara) 

Paragraf kedua, berisi rumusan masalah, atau masalah utama pada 
penelitian ini. Ungkapkan tujuan yang akan dicapai jika penelitian sudah selesai. 

Paragraf ketiga, berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bila 
memang ada ungkapkan metode spesifik yang digunakan dalam penelitian ini. 
Metode adalah berisi cara melakukan penelitian ini. 

Paragraf keempat, berisi hasil yang diharapkan dari penelitian ini. (jumlah 
kata dari keempat paragraf, tidak boleh melebihi 250 kata)  

  
Kata Kunci : Latar belakang masalah, rumusan masalah, metode, hasil yang 
diharapkan. 
Pustaka : <Jumlah Daftar Pustaka> (2017-2021) 
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Abstract 

 
The first paragraph, contains the background to the problem, to the point 

only. Why is this issue important and needs to be researched. Unveil facts about 
problems that have arisen in previous research, or facts that have occurred in the 
field (news in newspapers, survey results, questionnaire / interview results) 

The second paragraph contains the formulation of the problem, or the 
main problem in this research. State the goals that will be achieved when the 
research is complete. 

The third paragraph, contains the method used in this study. If there is, 
please disclose the specific method used in this research. The method is how to 
do this research. 

The fourth paragraph contains the expected results of this study. (the 
number of words of the four paragraphs, should not exceed 250 words). 

 
Keywords: Background problem, Formulation of the problem, Method, Expected 
Result. 
References: 9 (2015 – 2021) 
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Judul Sebaiknya Ditulis dengan Singkat dan Akurat dalam 

Mendeskrepsikan Isi dari Makalah 

(Center, Bold, 16pt) 
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Abstract 
Abstrak yang baik membuat pembaca dapat mengidentifikasi isi dari makalah secara cepat 

dan akurat, untuk menentukan relevansinya terhadap bidang minat mereka, dan juga untuk 

memutuskan apakah akan membaca makalah secara keseluruhan. Abstrak sebaiknya 

bersifat informatif dan benar-benar menjelaskan isi makalah, menyediakan pemaparan yang 

jelas dari masalah, solusi atau pendekatan yang diusulkan, dan menunjuk ke temuan dan 

kesimpulan. Abstrak seharusnya terdiri dari 100 sampai 150 kata. Kaedah ejaan yang benar 

seharusnya digunakan dan sebaiknya menghindari singkatan. Tidak melakukan sitasi 

literatur. Daftar kata kunci menyediakan keuntungan bagi layanan pengindeks dan sebagai 

tambahan kata-kata selain yang sudah dimunculkan pada judul makalah. Pemilihan kata 

kunci yang baik akan meningkatkan kemudahan beberapa pihak yang tertarik mencari 

makalah anda. Penulis sebaiknya menyediakan 3-5 kata kunci dari makalah. (Times New 

Roman - italic 10 pt). 

 

Keyword: keyword1, keyword2, keyword3, .. (maksimum 5 kata kunci) 

 

 

 

1. PENDAHULUAN (11 PT - Heading 1) 

Format teks makalah yaitu berbentuk satu kolom yang ditulis pada kertas A4 (kuarto). 

Margin teks dari kiri, kanan, atas, dan bawah adalah 3 cm. Makalah ditulis di Microsoft Word, satu 

spasi, Times New Roman 11pt dan maksimum 12 halaman. 

Judul artikel sebaiknya sesingkat mungkin tapi dapat secara akurat mendeskripsikan isi dari 

makalah. Hilangkan kata-kata yang tidak perlu seperti “Pembelajaran…”, “Investigasi…”, 

“Implementasi…”, “Observasi pada…”, “Efek…”, “Analisis…”, “Desain…”, dan sebagainya. 

Layanan indexing dan abstrak bergantung dari akurasi judul, dan ekstraksi kata kunci berguna untuk 

referensi silang dan pencarian. Judul makalah yang buruk mungkin tidak pernah mencapai pembaca 

yang ditargetkan jadi harus spesifik. Tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis digunakan untuk 

menjelaskan perbedaan naskah dengan artikel lainnya, bahwa itu adalah inovatif, itu digunakan 

dalam bab "Metode Penelitian" untuk menggambarkan langkah penelitian dan digunakan dalam bab 

"Hasil dan Pembahasan" untuk mendukung analisis dan hasil. Jika naskah ditulis benar-benar 

memiliki orisinalitas tinggi, yang mengusulkan metode atau algoritma baru, bab tambahan setelah 

"Pendahuluan" bab dan sebelum "Metode Penelitian" bab dapat ditambahkan untuk menjelaskan 

secara singkat teori dan / atau metode yang diusulkan / algoritma. 

Pendahuluan sebaiknya menyediakan latar belakang yang jelas, pemaparan masalah yang 

jelas. literatur yang relevan dari subyek, solusi atau pendekatan yang diusulkan, dan nilai kebaruan 

dari penelitian seperti inovasi. Pendahuluan sebaiknya dapat dipahami oleh semua pembaca dari 

bidang ilmu yang beragam. 

Pengorganisasian dan sitasi dari referensi dibuat dengan style Vancouer bertanda dan 

seterusnya. Istilah dalam bahasa asing ditulis miring (italic). Penulis disarankan untuk menyusun 

artikelnya dengan struktur: Pendahuluan – Metode/Algoritma yang Diusulkan (opsional) – 

Metode Penelitian – Hasil dan Pembahasan – Acknowledgements - Kesimpulan. 

Review dari literatur yang sudah dilakukan penulis dimasukkan di bagian “Pendahuluan” 

untuk menjelaskan perbedaan makalah ini dengan yang lain, yaitu dari segi inovasinya. Kemudian 
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digunakan pada bagian “Metode Penelitian”  untuk mendeskripsikan langkah-langkah penelitian dan 

digunakan di bagian “Hasil dan Pembahasan” untuk mendukung analisis dari hasil.  

Jika makalah yang ditulis mempunyai originalitas yang tinggi, yang mengusulkan metode 

atau algoritma baru, maka dapat ditambahkan bagian tambahan untuk menjelaskan secara singkat 

metode atau algoritma yang diusulkan. Bagian tambahan ini dapat diletakkan setelah bagian 

“Pendahuluan” dan sebelum bagian “Metode Penelitian”. 

 

2. METODE PENELITIAN (11 PT) 

Menjelaskan kronologis dari penelitian, termasuk rancangan penelitian, prosedur penelitian 

(dalam bentuk algoritma, pseudocode, atau yang lainnya), bagaimana pengujiannya dan akuisisi 

datanya. Deskripsi dari penelitian harus didukung dengan referensi jadi penjelasannya dapat diterima 

secara ilmiah. 

 

2.1 Format Tabel (Heading 2) 

Tabel ditampilkan ditengah (center), seperti ditunjukkan dibawah ini dan sebaiknya disebutkan 

didalam makalah sebelum Tabel ditampilkan. Untuk mensitasi Tabel pada paragraf menggunakan 

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, …. 

 

Tabel 1. Kinerja ... 

Variable Speed (rpm) Power (kW) 

x 10 8.6 

y 15 12.4 

z 20 15.3 

 

 

2.2 Format Gambar 

Gambar ditampilkan ditengah (center) seperti ditunjukkan dibawah ini dan sebaiknya disebutkan 

didalam makalah sebelum Gambar ditampilkan. Untuk mensitasi Gambar pada paragraf 

menggunakan Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, …. 
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Gambar 1. Pengaruh memilih switching yang berbeda di bawah kondisi dinamis 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagan ini, dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan secara bersamaan diberikan 

pembahasan yang mendalam. Hasil dapat ditampilkan dengan Gambar, Grafik, Tabel, dan yang 

lainnya yang membuat pembaca mudah memahaminya. Pembahasan dapat dibuat dalam beberapa 

sub bagian. 
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4. KESIMPULAN 

Menyediakan pernyataan tentang apa yang diharapkan, seperti yang dijelaskan pada 

“Pendahuluan” dan langusng didapatkan hasilnya di bagian “Hasil dan Pembahasan”, sehingga 

terjadi kecocokan. Dapat juga ditambahkan prospek dari pengembangan hasil penelitian dan prospek 

aplikasi untuk penelitian selanjutnya (berdasarkan hasil dan pembahasan). 
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