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A. Tujuan 
Berdasarkan edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, No. 262/E.E2/KM/2020 tentang Pembelajaran 
Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19; edaran Rektor Universitas 
Brawijaya No. 2844/UN10/TU/2020 yang menyatakan bahwa selama masa 
pandemi COVID-19 semua bentuk kegiatan pembelajran dan ujian wajib 
dilakukan secara daring; edaran Dekan Fakultas MIPA No. 
574/UN10.F09/PP/2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Paro yang Kedua 
Semester Genap 2019/2020 pada poin 6 menyatakan bahwa pelaksanaan 
seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian skripsi, tesis dan tahapan 
disertasi diberikan kewenangan keapda jurusan untuk mengatur jadwal dan 
bentuk pelaksanaannya secara daring sampai situasi dan kondisi normal; 
dan atau kebijakan-kebijakan resmi pemerintah pusat dan universitas 
bersifat situasional dan darurat yang akan dikeluarkan di masa mendatang, 
maka PS Sarjana Statistika Jurusan Statistika Fakultas MIPA membuat SOP 
Skripsi Daring sebagai standarisasi untuk meningkatkan efisiensi 
manajemen dalam penyelenggaraan skripsi mahasiswa Prodi Sarjana 
Statistika selama kondisi situasional dan darurat terjadi. 

 

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait 
Unit yang terkait dalam SOP Skripsi Jurusan Statistika Fakultas MIPA adalah: 

1. Dekan. 
2. Ketua Jurusan. 
3. Ketua PS Sarjana. 
4. Dosen Pembimbing Skripsi. 
5. Majelis Penguji Skripsi. 
6. Bagian Tata Usaha. 
7. Mahasiswa. 

 

C. Standar Mutu yang Terkait 
SOP Skripsi berhubungan langsung dengan Standar Mutu Universitas 

Brawijaya BAB III tentang Standar Mutu Pendidikan yaitu Pasal 6 tentang 
pemenuhan standar mutu lulusan. Kemudian secara terinci dituangkan pada 
Pasal 7 yang berisikan ruang lingkup standar mutu pendidikan. Ruang 
lingkup standar mutu yang disebutkan pada Pasal 7 dijabarkan secara detail 
pada Pasal 8 hingga Pasal 44. Selain itu, SOP Skripsi melibatkan Dosen 
Pembimbing Skripsi, Majelis Penguji Skripsi dan Bagian TU. Standar Dosen 
dan Tenaga Kependidikan diatur dalam standar mutu Universitas Brawijaya 
pada Pasal 45 hingga Pasal 48. 
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D. Istilah dan Definisi 
1. Dekan yang dimaksud adalah Dekan FMIPA UB. 
2. Ketua Jurusan yang dimaksud adalah pimpinan puncak di lingkungan 

Jurusan Statistika yang bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA. 
3. Ketua PS Sarjana yang dimaksud adalah koordinator Program Studi 

Sarjana Statistika yang bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA melalui 
Ketua Jurusan Statistika. 

4. Skripsi yang dimaksud adalah aktivitas keilmuan mahasiswa berupa 
tulisan ilmiah dapat berupa kajian teori atau penerapan metode 
statistika. 

5. Dosen Pembimbing Skripsi yang dimaksud adalah dosen aktif Jurusan 
Statistika yang mendapat tugas sebagai dosen pembimbing skripsi 
melalui SK Dekan FMIPA. 

6. Dosen Penguji Skripsi yang dimaksud adalah dosen aktif Jurusan 
Statistika yang mendapat tugas sebagai dosen penguji skripsi melalui SK 
Dekan FMIPA. 

7. Bagian Tata Usaha (TU) yang dimaksud adalah unit pelayanan 
administrasi di lingkungan Jurusan Statistika. 

8. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa aktif Jurusan Statistika 
yang telah menempuh sks  120. 

 

E. Urutan Prosedur 
E.1. Pendaftaran Skripsi 

1. Sebelum mendaftar, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Telah mengambil mata kuliah wajib dan pilihan ≥ 120 sks 
b. Mempunyai IPK ≥ 2.00 
c. Tidak memiliki nilai akhir E, Nilai D dan D+ tidak lebih dari ± 

15 sks (10% dari total SKS) 
d. Memprogram MK Skripsi dalam KRS semester yang bersesuaian 

guna mendapat dosen pembimbing 
e. Disarankan telah memiliki topik untuk mendapatkan dosen 

pembimbing yang sesuai 
2. Mahasiswa menentukan bidang minat skripsi yang dapat ditentukan 

sendiri atau berkonsultasi dengan KPS Sarjana dan atau dosen yang 
dipandang dapat memberikan pertimbangan tentang topik skripsi. 

3. Setelah mahasiswa menentukan topik skripsi, maka mahasiswa 
memprogram MK Skripsi di semester mahasiswa tersebut 
melaksanakan skripsi. 

4. Mahasiswa yang akan memprogram MK Skripsi, wajib mengikuti 
sosialisasi secara daring tentang persyaratan, tata cara, dan jadwal 

³
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yang berkaitan dengan MK Skripsi oleh KPS Sarjana selambat-
lambatnya pada pekan kedua perkuliahan.  

5. Mahasiswa mendaftar skripsi ke bagian TU secara daring dengan 
mengisi formulir pendaftaran yang diperoleh di laman resmi jurusan 
dengan melampirkan berkas pendaftaran yaitu  
a. Transkrip akademik yang menunjukkan bahwa mahasiswa 

tersebut telah mengambil lebih dari sama dengan 120 SKS, 
b. Rekomendasi calon dosen pembimbing beserta topik skripsi (jika 

ada) 
6. Bagian TU menyerahkan berkas pendaftaran ke KPS Sarjana untuk 

ditelaah. 
7. KPS Sarjana membuat rancangan pemilihan dan distribusi dosen 

pembimbing. 
8. KPS Sarjana berhak menentukan kuota maksimal membimbing skripsi 

bagi setiap dosen aktif yang memenuhi persyaratan melaksanakan 
pembimbingan skripsi, baik untuk setiap periode pendaftaran maupun 
untuk akumulasi. 

9. KPS Sarjana berhak untuk mengubah pilihan mahasiswa tentang 
calon dosen pembimbing sebagaimana yang ditulis dalam formulir 
rekomendasi calon pembimbing. 

10. KPS Sarjana mengundang seluruh dosen aktif Jurusan Statistika yang 
berkewajiban melakukan pembimbingan skripsi untuk rapat program 
studi dalam rangka penentuan Dosen Pembimbing mahasiswa yang 
baru memprogram MK Skripsi dan mengevaluasi perkembangan 
mahasiswa yang semester sebelumnya telah memprogram MK Skripsi 
namun belum selesai dalam waktu satu semester. 

11. Hasil keputusan rapat tersebut dilaporkan secara tertulis oleh KPS 
Sarjana kepada Ketua Jurusan dan diumumkan kepada mahasiswa. 

12. Ketua Jurusan membuat surat pengajuan SK Dosen Pembimbing 
Skripsi kepada Dekan FMIPA. 
 

E.2. Seminar Proposal Skripsi 
E.2.1. Pendaftaran 

1. Mahasiswa mendaftar seminar proposal skripsi secara daring ke 
bagian TU dengan mengirimkan berkas dalam bentuk pdf dan 
disatukan dalam 1 (satu) berbentuk .zip, .rar, atau yang sejenisnya. 
Berikut adalah berkas yang harus dikirimkan. 
a. Naskah proposal skripsi yang berisi Bab I (Pendahuluan), Bab II 

(Tinjauan Pustaka), Bab III (Data dan Metodologi), dan Daftar 
Pustaka beserta Lampiran (jika ada). 

b. Lembar persetujuan seminar proposal yang ditandatangani oleh 
dosen pembimbing skripsi, 
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c. Lembar konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi yang telah 
terisi minimal 4 kali konsultasi. 

2. Format penulisan nama berkas yang dikirimkan adalah 
a. Judul folder atau kompresi adalah DAFTAR PROPOSAL (NAMA – 

NIM) 
b. Naskah Proposal (NAMA – NIM) 
c. Lembar Persetujuan (NAMA – NIM) 
d. Lembar Konsultasi (NAMA – NIM) 

3. Semua berkas tersebut selanjutnya dikirimkan ke surel khusus skripsi 
PS Statistika Jurusan Statistika 

4. Bagian TU memeriksa surel yang masuk dan mengkonfirmasi berkas 
pendaftaran mahasiswa. 

5. Jika berkas telah dikonfirmasi dan dinyatakan lengkap, maka bagian 
TU menginformasikan kepada KPS Sarjana. 

6. KPS Sarjana membentuk Majelis Penguji yang terdiri atas Ketua 
Majelis Penguji yakni Dosen Pembimbing Skripsi dan Anggota Majelis 
Penguji I dengan membuat surat pembentukan majelis penguji. 

7. KPS Sarjana melalui bagian TU menginformasikan Majelis Penguji 
Seminar Proposal Skripsi kepada mahasiswa. 

8. Mahasiswa secara daring melalui media daring apapun berkonsultasi 
dengan Majelis Penguji untuk mendapatkan jadwal seminar proposal 
dengan menunjukkan surat pembentukan majelis penguji. 

9. Setelah mendapatkan jadwal seminar proposal, mahasiswa secara 
daring ke bagian TU mengajukan pembuatan surat undangan seminar 
proposal yang ditujukan kepada Majelis Penguji. 

10. Bagian TU mendistribusikan surat undangan seminar proposal secara 
daring yang ditandatangani oleh KPS Sarjana dan dilampiri naskah 
proposal skripsi dalam bentuk pdf kepada Majelis Penguji sekurang-
kurangnya tiga hari sebelum seminar proposal dilaksanakan kecuali 
jika ada masalah teknis yang dapat ditolerir. 

E.2.2. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi 
1. Pada hari pelaksanaan seminar proposal bagian TU menyiapkan 

berkas seminar proposal dan dikirimkan ke Majelis Penguji 
menggunakan media elektronik selambat-lambatnya sehari sebelum 
jam pelaksanaan seminar. 

2. Pada hari pelaksanaan seminar proposal, selambat-lambatnya 5 menit 
sebelum jam pelaksanaan, Mahasiswa yang bersangkutan membuat 
conference video sebagai host dan selanjutnya mengundang Majelis 
Penguji dan mahasiswa peserta seminar.  

3. Seminar dilaksanakan secara daring dan terbuka yang dimoderatori 
oleh mahasiswa aktif PS Statistika dan dihadiri oleh Majelis Penguji 
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dan minimal 2 mahasiswa yang 1 di antaranya bertindak sebagai 
pembahas. 

4. Mahasiswa pelaksana seminar memilih spot atau tempat yang feasible 
untuk diadakan seminar secara daring, dengan menyiapkan alat tulis 
dan piranti (white board, kertas buram, dan sejenisnya) yang 
mendukung lancarnya pelaksanaan seminar. 

5. Mahasiswa pelaksana seminar diwajibkan mengenakan pakaian 
dengan aturan sebagai berikut: 

a. Laki-laki dan perempuan mengenakan atasan berlengan panjang 
dan berwarna putih polos. 

b. Laki-laki dan perempuan mengenakan dasi berwarna hitam 
panjang 

c. Bawahan berwarna hitam tidak berbahan jeans dengan kriteria 
untuk laki-laki adalah celana panjang dan perempuan adalah rok 
panjang semata kaki. 

d. Bagi perempuan yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam 
polos. 

6. Seminar proposal dilaksanakan paling lama 60 menit atau 1 jam. 
7. Seminar proposal dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Penguji.  
8. Seminar proposal terbagi menjadi 3 termin: 

a. Presentasi selama paling lama 15 menit. 
b. Tanya-jawab dan diskusi-saran dari kedua pembahas mahasiswa 

dan peserta mahasiswa  
c. Tanya-jawab dan diskusi-saran dari Majelis Penguji. 

9. Setelah tanya-jawab dan diskusi-saran selesai, Majelis Penguji 
memberikan penilaian secara tertulis dalam formulir penilaian. 

10. Ketua Majelis Penguji merekapitulasi nilai dalam formulir rekapitulasi 
penilaian. 

11. Berdasarkan rekapitulasi penilaian, Ketua Majelis Penguji 
mengumumkan hasil seminar proposal kepada yang bersangkutan. 

12. Hasil rekapitulasi penilaian dituliskan dalam berita acara pelaksanaan 
seminar proposal skripsi yang ditandatangani oleh Majelis Penguji. 

13. Majelis Penguji menandatangani Daftar Hadir Majelis Penguji. 
14. Majelis Penguji mengisi dan menandatangani formulir Permintaan 

Revisi Seminar Proposal Skripsi. 
15. Berkas Seminar Proposal Skripsi yang telah diisi dan terdiri atas: 1). 

Daftar Hadir Majelis Penguji, 2). Formulir Penilaian yang telah diisi dan 
ditandatangani oleh Majelis Penguji, 3). Berita Acara Pelaksanaan 
Seminar Proposal Skripsi diberikan oleh Ketua Majelis Penguji ke 
bagian TU melalui surel yang telah ditetapkan. 

16. Mahasiswa melakukan perbaikan proposal sesuai saran-saran Majelis 
Penguji, pembahas mahasiswa, dan peserta mahasiswa yang diberikan 
dalam seminar proposal. 
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E.2.3. Ketentuan Khusus Seminar Proposal Skripsi 
1. Kehadiran mahasiswa yang seminar dan Majelis Penguji bersifat 

mutlak. Apabila salah satu di antaranya tidak dapat hadir, maka 
seminar proposal skripsi dinyatakan batal dan ditunda sesuai dengan 
kesepakatan. 

2. Jika selama pelaksanaan seminar secara daring terjadi kendala teknis, 
semisal: aliran listrik padam, gangguan jaringan internet, media 
presentasi (laptop) tidak bekerja dengan normal, dan kendala teknis 
lainnya yang dapat mengganggu jalannya seminar secara daring, maka 
Majelis Penguji dengan kesepakatan menunda dan menjadwal ulang 
pelaksanaan seminar proposal. 

3. Jika tidak ada kesepakatan waktu, maka KPS Sarjana dapat menunjuk 
Anggota Majelis Penguji Pengganti.  

4. Majelis Penguji tidak diperkenankan meminta mahasiswa penyaji 
untuk melakukan seminar proposal secara terpisah antara Ketua 
dengan Anggota I Majelis Penguji. 

5. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar proposal jika mendapatkan nilai 
minimal B (>69). 

6. Apabila dalam satu semester, mahasiswa yang bersangkutan tidak 
mendaftar seminar proposal, maka mahasiswa tersebut mendapat 
evaluasi berupa ganti pembimbing skripsi dan judul. 

E.2.4. Penyelesaian Revisi Naskah Pasca Seminar Proposal  
Skripsi 

Sebagaimana dalam Pedoman Pendidikan FMIPA ada beberapa ketentuan 
terkait dengan penyelesaian administrasi skripsi, maka aturan tersebut 
diadopsi untuk penyelesaian administrasi pasca seminar proposal skripsi di 
antaranya: 

1. Setelah seminar proposal skripsi dan dinyatakan lulus, maka 
mahasiswa tersebut diberi waktu 2 minggu untuk melakukan revisi 
dan menyerahkan formulir rekapitulasi revisi yang ditanda tangani 
oleh Majelis Penguji ke Bagian Tata Usaha Jurusan Statistika. 

2. Jika setelah 2 minggu proses revisi belum selesai, maka nilai 
mahasiswa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dengan 
rincian nilai sebagai berikut: 

Nilai Awal Nilai Turun Nilai Angka (Setelah Turun) 
A B+ 78 

B+ B 73 
B C+ 68 

 
3. Jika setelah 1 bulan revisinya belum selesai, maka mahasiswa 

tersebut harus menempuh seminar proposal skripsi lagi. 
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4. Jika setelah 2 bulan atau lebih revisinya masih belum selesai, maka 
mahasiswa tersebut harus mengajukan proposal baru dengan judul 
yang baru dan mendapatkan Dosen Pembimbing yang baru. 

 

E.3. Seminar Hasil Skripsi 
 Setelah melakukan seminar proposal dan dinyatakan lulus seminar 
proposal, mahasiswa melanjutkan mengerjakan skripsi dengan bimbingan 
Dosen Pembimbing Skripsi. Lulus seminar proposal dibuktikan dengan 
lembar persetujuan revisi proposal yang ditandatangani oleh Majelis Penguji. 
Jika dalam pengerjaan skripsinya mahasiswa membutuhkan data atau 
melakukan penelitian di suatu instansi, maka mahasiswa mengajukan surat 
pengantar untuk melakukan penelitian atau pengambilan data ke bagian TU. 
Bagian TU membuat surat pengantar sesuai permohonan mahasiswa yang 
diketahui oleh Ketua Jurusan. Mahasiswa melaksanakan analisis atau 
interpretasi data hasil penelitian dengan bimbingan dosen pembimbing. 

E.3.1. Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi 
1. Setelah skripsi selesai dikerjakan, maka mahasiswa dengan 

persetujuan dosen pembimbing mendaftar Seminar Hasil Skripsi. 
2. Seminar Hasil Skripsi dapat dilaksanakan paling cepat 4 (empat) 

pekan setelah Seminar Proposal Skripsi dan selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan atau 1 (satu)  semester  setelah pelaksanaan Seminar 
Proposal Skripsi. 

3. Jika dalam hal pada poin (2) lebih dari 1 semester tetapi kurang dari 2 
semester, maka keputusan pelaksanaan Seminar Hasil berdasar atas 
pertimbangan dan rekomendasi dari Dosen Pembimbing Skripsi. 

4. Dalam hal pada poin (2)  lebih dari atau sama dengan 2 semester, maka 
akan diadakan evaluasi oleh KPS Sarjana.  

5. Mahasiswa mendaftar seminar hasil skripsi ke bagian TU dengan 
mengirimkan berkas dalam bentuk pdf dan disatukan dalam 1 (satu) 
berbentuk .zip, .rar, atau yang sejenisnya. Berikut adalah berkas yang 
harus dikirimkan. 
a. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi. 
b. Naskah skripsi lengkap. 
c. Rancangan jurnal. 
d. Lembar persetujuan dosen untuk seminar hasil. 
e. Lembar rekapitulasi revisi dari seminar proposal. 
f. lembar konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi yang telah 

terisi minimal 8 kali konsultasi. 
g. transkrip akademik yang menunjukkan total SKS yang 

sedang/telah ditempuh minimal 144 SKS, tidak ada nilai E, dan 
jumlah SKS yang bernilai D dan D+ sebanyak ±15 SKS. 
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h. Foto kopi KRS yang menunjukkan telah memprogram MK Skripsi. 
6. Semua berkas tersebut selanjutnya dikirimkan ke surel khusus skripsi 

PS Statistika Jurusan Statistika 
7. Bagian TU memeriksa surel yang masuk dan mengkonfirmasi berkas 

pendaftaran mahasiswa. 
8. Jika berkas telah dikonfirmasi dan dinyatakan lengkap, maka bagian 

TU menginformasikan kepada KPS Sarjana. 
9. KPS Sarjana membentuk Majelis Penguji yang terdiri atas: 

a. Ketua yakni dosen pembimbing skripsi. 
b. Anggota I yakni dosen penguji pada seminar proposal. 
c. Anggota II yakni dosen penguji tambahan. 

10. KPS Sarjana melalui bagian TU menginformasikan Majelis Penguji 
Seminar Hasil Skripsi kepada mahasiswa. 

11. Mahasiswa secara daring melalui media daring apapun berkonsultasi 
dengan Majelis Penguji untuk mendapatkan jadwal seminar hasil 
dengan menunjukkan surat pembentukan majelis penguji. 

12. Setelah mendapatkan jadwal seminar hasil, mahasiswa secara daring 
ke bagian TU mengajukan pembuatan surat undangan seminar hasil 
yang ditujukan kepada Majelis Penguji. 

13. Bagian TU mendistribusikan surat undangan seminar hasil secara 
daring yang ditandatangani oleh KPS Sarjana dan dilampiri naskah 
proposal skripsi dalam bentuk pdf kepada Majelis Penguji sekurang-
kurangnya tiga hari sebelum seminar proposal dilaksanakan kecuali 
jika ada masalah teknis yang dapat ditolerir. 

 

E.3.2. Pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi 
1. Pada hari pelaksanaan seminar hasil bagian TU menyiapkan berkas 

seminar hasil dan dikirimkan ke Majelis Penguji menggunakan media 
elektronik selambat-lambatnya sehari sebelum jam pelaksanaan 
seminar. 

2. Pada hari pelaksanaan seminar proposal, selambat-lambatnya 5 menit 
sebelum jam pelaksanaan, Mahasiswa yang bersangkutan membuat 
conference video sebagai host dan selanjutnya mengundang Majelis 
Penguji dan mahasiswa peserta seminar.  

3. Seminar dilaksanakan secara daring dan terbuka yang dimoderatori 
oleh mahasiswa aktif PS Statistika dan dihadiri oleh Majelis Penguji 
dan minimal 2 mahasiswa yang 1 di antaranya bertindak sebagai 
pembahas. 

4. Mahasiswa pelaksana seminar memilih spot atau tempat yang feasible 
untuk diadakan seminar secara daring, dengan menyiapkan alat tulis 
dan piranti (white board, kertas buram, dan sejenisnya) yang 
mendukung lancarnya pelaksanaan seminar. 
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5. Mahasiswa pelaksana seminar diwajibkan mengenakan pakaian 
dengan aturan sebagai berikut: 

a. Laki-laki dan perempuan mengenakan atasan berlengan panjang 
dan berwarna putih polos. 

b. Laki-laki dan perempuan mengenakan dasi berwarna hitam 
panjang 

c. Bawahan berwarna hitam tidak berbahan jeans dengan kriteria 
untuk laki-laki adalah celana panjang dan perempuan adalah rok 
panjang semata kaki. 

d. Bagi perempuan yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam 
polos. 

e. Mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam dan berkaos kaki 
hitam. 

14. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 60 menit atau 1 jam. 
15. Seminar hasil dipimpin oleh seorang moderator yang ditunjuk oleh 

penyaji hasil skripsi. 
16. Seminar hasil terbagi menjadi 3 termin: 

a. Presentasi selama paling lama 15 menit. 
b. Tanya-jawab dan diskusi-saran dari kedua pembahas mahasiswa 

dan peserta mahasiswa  
c. Tanya-jawab dan diskusi-saran dari Majelis Penguji. 

17. Setelah tanya-jawab dan diskusi-saran selesai, Majelis Penguji 
memberikan penilaian secara tertulis dalam formulir penilaian. 

18. Ketua Majelis Penguji merekapitulasi nilai dalam formulir rekapitulasi 
penilaian. 

19. Berdasarkan rekapitulasi penilaian, Ketua Majelis Penguji 
mengumumkan hasil seminar hasil kepada yang bersangkutan. 

20. Hasil rekapitulasi penilaian dituliskan dalam berita acara pelaksanaan 
seminar hasil skripsi yang ditandatangani oleh Majelis Penguji. 

21. Majelis Penguji menandatangani Daftar Hadir Majelis Penguji. 
22. Majelis Penguji mengisi dan menandatangani formulir Permintaan 

Revisi Seminar Hasil Skripsi. 
23. Berkas Seminar Hasil Skripsi yang telah diisi dan terdiri atas: 1). 

Daftar Hadir Majelis Penguji, 2). Formulir Penilaian yang telah diisi dan 
ditandatangani oleh Majelis Penguji, 3). Berita Acara Pelaksanaan 
Seminar Hasil Skripsi diberikan oleh Ketua Majelis Penguji ke bagian 
TU. 

24. Mahasiswa melakukan perbaikan skripsi sesuai saran-saran Majelis 
Penguji, pembahas mahasiswa, dan peserta mahasiswa yang diberikan 
dalam seminar hasil. 
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E.3.3. Ketentuan Khusus Seminar Hasil Skripsi 
1. Kehadiran mahasiswa yang melakukan seminar, Majelis Penguji 

bersifat mutlak, dalam hal ini apabila salah satu di antaranya tidak 
dapat hadir, maka seminar hasil dinyatakan BATAL dan ditunda 
sesuai dengan kesepakatan. 

2. Jika selama pelaksanaan seminar secara daring terjadi kendala teknis, 
semisal: aliran listrik padam, gangguan jaringan internet, media 
presentasi (laptop) tidak bekerja dengan normal, dan kendala teknis 
lainnya yang dapat mengganggu jalannya seminar secara daring, maka 
Majelis Penguji dengan kesepakatan menunda dan menjadwal ulang 
pelaksanaan seminar hasil. 

3. Ketidakhadiran dosen penguji diatur sebagai berikut: 
a. Dalam hal khusus ketika Anggota I atau Anggota II Majelis Penguji 

berhalangan hadir, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
KPS Sarjana, maka KPS Sarjana dapat menunjuk Dosen Penguji 
Pengganti.  

b. Dosen Penguji Pengganti (sebagaimana poin (a)) tersebut 
selanjutnya bertindak sebagai Anggota I atau Anggota II Majelis 
Penguji pada Ujian Skripsi. 

4. Majelis Penguji tidak diperkenankan meminta mahasiswa penyaji 
untuk melakukan seminar hasil secara terpisah antara Ketua dengan 
Anggota Majelis Penguji. 

5. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil jika mendapatkan nilai 
minimal B (>69). 

 
E.3.4. Penyelesaian Revisi Naskah Pasca Seminar Hasil 

Skripsi 
Sebagaimana dalam Pedoman Pendidikan FMIPA ada beberapa ketentuan 
terkait dengan penyelesaian administrasi skripsi, maka aturan tersebut 
diadopsi untuk penyelesaian administrasi pasca seminar hasil skripsi di 
antaranya: 

1. Setelah seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus, maka mahasiswa 
tersebut diberi waktu 2 minggu untuk melakukan revisi dan 
menyerahkan formulir rekapitulasi revisi yang ditanda tangani oleh 
Majelis Penguji ke Bagian Tata Usaha Jurusan Statistika. 

2. Jika setelah 2 minggu proses revisi belum selesai, maka nilai mahasiswa 
yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dengan rincian nilai sebagai 
berikut: 

Nilai Awal Nilai Turun Nilai Angka (Setelah Turun) 
A B+ 78 

B+ B 73 
B C+ 68 
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3. Jika setelah 1 bulan revisinya belum selesai, maka mahasiswa tersebut 

harus menempuh seminar hasil skripsi lagi. 
4. Jika setelah 2 bulan atau lebih revisinya masih belum selesai, maka 

mahasiswa tersebut harus mengajukan skripsi baru dengan judul yang 
baru dan mendapatkan Dosen Pembimbing yang baru. 

 

E.4. Ujian Skripsi 
E.4.1. Pendaftaran Ujian Skripsi 

1. Setelah dinyatakan lulus seminar hasil, mahasiswa melakukan 
perbaikan skripsi sebagaimana saran-saran di seminar hasil.  

2. Lulus seminar hasil dibuktikan dengan lembar persetujuan revisi 
seminar hasil yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji, Anggota 
Majelis Penguji I, dan Anggota Majelis Penguji II. 

3. Jika mahasiswa telah lulus seminar hasil, maka dalam jangka waktu 
secepat-cepatnya 2 pekan dari seminar hasil dan dengan persetujuan 
dosen pembimbing skripsi, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi 
ke bagian TU dengan mengirimkan berkas dalam bentuk .pdf dan 
disatukan dalam format .zip atau .rar atau sejenisnya ke surel khusus 
skripsi Jurusan Statistika. Berkas yang dikirim yaitu: 
a. Naskah skripsi lengkap, 
b. Rancangan jurnal, 
c. Rekapitulasi revisi seminar hasil, 
d. Lembar persetujuan dosen untuk ujian skripsi, 
e. Lembar konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi yang telah 

terisi minimal 8 kali konsultasi, 
f. Transkrip akademik yang menunjukkan total SKS yang 

sedang/telah ditempuh minimal 144 SKS, tidak ada nilai E, dan 
jumlah SKS yang bernilai D dan D+ sebanyak ±15 SKS. 

4. Ujian skripsi dilaksanakan paling cepat 7 hari dari tanggal mahasiswa 
yang bersangkutan mendaftar ujian skripsi. 

5. Bagian TU memeriksa surel yang masuk dan mengkonfirmasi berkas 
pendaftaran mahasiswa. 

6. Jika berkas telah dikonfirmasi dan dinyatakan lengkap, maka bagian 
TU menginformasikan kepada KPS Sarjana. 

7. KPS Sarjana membentuk Majelis Penguji yang terdiri dari sebagaimana 
Majelis Penguji pada Seminar Hasil Skripsi. 

8. KPS Sarjana menginfokan Majelis Penguji kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 

9. Mahasiswa berkonsultasi dengan Majelis Penguji untuk mendapatkan 
jadwal ujian skripsi. 
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10. Setelah mendapatkan jadwal ujian, mahasiswa ke bagian TU 
mengajukan pembuatan surat undangan ujian skripsi yang ditujukan 
kepada Majelis Penguji. 

11. Mahasiswa mendistribusikan surat undangan ujian skripsi dilampiri 
naskah skripsi kepada Majelis Penguji paling lambat 4 hari kerja 
sebelum pelaksanaan ujian skripsi. 

E.4.2. Pelaksanaan Ujian Skripsi 
1. Pada hari pelaksanaan ujian skripsi bagian TU menyiapkan berkas 

ujian skripsi dan dikirimkan ke Majelis Penguji menggunakan media 
elektronik selambat-lambatnya sehari sebelum jam pelaksanaan ujian. 

2. Pada hari pelaksanaan ujian, selambat-lambatnya 5 menit sebelum 
jam pelaksanaan, Ketua Majelis Penguji membuat conference video 
sebagai host dan selanjutnya mengundang Anggota Majelis Penguji dan 
mahasiswa pelaksana ujian.  

3. Mahasiswa pelaksana ujian memilih spot atau tempat yang feasible 
untuk diadakan seminar secara daring, dengan menyiapkan alat tulis 
dan piranti (white board, kertas buram, dan sejenisnya) yang 
mendukung lancarnya pelaksanaan seminar. 

4. Mahasiswa pelaksana ujian diwajibkan mengenakan pakaian dengan 
aturan sebagai berikut: 

a. Laki-laki dan perempuan mengenakan atasan berlengan panjang 
dan berwarna putih polos. 

b. Laki-laki dan perempuan mengenakan dasi berwarna hitam 
panjang. 

c. Laki-laki dan perempuan mengenakan jas almamater. 
d. Bawahan berwarna hitam tidak berbahan jeans dengan kriteria 

untuk laki-laki adalah celana panjang dan perempuan adalah rok 
panjang semata kaki. 

e. Bagi perempuan yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam 
polos. 

f. Mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam dan berkaos kaki 
hitam. 

5. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi secara tertutup paling lama 90 
menit atau 1,5 jam yang dihadiri oleh Majelis Penguji. Jika ujian 
berlangsung lebih dari 1,5 jam, maka Ketua Majelis Penguji berhak 
untuk mengingatkan bahwa jadwal ujian telah melewati batas 
maksimum. 

6. Ujian skripsi dipimpin oleh Ketua Majelis Penguji dan terbagi menjadi 
2 termin: 

a. Presentasi skripsi selama maksimal 15 menit. 
b. Tanya-jawab dan diskusi-saran dari Majelis Penguji. 
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7. Setelah tanya-jawab dan diskusi-saran selesai, Majelis Penguji 
memberikan penilaian secara tertulis dalam formulir penilaian. 

8. Ketua Majelis Penguji merekapitulasi nilai dalam formulir rekapitulasi 
penilaian. 

9. Berdasarkan rekapitulasi penilaian, Ketua Majelis Penguji 
mengumumkan hasil ujian skripsi kepada yang bersangkutan. 

10. Hasil rekapitulasi penilaian dituliskan dalam berita acara pelaksanaan 
ujian skripsi yang ditandatangani oleh Majelis Penguji. 

11. Majelis Penguji menandatangani Daftar Hadir Majelis Penguji. 
12. Majelis Penguji mengisi dan menandatangani formulir Permintaan 

Revisi Ujian Skripsi. 
13. Berkas Ujian Skripsi yang telah diisi dan terdiri atas: 1). Daftar Hadir 

Majelis Penguji, 2). Formulir Penilaian yang telah diisi dan 
ditandatangani oleh Majelis Penguji, 3). Berita Acara Pelaksanaan 
Ujian Skripsi diberikan oleh Ketua Majelis Penguji ke bagian TU. 

14. Mahasiswa melakukan perbaikan skripsi sesuai saran-saran Majelis 
Penguji. 

E.4.3 Ketentuan Khusus Ujian Skripsi 
1. Kehadiran mahasiswa yang akan ujian skripsi dan Majelis Penguji, 

dalam hal ini apabila salah satu diantaranya tidak dapat hadir, maka 
ujian skripsi dinyatakan BATAL dan ditunda sesuai dengan 
kesepakatan. 

2. Jika selama pelaksanaan seminar secara daring terjadi kendala 
teknis, semisal: aliran listrik padam, gangguan jaringan internet, 
media presentasi (laptop) tidak bekerja dengan normal, dan kendala 
teknis lainnya yang dapat mengganggu jalannya seminar secara 
daring, maka Majelis Penguji dengan kesepakatan menunda dan 
menjadwal ulang pelaksanaan seminar hasil. 

3. Toleransi waktu atas keterlambatan kehadiran Majelis Penguji 
maksimal 15 menit (kecuali ada konfirmasi dari yang bersangkutan 
dan kesepakatan Majelis Penguji) 

4. Ketidakhadiran dosen penguji diatur sebagaimana Seminar Hasil. 
5. Jika mahasiswa tidak melaksanakan Ujian Skripsi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah Seminar Hasil, maka mahasiswa 
wajib mengganti topik penelitian, kecuali ada alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan atau atas kebijakan Dosen Pembimbing dan 
atau Ketua Program Studi. 
 

E.5. Penyelesaian Administrasi Skripsi 
Sebagaimana dalam Pedoman Pendidikan FMIPA ada beberapa ketentuan 
terkait dengan penyelesaian administrasi skripsi, di antaranya: 

1. Setelah ujian skripsi dan dinyatakan lulus, maka mahasiswa tersebut 
diberi waktu 2 minggu untuk melakukan revisi dan menyerahkan 
naskah skripsi ke Bagian Akademik Fakultas MIPA yang sudah dijilid 
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dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua 
Jurusan. 

2. Jika setelah 2 minggu proses revisi belum selesai, maka nilai 
mahasiswa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat. 
 
Nilai Awal Nilai Turun Nilai Angka (Setelah Turun) 

A B+ 78 
B+ B 73 
B C+ 68 

 
3. Jika setelah 1 bulan revisinya belum selesai, maka mahasiswa 

tersebut harus menempuh ujian skripsi lagi, dan biaya ujian menjadi 
tanggung jawab mahasiswa. 

4. Jika setelah 2 bulan atau lebih revisinya masih belum selesai, maka 
mahasiswa tersebut harus melakukan penelitian ulang dengan judul 
yang baru dan mendapatkan Dosen Pembimbing yang baru. 
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E.2 Bagan Alir 
F.1. Pendaftaran Skripsi 

<pelaku 
prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output 

kegiatan> 

 

 

 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Bagian 
Tata Usaha 

KPS 
Sarjana 

 

 
 
 
 

Mulai

Menentukan bidang 
minat skripsi

Memprogram MK Skripsi di 
semester mahasiswa tersebut 

melaksanakan skripsi

Mengikuti sosialisasi MK 
Skripsi oleh KPS Sarjana

Mendaftar skripsi 
ke bagian TU

Menyerahkan berkas 
pendaftaran ke KPS 

Sarjana untuk ditelaah

Membuat rancangan 
pemilihan dan distribusi 

dosen pembimbing

Folmulir pendaftaran, 
Transkip akademik, 
Rekomendasi dosen 
pembimbing, dan 

Topik skripsi

Folmulir pendaftaran, 
Transkip akademik, 
Rekomendasi dosen 
pembimbing, dan 

Topik skripsi

rancangan pemilihan 
dan distribusi dosen 

pembimbing

A
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<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output 
kegiatan> 

 

 

KPS 
Sarjana 

KPS 
Sarjana 

KPS 
Sarjana 

KPS 
Sarjana 

Ketua 
Jurusan 

 

 

  

Berhak menentukan kuota 
maksimal membimbing 

skripsi bagi setiap dosen aktif

Berhak untuk mengubah 
pilihan mahasiswa tentang 
calon dosen pembimbing

Melaporkan secara 
tertulis hasil rapat 

kepada Ketua Jurusan

Mengumumkan hasil 
rapat kepada mahasiswa

Membuat surat pengajuan 
SK Dosen Pembimbing 
Skripsi kepada Dekan

Selesai

Daftar nama dosen 
pembimbing skripsi

SK Dosen 
Pembimbing Skripsi

Daftar nama dosen 
pembimbing skripsi

A
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F.2. Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output 
kegiatan> 

 
 

 

Mahasiswa 

Bagian 
Tata Usaha 

KPS 
Sarjana 

KPS 
Sarjana 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

Mulai

Mendaftar seminar proposal 
skripsi ke bagian TU

Memberikan berkas 
pendaftaran mahasiswa 
tbs kepada KPS Sarjana

Membentuk 
Majelis Penguji

Menginformasikan Majelis 
Penguji Seminar Proposal 
Skripsi kepada mahasiswa

Berkonsultasi dengan Majelis 
Penguji untuk mendapatkan 

jadwal seminar proposal

Mengajukan pembuatan 
surat undangan seminar 
proposal ke bagian TU 

Mendistribusikan surat undangan 
seminar proposal yang ditandatangani 

oleh KPS Sarjana dan dilampiri 
naskah proposal skripsi kepada 

Majelis Penguji

Selesai

Naskah Proposal 
Skripsi, Lembar 

Persetujuan Seminar, 
Lembar Konsultasi

Naskah Proposal 
Skripsi, Lembar 

Persetujuan Seminar, 
Lembar Konsultasi

Surat undangan 
seminar proposal

Surat undangan 
seminar proposal
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F.3. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

 

Bagian Tata 
Usaha 

Penyaji 
proposal 

(Mahasiswa) 

Penyaji 
proposal 

(Mahasiswa) 

Penyaji 
proposal 

(Mahasiswa) 

Penyaji 
proposal 

(Mahasiswa) 

Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

 

 

 

 

 

Mulai

Menyiapkan berkas seminar 
proposal di ruang seminar

Melaksanakan seminar 
secara terbuka

Menunjuk moderator untuk 
memimpin pelaksanaan seminar

Mempresentasikan proposal 
skripsi yang telah dibuat

Tanya-jawab dan diskusi-saran 
bersama peserta seminar 

(Mahasiswa) dan Majelis Penguji

Memberikan penilaian secara 
tertulis dalam formulir penilaian

Merekapitulasi nilai dalam 
formulir rekapitulasi penilaian

berkas seminar 
proposal

formulir 
penilaian

formulir rekapitulasi 
penilaian

A
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<pelaku 
prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Penyaji 
proposal 

(Mahasiswa) 

 

 

Mengumumkan hasil seminar 
proposal kepada ybs

Menuliskan Hasil rekapitulasi 
penilaian dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh Majelis Penguji

Menandatangani Daftar 
Hadir Majelis Penguji

Mengisi dan menandatangani 
formulis Permintaan Revisi 
Seminar Proposal Skripsi

Memberikan berkas seminar 
proposal skripsi ke bagian TU

Melakukan perbaikan proposal 
sesuai saran-saran Majelis 

Penguji, pembahas mahasiswa, 
dan peserta mahasiswa yang 

diberikan dalam seminar proposal

Selesai

berita acara Seminar 
proposal skripsi 

Daftar Hadir 
Majelis Penguji

formulis Permintaan 
Revisi Seminar 

Proposal Skripsi

Daftar Hadir Majelis 
Penguji, Formulir 

Penilaian,Berita Acara 
Pelaksanaan Semianr 

A
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F.4. Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

 

Mahasiswa 

Bagian Tata 
Usaha 

KPS Sarjana 

KPS Sarjana 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Bagian Tata 
Usaha 

Mahasiswa 

 

Mulai

Mendaftar Seminar Hasil 
Skripsi ke bagian TU

Memberikan berkas 
pendaftaran mahasiswa 
ybs kepada KPS Sarjana

Membentuk 
Majelis Penguji

Menginformasikan Majelis 
Penguji kepada mahasiswa

Berkonsultasi dengan Majelis 
Penguji untuk mendapatkan 

jadwal seminar hasil

Mengajukan pembuatan 
surat undangan seminar 

hasil yang ditujukan kepada 
Majelis Penguji ke bagian TU

Mendistribusikan surat 
undangan seminar hasil

Selesai

Membuat surat undangan 
seminar hasil yang ditujukan 

kepada Majelis Penguji

Berkas pendaftaran 
Seminar Hasil Skripsi 

surat undangan 
seminar hasil

surat undangan 
seminar hasil



 

Hal. 21 

F.5. Pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

 

Bagian Tata 
Usaha 

Penyaji Hasil 
Skripsi 

(Mahasiswa) 

Penyaji Hasil 
Skripsi 

(Mahasiswa) 

Penyaji Hasil 
Skripsi 

(Mahasiswa) 

Penyaji Hasil 
Skripsi 

(Mahasiswa) 

Majelis 
Penguji 

Ketua Majelis 
Penguji 

 

 

 

Mulai

Menyiapkan berkas seminar 
hasil di ruang seminar

Melaksanakan seminar 
secara terbuka

Menunjuk moderator 
untuk memimpin 

pelaksanaan seminar

Mempresentasikan proposal 
hasil skripsi yang telah di buat

Tanya-jawab dan diskusi-saran 
bersama peserta seminar dan 

Majelis Penguji

Memberikan penilaian secara 
tertulis dalam formulir penilaian

Merekapitulasi nilai dalam 
formulir rekapitulasi penilaian

Berkas 
Seimar Hasil

Formulir 
penilaiaan

formulir 
rekapitulasi 

penilaian

A
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<pelaku 
prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Penyaji 
Hasil 

Skripsi 
(Mahasiswa) 

 

  

Mengumumkan hasil seminar 
hasil kepada Mahasiswa ybs

Menuliskan Hasil rekapitulasi 
penilaiaan dalam berita acara 

pelaksanaan seminar hasil skripsi

Menendatangani berita acara 
pelaksanaan seminar hasil skripsi

Menandatangani Daftar 
Hadir Majelis Penguji

Mengisi dan menandatangani 
formulir Permintaan Revisi 

Seminar Hasil Skripsi

Memberikan berkas Seminar 
Hasil Skripsi ke bagian TU

Melakukan 
perbaikan skripsi

Selesai

berita acara 
seminar 

hasil skripsi

Daftar Hadir 
Majelis 
Penguji

Formulir Revisi 
Seminar Hasil 

Skripsi

Daftar Hadir Majelis 
Penguji, Formulir 

Penilaian, dan 
Berita Acara

A
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F.6. Pendaftaran Ujian Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Bagian Tata 
Usaha 

KPS Sarjana 

KPS Sarjana 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Bagian Tata 
Usaha 

Mahasiswa 

 

Mulai

Memperbaiki skripsi sebagaimana 
saran-saran di seminar hasil

Meminta lembar persetujuan revisi 
seminar hasil yang ditandatangani 

oleh Majelis Penguji

Mendaftar ujian skripsi 
ke bagian TU

Berkas pendaftaran 
ujian skripsi

Memberikan berkas 
pendaftaran mahasiswa 
ybs kepada KPS Sarjana

Membentuk Majelis Penguji

Menginfokan Majelis Penguji 
kepada mahasiswa

Berkonsultasi dengan Majelis 
Penguji untuk mendapatkan 

jadwal ujian skripsi

Mengajukan pembuatan surat 
undangan ujian skripsi yang 

ditujukan kepada Majelis 
Penguji ke bagian TU

Membuat surat undangan 
ujian skripsi yang ditujukan 

kepada Majelis Penguji

Surat undangan 
ujian skripsi

Mendistribusikan surat 
undangan skripsi 

dilampiri naskah skripsi 
kepada Majelis Penguji

surat undangan 
skripsi dan 

naskah skripsi

Selesai
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F.7. Pelaksanaan Ujian Skripsi 
<pelaku 

prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

 

Bagian Tata 
Usaha 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

 

 

 

 

Mulai

Menyiapkan berkas Ujian 
Skripsi di ruang ujian

Melaksanakan ujian 
secara tertutup

Mempresentasikan skripsi yang 
telah di buat

Tanya-jawab dan diskusi-saran 
Majelis Penguji

Memberikan penilaian secara 
tertulis dalam formulir penilaian

Merekapitulasi nilai dalam 
formulir rekapitulasi penilaian

Mengumumkan hasil ujian 
skripsi kepada Mahasiswa ybs

Berkas Ujian 
Skripsi

Formulir 
penilaiaan

formulir 
rekapitulasi 

penilaian

A
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<pelaku 
prosedur> <kegiatan/tahap prosedur> <input/output kegiatan> 

 

 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Majelis 
Penguji 

Ketua 
Majelis 
Penguji 

Mahasiswa 

 

  

Menuliskan Hasil rekapitulasi 
penilaiaan dalam berita acara 

pelaksanaan ujian skripsi

Menendatangani berita acara 
pelaksanaan seminar hasil skripsi

Menandatangani Daftar 
Hadir Majelis Penguji

Mengisi dan menandatangani 
formulir Permintaan Revisi 

Ujian Skripsi

Memberikan berkas Ujian 
Skripsi ke bagian TU

Melakukan 
perbaikan skripsi

Selesai

berita acara 
ujian skripsi

Daftar Hadir 
Majelis Penguji

Formulir Revisi 
Ujian Skripsi

Daftar Hadir Majelis 
Penguji, Formulir 

Penilaian, dan 
Berita Acara

A
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E.4 Lampiran 
Lampiran 1. Contoh formulir pengajuan pembimbing skripsi 
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Lampiran 2. Contoh formulir pendaftaran skripsi
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Lampiran 3. Berkas Seminar Proposal 

3.1. Formulir Persetujuan Seminar Proposal Skripsi 

 

  



 

Hal. 30 

3.2. Formulir Pembentukan Majelis Penguji Seminar Proposal Skripsi
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3.3. Surat Undangan Seminar Proposal Skripsi
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3.4. Formulir Penilaian Seminar Proposal Skripsi
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3.5. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi
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3.6. Presensi Kehadiran Majelis Penguji Seminar Proposal Skripsi
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3.7. Formulir Permintaan Revisi Seminar Proposal Skripsi
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3.8. Formulir Rekapitulasi Revisi Seminar Proposal Skripsi
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Lampiran 4 Format Penulisan Jurnal
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LAMPIRAN 5 
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI  
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BAB I 
KERANGKA PENULISAN 

1.1. Kerangka Skripsi 
Skripsi dibagi menjadi 4 bagian utama: bagian awal, bagian utama, bagian akhir dan lampiran-

lampiran. 
Kesimpulan dan saran adalah bagian dari bagian utama skripsi. Abstrak atau ringkasan skripsi 

adalah bagian yang terpisah dari skripsi dan ditempatkan di halaman depan sebelum Bab I 
 
1.2. Bagian Awal Skripsi  
Bagian awal dari Skripsi terdiri dari: 
o Halaman Sampul 
o Halaman Judul 
o Halaman Pengesahan 
o Halaman Pernyataan 
o Halaman Abstrak 
o Halaman Abstract 
o Halaman Kata Pengantar 
o Halaman Daftar Isi 
o Halaman Daftar Tabel 
o Halaman Daftar Gambar 
o Halaman Daftar Lampiran 
o Halaman Daftar Lam bang dan Singkatan 

 
1.3. Bagian Utama Skripsi 
Bagian utama Skripsi memuat: pendahuluan, tinjauan pustaka, rnetode penelitian, hasil dan 

pembahasan serta kesimpulan dan saran. 
o Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, dan batasan masalah (jika ada), 

tujuan dan manfaat penelitian. 
o Tinjauan Pustaka 
o Metode Penelitian yang memuat: waktu dan tempat penelitian dilaksanakan, rancangan 

penelitian, langkah-langkah penelitian, pengambilan data penelitian, dan analisis data. 
o Hasil dan Pembahasan 
o Kesimpulan dan Saran 
o Daftar Pustaka 

 
1.4. Bagian Akhir Skripsi 
Bagian akhir Skripsi memuat bagian utama lampiran. 
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BAB II 
BAGIAN AWAL SKRIPSI 

 
2.1. Sampul 

Skripsi mahasiswa dicetak soft-cover dengan menggunakan kertas berwarna biru (seperti pada 
lampiran l). Pada sampul tersebut tercetak: judul skripsi, nama lengkap penulis, nomor induk 
mahasiswa, lambang Universitas Brawijaya, nama jurusan, Fakultas MIPA dan nama 
Perguruan Tinggi. Semua huruf dicetak dengan hurufbesar/kapital kecuali "oleh" yang dicetak 
dengan hurufkecil, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Judul skripsi dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas. 
b. Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Di bawah nama 

dicantumkan nomor induk mahasiswa (tanpa tulisan NIM). 
c. Lambang Universitas Brawijaya berbentuk segi lima dengan sisi-sisinya melengkung ke 

luar, diameter 3,5 cm, dan tidak memuat tulisan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Statuta UB. 

d. lnstansi pembuatan skripsi ialah Jurusan asal mahasiswa bersangkutan untuk mahasiswa 
S1, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang dan 
disusun secara rata tengah ke bawah. 

e. Tahun penyelesaian Skripsi adalah tahun ujian Skripsi terakhir dan ditempatkan di bawah 
kata Malang. 
 

2.2. Halaman Judul 
Halaman judul skripsi berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, hanya ditambahkan 

keterangan tentang maksud Skripsi tersebut, dicetak di atas kertas putih. Letak penulisan maksud 
tersebut di bawah nomor induk mahasiswa yang bersangkutan. Contoh halamanjudul ada pada 
lampiran 2. 

 
2.3. Halaman Pengesahan/Persetujuan 

Halaman pengesahan/persetujuan memuat judul skripsi, nama penulis dan kata-kata 
pengesahan, tanda tangan Pembimbing I, Pembimbing II dan pengesahan Ketua Jurusan. Lem bar 
pengesahan secara khusus disediakan oleh Jurusan. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuat 
sendiri lembar pengesahan ini. Contoh lembar pengesahan seperti pada lampiran 3. 

 
2.4. Halaman Pernyataan 

Halaman pernyataan memuat pernyataan yang harus diisi oleh penulis skripsi. Lembar 
pernyataan ini telah disediakan oleh Fakultas. Halaman pernyataan merupakan pernyataan penulis 
skripsi yang bersifat mengikat atas karya skripsi. Contoh lembar pernyataan ada pada lampiran 4. 

 
2.5. Abstrak dan Abstrak 

Abstrak/abstract ditulis dalam Bahasa Indonesia dan lnggris disertai dengan kata kunci pada 
bagian akhir. Abstrak/abstract merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi pokok 
permasalahan, tujuan penelitian, cara penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian. Tidak ada acuan 
kepada pustaka, merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Tujuan penelitian diambil/disarikan 
dari tujuan penelitian dalam bab pendahuluan, cara penelitian diperaskan dari metode penelitian dan 
hasil penelitian dari kesimpulan. Abstrak penelitian ditulis juga dalam bahasa Inggris. Jumlah kata 
dalam abstrak maksimum 300 kata dan ditulis dalam satu alinia. Contoh lembar abstrak/abstract ada 
pada lampiran 5 dan 6. 
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2.6. Halaman Kata Pengantar 
Kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud penulisan skripsi, penjelasan-

penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam kata pengantar tidak boleh ada hal-hal yang bersifat 
ilmiah. 

 
2.7. Halaman Daftar Isi 

diletakkan rata tengah pada halaman. Daftar isi diketik secara teratur dan diurut menurut nomor 
halamannya. Dalam daftar isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, judul dari bab dan anak bab, daftar 
pustaka dan lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar isi. 
Judul bab diketik dengan huruf/kapital sedangkan judul anak bab diketik dengan huruf kecil kecuali 
huruf pertama tiap kata diketik dengan huruf besar. Baik judul bab ataupun anak bab tidak diakhiri 
titik (ha! ini dikarenakan judul bukanlah sebuah kalimat). Jarak pengetikan antara barisjudul anak 
bab yang satu dengan anak bab yang lain adalah l spasi. Contoh lembar daftar isi ada pada lampiran 
7. 

 
2.8. Halaman Daftar Tabel dan Halaman Daftar Gambar 

Jika dalam skripsi terdapat banyak tabel dan gambar (lebih dari satu), perlu ada daftar tabel 
dan gambar yang dibuat dalam halaman terpisah dari daftar isi yaitu pada halaman daftar tabel dan 
halaman daftar gambar. Judul DAFTAR TABEL dan DAFTAR GAMBAR diketik dengan huruf 
besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan rata tengah. Nomor tabel menggunakan angka Arab. 
Pengetikan dimulai pada batas kiri pengetikan, diikutijudul tabel. Jarak pengetikan tabel pertama 
dengan judul daftar tabel adalah 2 spasi, sedangkan jarak pengetikanjudul (teks) tabel yang lebih 
dari satu baris diketik l spasi danjarak antar judul tabel l spasi. Contoh halaman daftar gambar ada 
pada lampiran 8, sedangkan contoh halaman daftar tabel terdapat pada lampiran 9. 

 
2.9. Halaman Daftar Lampiran 

Pada halaman ini disajikan keterangan atau angka-angka tambahan di mana jika keterangan ini 
dimasukkan ke tubuh skripsi akan mengganggu jalannya penjelasan (ceritera). Lampiran yang 
umum antara lain: contoh perhitungan, peta, data dan lain-lain. Lampiran didahului oleh suatu 
perkataan LAMPIRAN yang ditempatkan rata tengah pada halaman. Contoh lembar daftar lampiran 
ada pada lampiran 10. 

 
2.10. Halaman Daftar Lambang dan Singkatan 

Halaman daftar lambang dan singkatan memuat lambang/besaran dan singkatan istilah/satuan. 
Cara pengetikannya adalah sebagai berikut: 

- Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan 
- Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan singkatan pada lajur pertama 
- Penulisan singkatan diurut berdasarkan abjad Latin dengan huruf besar didahulukan 

kemudian hurufkecil 
- Bila lambang ditulis dengan huruf Yunani, penulisannya juga diurut berdasarkan abjad 

Yunani. 
- Singkatan dengan huruf Latin disusun mendahului terhadap singkatan huruf Yunani. 

Nama keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf kecil kecuali pada huruf pertama 
diketik dengan huruf besar. Contoh lembar daftar singkatan ada pada lampiran 11. 
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BAB III 
BAGIAN UTAMA SKRIPSI 

 

2.1. Pendahuluan 
Bab ini memuat sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. Susunan ini berlaku untuk skripsi melalui percobaan, survai, studi literatur, 
perancangan alat dan praktek kerja lapang. 

a. Latar belakang masalah dalam skripsi memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa 
masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting dan 
perlu diteliti. Diuraikan pula kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup 
permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan 
secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, 
atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilakukan. 

b. Perumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dipecahkan, 
biasanya berupa kalimat tanya. Kalimat perumusan masalah tersebut mengandung 
parameter yang akan dipakai dalam penelitian serta variabel-variabel yang akan digunakan. 

c. Tujuan penelitian harus menyebutkan secara khas tujuan yang ingin dicapai. Dalam 
beberapa hal tujuan penelitian sudah tersiratdi dalamjudul penelitian. 

d. Manfaat penelitian memuat manfaat yang dicapai dan akan dicapai dari hasil skripsi 
tersebut. 

 
2.2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian dan hipotesis (bila 
ada). Tinjauan pustaka diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran yang didasari oleh teori-
teori yang sudah ada dalam menarik suatu hipotesis. Pada bagian tinjauan pustaka dibahas tentang 
teori yang melandasi masing-masing obyek yang diteliti. Selain itu, juga dapat dikemukakan hasil 
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan serta 
menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terpecahkan secara memuaskan. 
Pustaka yang digunakan sebaiknya merupakan terbitan baru dan sedapat mungkin diambil dari 
sumber aslinya (misalnya textbook, handbook, journal, majalah, dan internet). Petunjuk praktikum 
dan catatan kuliah tidak boleh digunakan sebagai pustaka. 

Hipotesis (bila ada) berisi penjelasan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan 
jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Kebenarannya dibuktikan melalui penelitian 
yang dilakukan. Hipotesis ditulis di bagian akhir tinjauan pustaka. 

 
2.3. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian terdapat uraian terinci tentang pola dan rancangan penelitian, bahan 
atau materi penelitian, langkah penelitian, analisis hasil, dan kesulitan-kesulitan serta cara 
pemecahannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: 

a. Pola dan rancangan penelitian dibuat seperti dalam usulan/proposal penelitian yang telah 
disempurnakan. 

b. Spesifikasi bahan atau materi penelitian harus dinyatakan selengkaplengkapnya. Untuk 
penelitian di laboratorium haruslah disebutkan asal, cara penyiapan, sifat fisis, dan susunan 
kimia bahan yang dipakai. Hal ini perlu dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji 
ulang penelitian itu tidak sampai salah langkah. 

c. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan jelas disertakan 
merek dan spesifikasinya. 

d. Jika skripsi dilakukan melalui perancangan alat maka harus dijelaskan perancangan dan 
pengujian alat. 
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e. Langkah penelitian adalah uraian yang lengkap dan terinci tentang langkahlangkah yang 
telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk cara mengumpulkan data dan jenis 
data. Bila dianggap perlu, di samping uraian, jalan penelitian inijuga disajikan dalam 
diagram alir penelitian. 

f. Analisis data herisi uraian yang lengkap tentang cam menganalisis data, baik secara 
kimiawi, fisik, statistis, ataupun cara-cara lain sesuai dengan bidang keilmuannya 

g. Kesulitan-kesulitan yangtimbul selama penelitian dan cara pemecahannya perlu sekali 
ditampilkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang penelitian yang 
sejenis terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. 
 

2.4. Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipisahkan 

menjadi sub judul tersendiri. 
a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, foto atau 

bentuk lain dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar pembaca lebih 
mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama bab ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil 
penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan. 

b. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif, 
kuantitatif atau secara statistis. Disamping itu, sebaiknya hasil penelitianjuga dibandingkan 
dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 

 
2.5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 
a. Kesimpu Ian merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian 

dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. 
b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para 

peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian 
yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan suatu keharusan. 
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BAB IV 
BAGIAN AKHIR SKRIPSI 

 

2.1.  Daftar Pustaka 
Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun ke bawah menurut 

abjad nama akhir dari penulis pertama atau menurut urut nomor penggunaan pustaka atau sesuai 
dengan tata cara umum yang digunakan pada bidang ilmu. Tata cara penulisan ini harus dilakukan 
secara konsisten untuk seluruh skripsi di program studi bersangkutan. Untuk pustaka yang berupa: 

a. Buku, ditulis berturut-turut nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nama 
penerbit, kota. 

b. Majalah, ditulis nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan singkatan 
resminya, volume/edisijika ada, nomor halaman yang diacu. 

Tentang batas referensi sebaiknya menggunakan titik, boleh menggunakan koma asalkan 
konsisten. 
Selanjutnya masalah penulisan nama, diatur sebagai berikut: 
a. Nama orang Indonesia, jika lebih dari satu nama, maka nama keluarga adalah yang terakhir. 

Sebagai contoh Mukhamad Sudomo ditulis Sudomo, M. 
b. Nama orang Barat, nama keluarga terletak pada kata sebelah belakang. Misalnya James 

Stewart ditulis Stewart, J. 
c. Jika nama Cina terdiri dari 3 kata yang terpisah, maka kata yang pertama adalah 

menunjukkan nama keluarga. Contoh Gan Koen Han ditulis Gan, K.H. 
d. Jika nama Cina terdiri dari 3 kata dengan 2 kata memakai garis penghubung, maka kedua 

kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan nama keluarga). Sebagai contoh Hwa-wee 
Lee, H. 

e. Chomsin, 2003, Fisika Terkini, http://www.fisika-unibraw.com, tanggal akses : 27 
Desember 2003. 

f. http://www.statistika.ub.ac.id/mat-1.html., tanggal akses: 30 September 2018 
Contoh tata cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 12. 
 

2.2. Lampiran 
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk 

melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama skripsi. Data yang dilampirkan harus 
relevan dengan permasalahan. Setiap lampiran harus diberi nomor dan judul. Contoh penulisan judul 
gambar dan tabel ada pada lampiran 13. 
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BAB V 
PEDOMAN UMUM PENULISAN SKRIPSI 

 

5.1 Ukuran Kertas dan Batas-Batas Pengetikan 
o Penulisan Laporan Skripsi harus mematuhi aturan sebagai berikut: 
o Ukuran kertasA5 (14;8 cm x 21 cm), HVS 80 gram bolak-balik. 
o Jenis huruf Times New Roman, ukuran 11 pt. 
o Halaman dipilih dalam bentuk pages: Mirror Margin, hasilnya akan berbeda untuk halaman 

ganjil dan genap dengan batas-batas sebagai berikut: 
- batas atas, batas bawah dan batas luar masing-masing 1,5 cm, 
- batas dalam 2,5 cm 

o Spasi tunggal 
o Ruang halaman naskah diisi penuh sesuai batas dan rata kanan-kiri (justify), kecuali alinea 

baru, persamaan matematika, daftar, tabel, gambar atau hal-hal yang khusus. 
 

5.2 Pengetikan 
Pengetikan Laporan Skripsi mengikuti beberapa hal, sebagai berikut: 
a. Awal alinea dimulai padajarak 1 cm dari batas kiri. 
b. Penulisan angka pad aawal kalimat harus dieja dalam huruf, kecuali angka yang berada di 

dalam kalimat ditulis dengan angka. 
Misalnya: Sepuluh gram serbuk besi dipanaskan ... dst 

c. Pengetikan untukjudul bab, sub bab dan anak sub bab, sebagai berikut: 
- Pengetikan "Bab" dan "judul" bab diletakkan rata tengah dengan jarak 1 spasi. 
- Jarak judul bab dengan isi (uraian) naskah atau judul sub bab adalah 2 spasi. 
- Jarakjudul sub bab atau judul anak sub bab dengan isi (uraian) naskah adalah 1,5 spasi. 
- Penomoran judul bab, sub bab dibatasi hanya sampai dengan anak sub bab dengan 

menggunakan penomoran Arab. 
Misalnya: 2.1.3 artinya bab II, sub bab 1 dan anak sub bab 3 

- Judul bab menggunakan huruf kapital semuanya (cetak tebal/bold), judul sub bab 
menggunakan huruf kapital pada awal suku kata saja kecuali kata sambung (cetak 
tebal/bold), sedangkan judul anak sub bab menggunakan huruf kapital hanya pada awal 
kalimatjudul (cetak tebal/bold). 

- Kalimat pertama setelah judul sub bab ataujudul anak sub bab, di mulai dengan alinea baru 
(1 cm dari batas kiri) atau dimulai dengan paragraf baru. Pergantian antar bab, tidak disisipi 
kertas kosong. 

d. Penomoran halaman 
Penomoran halaman pada naskah Skripsi mengikuti beberapa hal sebagai berikut: 
- Bagian awal skripsi 

Penomoran halaman pada bagian awal Skripsi dimulai dari lembar pernyataan sampai 
daftar isi menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, ...... dst) di tengah bawah. 

- Bagian utama dan bagian akhir Penomoran halaman pada bagian 1111 menggunakan 
angka arab (1,2,3, dst) di luar bawah termasuk halamanjudul bab. 

e. Penomoran gambar atau tabel Penomoran gambar atau tabel dimulai dengan nomor bab dari 
gambar atau tabel itu berada dilanjutkan dengan nomor urutan gambar atau tabel, misalnya 
Tabet 2.3 artinya tabel tersebut berada pada bab 2 dengan urutan tabel ke-3. Jika ada tabel 
yang diletakkan pada lampiran, maka penomoranya ditulis berdasarkan urutan alfabetis, 
misalnya A.1. artinya tabel terletak pada lampiran A dengan urutan tabel ke-I. 

f. Penomoran Persamaan 
Setiap persamaan atau fungsi diberi nomor dimulai dengan nomor bab dari persamaan atau 
fungsi tersebut berada dilanjutkan dengan nomor urutan persamaan atau fungsi yang 
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diletakkan di sebelah kanan akhir persamaan atau fungsi dengan menggunakan tanda 
kurung. 
Contoh: 

𝑟 = #𝑥! + 𝑦!        (2.4) 
artinya persamaan tersebut terletak pada bab 2 dengan urutan persamaan ke-4. 
 

5.3 Pemakaian Bahasa 
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalirnat-kalimat tidak 

boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain), 
tetapi dibuat berbentuk pasif. Penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, saya diganti 
dengan penulis. 

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan atau dibakukan. Jika 
terpaksa harus memakai istilah asing, harus dicetak miring. Hindari penggunaan kata dimana yang 
mengacu pada kata "where" dalam Bahasa inggris. 

 
5.4 Cara Mengutip Pustaka 

Cara mengutip pustaka acuan menggunakan penulisan sesuai tata tata cara penulisan daftar 
pustaka yang dipergunakan. Untuk penulisan pustaka dengan tata cara urut abjad nama penulis 
pengutipan dilakukan dengan cara mengutip nama penulis. Nama penulis yang diacu dalam uraian 
hanya disebutkan nama awal dari penulis seperti yang tertera dalam Daftar Pustaka, dan kalau lebih 
dari 2 orang, hanya penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk. Contoh: 

- Menurut Corey (1978) .... dst 
- Metode Flow Injection Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Hansen dan Ruzicka pada 

tahun 1975 (Hansen dan Ruzicka, 1979), yang prinsipnya adalah penyuntikan sampel cair ke 
dalam … dst. 

- Penggunaan bahan tersebut telah dijelaskan pada metode penentuan fosfor organik yang 
terlarut di dalam air (Me. Kelvie dkk., 1990). 

Dalam contoh(c), tulisan dibuat oleh tiga orang, yaitu Me. Kelvie, I.D., Hart, B.T., dan CattraU, 
I.G. Jika menyebut nama dari pustaka lain, maka dapat ditulis: 
… prinsip-prinsip injeksi tersebut… dalam fermentasi (Hansen dan Ruzicka, 1979 dan Gam dan 
Tommen, 1989). 

Untuk penulisan dengan menggunakan nomor pustaka dilakukan dengan cara menulis nomor 
urut pustaka di dalam tanda kurung SPbagai berikut […]. Contoh: 

- Menurut Corey [4] … dst 
- Metode Flow Injection Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Hansen dan Ruzicka pada 

tahun 1975 [3] yang prinsipnya adalah penyuntikan sampel cair ke dalam … dst. 
- Penggunaan bahan tersebut telah dijelaskan pada metode penentuan fosfor organik yang 

terlarut di dalam air [10]. 
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Lampiran 1 Contoh Halaman Sampul Depan Skripsi 
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Lampiran 2 Contoh Halaman Judul Skripsi 
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Lampiran 3 Contoh Halaman Pengesahan Skripsi 
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Lampiran 4 Contoh Halaman Pernyataan Skrispsi 
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Lampiran 5 Contoh Penulisan Abstrak 
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Lampiran 6 Contoh Penulisan Abstract 
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Lampiran 7 Contoh Daftar Isi 
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Lampiran 8 Contoh Halaman Daftar Gambar 

 

 

 

 



 

Hal. 58 

Lampiran 9 Contoh Halaman Daftar Lampiran 
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Lampiran 10 Contoh Halaman Daftar Tabel 
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Lampiran 11 Contoh Halaman Daftar Istilah/Lambang 
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Lampiran 12 Contoh Halaman Daftar Pustaka 
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Lampiran 13 Contoh Penulisan Judul Gambar/Tabel 

 

 


