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I. PENDAHULUAN 

 

A. DEFINISI SKRIPSI 

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang 

membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai pada program studi yang sedang ditempuh 

dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian 

dan atau studi kepustakaan yang disusun oleh mahasiswa di bawah pengawasan dosen 

pembimbing dan penguji. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi Strata-1 yang memiliki bobot 6 SKS. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan penyusunan skripsi ini dilaksanakan agar:  

1. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang 

ilmu yang ditempuh.  

2. Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, mengolah 

data, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik suatu kesimpulan.  

3. Membantu mahasiswa menyampaikan, menggunakan, mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu untuk pengembangan 

ilmu. 

 

Sasaran program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai 

berikut: 

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga 

mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian 

masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya; 

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat 

dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; 

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang 

keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; 

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang 

merupakan keahliannya. 

 

C. SYARAT SKRIPSI 

1. Mahasiswa Sedang menempuh perkuliahan di semester 8 

2. Mahasiswa sudah lulus matakuliah inti/wajib dan pilihan sebanyak 140 SKS   

3. Mahasiswa sudah lulus/menyelesaikan semua matakuliah inti/wajib. 

4. Mahasiswa sudah lulus/menyelesaikan Kuliah Kerja Praktek. 

5. IPK Minimal 3.00 

6. Telah lulus matakuliah Riset Teknologi Informasi dengan minimal nilai C. 
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7. Memiliki minimal 3 sertifikat Seminar Proposal Skripsi (Mulai berlaku Tahun 

Akademik Semester Gasal 2021/2022) 

 

Ketentuan Lain: 

 

❖ Apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka : 

1. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan 

mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama) serta 

melakukan daftar ulang untuk perpanjangan di Fakultas; 

2. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi huruf  K, sehingga tidak digunakan 

untuk penghitungan IP dan IPK. 

 

❖ Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka : 

1. Skripsi tersebut diberi huruf mutu E, kecuali pada kasus tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik; 

2. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan judul yang berbeda 

(Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama); 

3. Selanjutnya mahasiswa mencantukan kembali pada KRS (topik skripsi berbeda dan 

pembimbing tetap sama atau beda) 

 

❖ Huruf mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah C; 

❖ Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian Sarjana. 

 

D. TOPIK SKRIPSI 

Mahasiswa wajib memilih topik yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Setiap 

topik dapat dikembangkan menjadi berbagai macam judul skripsi. Pemilihan judul skripsi 

harus memiliki latar belakang yang kuat dengan menyertakan minimal 5 (lima) referensi 

ilmiah terkait dengan judul skripsi yang dipilih. Referensi tersebut dapat diambil dari 

jurnal, paper ilmiah, prosiding, buku teks, white paper, majalah ilmiah dan skripsi. Setiap 

referensi ilmiah yang disertakan wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Topik Skripsi 

mengacu pada stream mata kuliah yang ada di program studi Teknik Informatika, yaitu:  

1. Android 

2. Artificial Intelligence 

3. GIS 

4. Jaringan Komputer 

5. Multimedia 

6. Keamanan Komputer  

7. Website 

 

Mahasiswa boleh mengambil topik selain topik yang disediakan asalkan topik yang diambil 

selaras dengan mata kuliah yang pernah diambil dan disetujui oleh KAPRODI 
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E. PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 

1. Mahasiswa sudah memenuhi semua persyaratan pengambilan skripsi dan melakukan 

pembayaran skripsi.  

2. Setelah berkas di verifikasi oleh Admin maka daftar peserta skripsi akan diberikan 

kepada Kaprodi.  

3. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen di lingkungan program studi terkait untuk 

menentukan dosen pembimbing skripsi.  

4. Admin membuat draft SK Pembimbing Skripsi yang berisikan daftar nama dosen 

pembimbing skripsi yang telah disepakati di tingkat program studi.  

5. Dekan menerima draft SK dari Admin untuk divalidasi. 

6. Dekan akan memberikan pengesahan dalam bentuk tanda tangan pada penerbitan SK 

Dosen Pembimbing Skripsi. 

7. Admin akan menginformasikan SK Pembimbing Skripsi di papan pengumuman, 

website https://fik.uby.ac.id maupun di Grup Mahasiswa maupun Prodi. 

8. Dosen Pembimbing Skripsi akan menerima SK yang dikirimkan oleh Admin dan 

menjalankan penugasan. 

9. Mahasiswa memeriksa dan melakukan pembimbingan skripsi sesuai dengan SK yang 

telah diterbitkan. 

 

F. PROSEDUR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 
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1. Mahasiswa Konsultasi Transkrip Nilai dan ijin mengambil skripsi dengan Dosen PA 

2. Jika sudah disetujui untuk mengambil skripsi, Mahasiswa membayar biaya skripsi ke 

Admin Fakultas 

3. Mahasiswa melakukan pendaftaran Skripsi ke Admin dengan mendownload formulir 

pengajuan Skripsi Terbaru sesuai link yang telah diberikan. 

4. Mahasiswa membawa FS-01 dan FS-02 ke Dosen PA 

5. Mahasiswa melakukan pengajuan skripsi ke KaProdi dengan membawa FS-01 dan FS-

02 yang sudah ditandatangani Dosen PA. 

6. Mahasiswa melakukan pengajuan online Dosen Pembimbing Skripsi di 

https://bit.ly/ReqPembimbing  

7. Pengumuman daftar mahasiswa yang mengambil skripsi beserta dosen pembimbingnya 

(Info dapat diliat dipapan pengumuman Fakultas, website https://fik.uby.ac.id maupun 

di grup media sosial). 

8. Mahasiswa mulai melakukan bimbingan proposal skripsi dengan Dosen Pembimbing 

yang sudah ditentukan. 

 

G. PROSES BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 
 

https://bit.ly/ReqPembimbing
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1. Mahasiswa menyusun proposal skripsi kemudian dikonsultasikan ke Dosen 

Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping. Jumlah halaman maksimal 

20 halaman 

2. Jika proposal skripsi sudah di setujui oleh kedua dosen pembimbing maka mahasiswa 

mengajukan secara online untuk seminar proposal dengan mengakses 

https://bit.ly/ReqUjian dan melengkapi Syarat Berkas Seminar Proposal. 

3. Mahasiswa melakukan seminar proposal sesuai jadwal yang sudah ditentukan 

4. Mahasiswa melakukan penelitian skripsi 

5. Mahasiswa melakukan bimbingan skripsi dengan kedua pembimbing. 

6. Jumlah minimal bimbingan skripsi yaitu 8x dengan pembimbing utama dan 8x dengan 

dosen pembimbing pedamping 

7. Jumlah halaman skripsi dari Pendahuluan – Penutup minimal 30 halaman 

8. Mahasiswa mengajukan ujian skripsi dengan membawa FS-06 

9. Permohonan pengajuan ujian skripsi ke Kaprodi dengan membawa FS-06 yang sudah 

di ACC oleh kedua pembimbing 

10. Pengajuan online ujian skripsi 

11. Mahasiswa melaksanakan Ujian/Sidang Skripsi dengan dosen penguji yang sudah 

ditentukan. 

 

H. UJIAN/SIDANG SKRIPSI 

1. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan Ujian/Sidang Skripsi mempersiapkan 

berkas-berkas ujian. 

2. Sebelum pengajuan ujian harus cek plagiat dengan maksimal 20% untuk skripsi dan 10% 

untuk artikel jurnalnya (artikel jurnal minimal 6.000 kata), jika masih diatas itu maka 

harus direvisi dan tambahkan sudah disertakan artikel jurnalnya. 

3. Pengajuan online ujian skripsi dengan mengakses https://bit.ly/ReqUjian  

4. Admin berkonsultasi dengan Kaprodi untuk menjadwalkan ujian skripsi  

5. Mahasiswa melakukan ujian skripsi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan 

6. Revisi dari Dosen Penguji diselesaikan sesuai batas waktu yang sudah dituangkan dalam 

berita acara ujian. 

 

I. FORMAT PENULISAN JUDUL 

Dalam Skripsi judul harus mengandung :  

1. Apa yang akan dibuat  

Judul harus dapat menggambarkan aplikasi apa yang akan dibuat berdasarkan topik yang 

dipilih.  

2. Metode yang digunakan  

Sebutkan algoritma atau metode apa saja yang akan digunakan untuk penulisan skripsi.  

3. Basis Aplikasi yang digunakan  

Dapat menggunakan aplikasi berbasis Web, Desktop dan Mobile.  

4. Sebutkan nama instansi tempat riset.  

Sebutkan nama instansi tempat riset yang dibahas dalam skripsi. 

https://bit.ly/ReqUjian
https://bit.ly/ReqUjian
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J. FORMAT PENULISAN ABSTRAK  

Abstrak berfungsi sebagai cerita singkat tentang apa yang ditulis dalam skripsi. Oleh sebab 

itu Abstrak harus ditulis dengan format sebagai berikut  

 

1. Abstrak harus ditulis dengan baik, jelas dan singkat agar pembaca dapat mengerti apa 

yang dibahas dalam skripsi tersebut.  

2. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf yang tersusun :  

a) Latar belakang  

Latar belakang adalah kondisi atau permasalahan yang berkembang pada tempat 

riset.  

 

b) Tujuan  

Jelaskan secara singkat tujuan penulisan skripsi.  

c) Metode / Metodologi  

Metode / metodologi merupakan cara penyelesaian masalah yang berkembang 

dalam tempat riset. Tuliskan aplikasi dan spesifikasinya yang akan digunakan 

dalam penyelesaian masalah tersebut.  

d) Hasil  

Apa hasil yang akan didapatkan dalam penulisan skripsi.  

e) Kesimpulan  

Tuliskan secara singkat kesimpulan yang didapatkan dalam skripsi.  

3.  Tidak lebih dari 250 kata  

4.  Minimal terdapat 3 kata kunci (keywords)  

 

K. SUSUNAN LAMPIRAN WAJIB SKRIPSI  

Lampiran yang wajib di lampirkan di skripsi sebelum di jilid dengan urutan sebagai 

berikut  

 

1. Bukti formal bagi yang mengambil data dan study kasus di suatu instansi wajib 

melampirkan :  

a. Surat Pengantar Skripsi dari UBY 

b. Surat Balasan Ijin Skripsi dari Instansi  

c. Dokumentasi saat Skripsi 

d. Surat selesai Skripsi dari Instansi 

2. Scan Lembar Konsultasi yang sudah di Acc dan di cap 

3. Scan FS-06 yang sudah di Acc dan di cap 

4. Scan Lembar Revisi Penguji I 

5. Scan Lembar Revisi Penguji II 

6. Scan Lembar Revisi Penguji III  
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II. SISTEMATIKA PROPOSAL SKRIPSI 

 

A. Bagian Awal 

1. Sampul Luar 

Sampul luar memuat judul Proposal Skripsi, logo Universitas Boyolali, nama dan 

nomor pokok mahasiswa, nama dan alamat institusi serta tahun usulan. Semua 

tulisan/logo dibuat dengan format rata tengah (center). Urutan seperti berikut: 

a. Judul. Judul Proposal Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia, dibuat sesingkat-

singkatnya, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti dengan tepat serta tidak 

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Mahasiswa dapat 

menggunakan sub judul jika diperlukan. 

b. Logo Universitas Boyolali. Cantumkan  logo UBY yang berbentuk bundar, 

berwarna dengan diameter 5,5 cm. 

c. Nama dan nomor pokok mahasiswa. Nama ditulis lengkap, tidak boleh 

disingkat. Nomor Pokok Mahasiswa secara lengkap dituliskan di bawah nama. 

d. Nama Institusi. Perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan institusi sesuai dengan 

hierarki: Program Studi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Boyolali, Boyolali. 

e. Tahun. Tahun yang ditulis pada bagian ini adalah tahun Proposal Skripsi ditulis 

dan ditempatkan di bawah Boyolali dalam nama institusi. Contoh : 2020 

 

Format dan contoh halaman sampul luar Proposal Skripsi dapat dilihat pada Lampiran 1 

2. Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi persetujuan pembimbing utama dan pembimbing pendamping, 

lengkap dengan tanda-tangan dan tanggal. Format dan contoh halaman persetujuan 

disajikan pada Lampiran 2. 

3. Daftar Isi 

Daftar isi memberikan gambaran tentang urutan proposal skripsi secara menyeluruh, 

untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pembaca. Daftar isi harus berisi secara utuh 

dari kerangka usulan dan berisi nomor halaman. 

B. Bagian Utama 

1. Latar Belakang Masalah 

Penulisan latar belakang dan permasalahan disajikan dalam bentuk uraian yang secara 

kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan masalah. Dalam latar belakang 

dan permasalahan dapat dimasukkan beberapa uraian singkat penelitian terdahulu 

yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini akan dilakukan. Apabila 

diperlukan, pada bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis atau dugaan secara umum 

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian berisikan penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin 

dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian guna 

memberi penjelasan kemanfaatan bagi pengembangan penelitian atau aplikasinya. 
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3. Tinjauan Pustaka 

Studi literatur atau tinjauan pustaka. Secara definisi studi literatur adalah membaca dan 

memahami penelitian atau pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau 

cendekia sebelumnya untuk kemudian dituliskan secara terstruktur.  Studi literatur 

dapat dilakukan melalui buku-buku teks, publikasi ilmiah pada jurnal dan proceeding 

konferensi yang terpecaya dan berkualitas baik. Tinjauan pustaka memuat uraian 

sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka dan 

menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Uraian yang tidak 

relevan dengan masalah penelitian tidak perlu dicantumkan. Fakta-fakta yang 

dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi 

nama-tahun dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan 

dalam keadaan terpaksa yaitu ketika sumber aslinya sangat sulit ditemukan. Jangan 

sekali-kali melakukan penjiplakan karya orang lain, tanpa seijin atau 

menyebutkan sumber pustakanya. 

4. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian memuat langkah-langkah yang akan ditempuh di dalam 

penelitian. Bagian ini menyajikan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang akan 

dilakukan dalam penelitian menggunakan bentuk kalimat pasif yang diantaranya 

meliputi: 

a. Waktu dan Tempat. Waktu memuat setidaknya bulan dan tahun mulai akan 

dilaksanakan penelitian. Tempat memuat nama instansi, unit kerja, departemen, 

serta alamat lengkap dari tempat penelitian akan dilaksanakan. 

b. Bahan. Semua bahan yang akan digunakan harus dikelompokkan sesuai fungsinya 

dengan mencantumkan kualitas bahan seperti kualitas analitik (analytical grade) 

atau kualitas teknis (technical grade). Untuk penelitian lapangan, lokasi dan cara 

pengambilan sampel harus dijelaskan. 

c. Peralatan atau Alat Penelitian. Semua peralatan yang akan digunakan untuk 

menjalankan penelitian  harus disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila 

perlu (terutama peralatan yang dirancang khusus) dapat disertai dengan bagan dan 

keterangan secukupnya. Untuk instrumentasi analisis, merk dan tipe peralatan 

harus dicantumkan, sedangkan kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain 

yang sesuai. 

d. Prosedur Kerja atau Langkah Penelitian dan Pengumpulan Data. Variabel 

yang akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan jelas, 

termasuk sifat, satuan dan kisarannya. untuk pengujian dan pengolahan data 

diperlukan perancangan dan teknik analisis. 

e. Metode Analisis dan Desain. Analisis memuat tentang rencana analisis yang 

diterapkan termasuk tool analisis. Desain memuat tentang rencana desain yang 

diterapkan termasuk tool desain yang akan digunakan. 

f. Implementasi. Implementasi memuat tentang rencana bagaimana penelitian 

akan diimplementasi atau diaplikasikan 

g. Analisis data statistik (jika diperlukan) 
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5. Landasan Teori 

Bagian ini memuat pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk 

perumusan hipotesis dan rancangan eksperimen sesuai tema penelitian. Pada bagian 

ini dimungkinkan memuat hipotesis yang lebih terfokus/spesifik. 

6. Hipotesis (jika ada) 

Memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka 

dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya. 

7. Jadwal Penelitian 

Bagian ini menjelaskan rencana jadwal yang dibuat secara cermat, dengan 

mempertimbangkan kelayakannya.Jadwal ini sebaiknya dibuat dalam bentuk matriks 

atau tabel.  Jadwal penelitian memuat hal sebagai berikut: 

a. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan 

b. Rincian kegiatan dan target luaran untuk setiap tahap. Supaya cepat difahami, 

seyogyanya jadwal disajikan dalam bentuk matriks. 

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap-tiap tahap. 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam dokumen Proposal 

Skripsi. Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard (sitasi nama-tahun) dan 

diurutkan sesuai dengan urutan abjad nama belakang pengarang. Pustaka yang 

diacu adalah pustaka terbaru (dalam rentang 5 tahun terakhir) dan didominasi artikel 

jurnal. Jika mengambil sumber dari internet, untuk alasan kredibilitas, tidak 

diperbolehkan mengambil sumber dari blogspot, wordpress, atau wikipedia.  Dan 

jika sumber yang digunakan tidak ada nama pengarangnya, maka ditulis nama 

lembaga/instansi yang menerbitkan. Direkomendasikan menggunakan reference 

manager seperti Zotero, Mendeley atau Endnote. Perlu diperhatikan bahwa daftar 

pustaka berisi daftar buku teks atau artikel ilmiah/jurnal yang mendukung penelitian. 

Contoh cara penulisan daftar pustaka disajikan pada Lampiran  

2. Lampiran 

Lampiran berisi dokumen pendukung Proposal Skripsi. Lampiran dapat digunakan 

untuk menyajikan prosedur, cara penggunaan, script code atau keterangan lain yang 

tidak mungkin disingkat dan yang akan digunakan dalam penelitian 
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III. KERANGKA PROPOSAL SKRIPSI 

 

Kerangka proposal (Outline) merupakan sistematika atau tata urutan penyusunan Proposal Skripsi 

dalam suatu buku. Kerangka disusun dengan memperhatikan Bab II buku ini, dan sebaiknya disusun 

dan diketik dengan menggunakan Multilevel List pada Microsoft Office Word. Contoh Kerangka 

Proposal Skripsi seperti yang disajikan dibawah ini. 

Halaman Sampul 

Halaman Judul 

Halaman Persetujuan 

Daftar Isi 

BAB I  PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang 

  B. Perumusan Masalah 

  C. Batasan Masalah 

  D. Tujuan Penelitian 

  E. Manfaat Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  A. Penelitian Terdahulu 

  B. Landasan Teori 

C. Hipotesis (Jika Ada) 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  A. Tempat Penelitian 

  B. Waktu Penelitian 

  C. Bahan Penelitian  

  D. Alat Penelitian 

  E. Prosedur  Kerja Penelitian 

  F. Metode Analisis dan Desain 

  G. Rencana Jadwal Penelitian 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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IV. SISTEMATIKA SKRIPSI 

 

Skripsi untuk Program S1 di Fakultas Ilmu Komputer UBY, ditulis dalam Bahasa Indonesia baku yang 

baik dan benar atau bahasa Inggris jika perlu. Sistematika dari laporan Skripsi terdiri dari bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir 

A. Bagian Awal 

1. Sampul Luar 

Sampul luar memuat judul Skripsi, logo Universitas Boyolali, nama dan nomor pokok 

mahasiswa, nama dan alamat institusi serta tahun usulan. Semua tulisan/logo dibuat 

dengan format rata tengah (center). Urutan seperti berikut: 

a. Judul. Judul Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia, dibuat sesingkat-singkatnya, 

jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti dengan tepat serta tidak membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam. Mahasiswa dapat menggunakan sub 

judul jika diperlukan. 

b. Logo Universitas Boyolali. Cantumkan logo UBY yang berbentuk bundar, 

berwarna dengan diameter 5,5 cm. 

c. Nama dan nomor pokok mahasiswa. Nama ditulis lengkap, tidak boleh 

disingkat. Nomor Pokok Mahasiswa secara lengkap dituliskan di bawah nama. 

d. Nama Institusi. Perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan institusi sesuai dengan 

hierarki: Program Studi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Boyolali, Boyolali. 

e. Tahun. Tahun yang ditulis pada bagian ini adalah tahun Skripsi ditulis dan 

ditempatkan di bawah Boyolali dalam nama institusi. 

 

Format dan contoh halaman sampul luar Skripsi dapat dilihat pada Lampiran 3. 

2. Halaman Judul 

Secara umum, halaman judul ini sama dengan halaman sampul luar, tetapi ditulis 

dengan tambahan informasi seperti disajikan pada tabel dibawah ini. 

Strata Informasi Tambahan 

S1 Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh derajat Sarjana Ilmu Komputer 

 

3. Halaman Pengesahan 

Halaman ini harus ditandatangani baik oleh Pembimbing maupun Tim Penguji. 

Format halaman pengesahan untuk laporan Skripsi tertera di dalam Lampiran 4. 

4. Halaman Pernyataan 

Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi Skripsi tidak merupakan jiplakan, juga bukan 

dari karya orang lain, dengan format seperti tertera dalam contoh pada Lampiran 7. 
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5. Halaman moto dan persembahan 

Bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. (Jika 

diperlukan, artinya boleh ada dan boleh tidak ada halaman moto) 

6. Kata Pengantar 

Kata Pengantar merupakan pernyataan resmi untuk menyampaikan ucapan terima 

kasih oleh penulis institusi, pembimbing, dan  kepada pihak lain. Pihak institusi yang 

perlu diberi ucapan terima kasih antara lain Rektor Universitas Boyolali dan Dekan 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Boyolali (penulisannya tanpa disertai nama 

orangnya). Sedangkan kepada para pembimbing, penguji, dan semua pihak yang 

terkait dalam penyelesaian Skripsi termasuk orang tua dan penyandang dana perlu 

dituliskan nama secara lengkap termasuk gelar akademik, dan harus dihindari 

ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak terkait. Dalam Kata Pengantar, ungkapan 

ilmiah perlu dihindari. Bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah bahasa 

Indonesia yang baku. Kata Pengantar diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal 

penulisan diikuti dibawahnya dengan kata “Penulis”. 

7. Daftar Isi 

Daftar isi memberikan gambaran tentang isi Skripsi secara menyeluruh, untuk 

digunakan sebagai petunjuk bagi pembaca. Secara lengkap, daftar isi memuat seluruh 

bagian Skripsi, disertai dengan nomor halaman bagian tersebut. Apabila di dalam 

Skripsi memuat daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, atau daftar lambang dan 

singkatan, maka daftar-daftar tersebut harus dicantumkan pada daftar isi. Contoh daftar 

isi disajikan pada Lampiran 8. 

8. Intisari 

Bagian ini memuat uraian singkat (tidak lebih dari 250 kata) tetapi padat dan jelas 

serta memberikan gambaran menyeluruh tentang isi Skripsi. Intisari Skripsi memuat 

apa dan mengapa penelitian dikerjakan, bagaimana dikerjakan, dan apa hasil penting 

yang diperoleh dari penelitian. Contoh intisari disajikan pada Lampiran 9. 

Dalam intisari perlu dimuat kata kunci. Kata kunci harus berkait dengan topik 

penelitian, sebanyak 3-5 kata. 

9. Abstract 

Abstract merupakan intisari yang ditulis dalam bahasa Inggris.Contoh abstract 

disajikan pada Lampiran 10. 

B. Bagian Utama 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

Penulisan latar belakang dan permasalahan disajikan dalam bentuk uraian yang secara 

kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan masalah. Dalam latar belakang 

dan permasalahan dapat dimasukkan beberapa uraian singkat penelitian terdahulu yang 

dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Apabila diperlukan, pada 

bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis/dugaan secara umum. 
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2. Perumusan Masalah 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan 

data. Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun ambiguity, 

adanya halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau antar 

fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada. Penelitian diharapkan dapat 

memecahkan masalah-masalah itu atau sedikit-dikitnya menutup celah yang terjadi.  

Merumuskan  masalah penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan 

(problema statement) dan juga dalam bentuk pertanyaan (research 

question).  Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah yaitu: 

 

a. Dirumuskan secara jelas dan padat 

b. Menggunakan kalimat tanya dengan  mengajukan alternaatif tindakan yang akan 

dilakukan 

c. Dapat diuji secara empiris 

d. Menggandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan 

e. Disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat 

f. Jelas cangkupannya 

g. Memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik 

tertentu 

 

3. Batasan Masalah 

Suatu batasan terhadap ruang lingkup dari suatu masalah agar pembahasan yang sedang 

dilakukan tidak terlampau melebar sehingga dengan demikian penelitian yang sedang 

dikerjakan dapat lebih lebih fokus terhadap satu pembahasan. 

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian berisikan penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin 

dicapai melalui penelitian yang dilakukan.Manfaat yang diperoleh dari penelitian 

guna memberi penjelasan kemanfaatan bagi pengembangan penelitian atau 

aplikasinya. 

5. Tinjauan Pustaka 

Studi literatur atau tinjauan pustaka. Secara definisi studi literatur adalah membaca dan 

memahami penelitian atau pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau 

cendekia sebelumnya untuk kemudian dituliskan secara terstruktur.  Studi literatur 

dapat dilakukan melalui buku-buku teks, publikasi ilmiah pada jurnal dan proceeding 

konferensi yang terpecaya dan berkualitas baik. Tinjauan pustaka memuat uraian 

sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka dan 

menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Uraian yang tidak 

relevan dengan masalah penelitian tidak perlu dicantumkan. Fakta-fakta yang 

dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan mengikuti cara sitasi 

nama-tahun dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli hanya boleh dilakukan 

dalam keadaan terpaksa yaitu ketika sumber aslinya sangat sulit ditemukan.  

Hasil penelitian terdahulu yang dikaji minimum 15 (tiga) penelitian dengan tahun 

publikasi tidak lebih lama dari 5 tahun yang lalu (misalnya untuk tahun 

penyusunan Skripsi 2018, hasil penelitian yang dikaji tahun 2013 atau yang lebih 

muda) 
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Jangan sekali-kali melakukan penjiplakan karya orang lain, tanpa seijin atau 

menyebutkan sumber pustakanya.  

6.  Landasan Teori 

Bagian ini memuat pengertian-pengertian dan sifat-sifat yang diperlukan untuk 

perumusan hipotesis dan rancangan eksperimen sesuai tema penelitian. Pada bagian 

ini dimungkinkan memuat hipotesis yang lebih terfokus/spesifik.  

 

7.  Metodologi Penelitian 

Bagian ini memuat langkah-langkah yang ditempuh di dalam penelitian. Bagian ini 

menyajikan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang dilakukan dalam penelitian 

menggunakan bentuk kalimat pasif yang diantaranya meliputi: 

a. Bahan. Semua bahan yang digunakan harus dikelompokkan sesuai fungsinya 

dengan mencantumkan kualitas bahan seperti kualitas analitik (analytical grade) 

atau kualitas teknis (technical grade). Untuk penelitian lapangan, lokasi dan cara 

pengambilan sampel harus dijelaskan. 

b. Peralatan. Semua peralatan yang digunakan untuk menjalankan penelitian harus 

disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila perlu (terutama peralatan yang 

dirancang khusus) dapat disertai dengan bagan dan keterangan secukupnya. Untuk 

instrumentasi analisis, merk dan tipe peralatan harus dicantumkan, sedangkan 

kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain yang sesuai. 

c. Prosedur Kerja dan Pengumpulan Data. Variabel yang dipelajari dan data yang 

dikumpulkan diuraikan dengan jelas, termasuk sifat, satuan dan kisarannya. untuk 

pengujian dan pengolahan data diperlukan perancangan dan teknik analisis. 

d. Analisis dan Rancangan Sistem. Pada bagian ini diuraikan analisis sistem yang 

dibuat dan kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non 

fungsional sistem. Rancangan sistem meliputi rancangan arsitektur sistem, 

rancangan proses, rancangan prosedural, rancangan data, dan rancangan user 

interface 

e. Implementasi. Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail 

sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman 

yang dipakai. 

f. Pengolahan Data. Berdasarkan data yang diperoleh dan sistem yang dibangun 

dilakukan pengolahan data. Prosedur evaluasi data juga harus disajikan termasuk 

jika menggunakan teknik statistic. 

g. Analisis hasil. Analisis hasil mencakup uraian tentang model dan cara 

menganalisis hasil. Optimasi dan kalibrasi instrumen harus disajikan dalam bagian 

ini untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan. 

 

8.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari Skripsi, karena bagian ini 

memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini 

diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmiah, yang secara logis dapat 

menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut. Pada bagian ini, peneliti 

menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi 
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ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan 

masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat 

disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Dalam pelaksanaannya, bagian ini dapat digunakan untuk memperbandingkan 

hasil-hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian yang sedang dilakukan 

terhadap hasil-hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu. Secara 

ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau 

perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti 

sebelumnya. 

Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat dalam bentuk 

tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain, sesuai keperluan secara lengkap dan jelas, 

seperti : satuan, kondisi eksperimen, dan lain-lain. Perlu diusahakan agar saat membaca 

hasil penelitian dalam format tersebut, pembaca tidak perlu mencari informasi terkait 

dari uraian dalam pembahasan. 

9.  Kesimpulan 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan 

yang dirumuskan dalam latar belakang serta relevansinya dengan tujuan dan hipo 

Skripsi. Isinya harus didasarkan pada pembahasan bab-bab utama. Semua hasil yang 

ditemukan dalam bab utama dikemukakan pada bagian ini Apabila diperlukan, saran 

digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

B. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam dokumen Proposal 

Skripsi. Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard (sitasi nama-tahun) dan 

diurutkan sesuai dengan urutan abjad nama belakang pengarang. Pustaka yang 

diacu adalah pustaka terbaru (dalam rentang 5 tahun terakhir) dan didominasi artikel 

jurnal. Jika mengambil sumber dari internet, untuk alasan kredibilitas, tidak 

diperbolehkan mengambil sumber dari blogspot, wordpress, atau wikipedia.  Dan 

jika sumber yang digunakan tidak ada nama pengarangnya, maka ditulis nama 

lembaga/instansi yang menerbitkan. Direkomendasikan menggunakan reference 

manager seperti Zotero, Mendeley atau Endnote. Perlu diperhatikan bahwa daftar 

pustaka berisi daftar buku teks atau artikel ilmiah/jurnal yang mendukung penelitian. 

Contoh cara penulisan daftar pustaka disajikan pada Lampiran 11. 

2. Lampiran 

Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur, program komputer, algoritma, 

hasil simulasi, petunjuk penggunaan, instruksi kerja, bukti atau keterangan lain yang 

tidak mungkin disingkat sehingga terlalu panjang untuk dimuat di Bagian Utama 

Skripsi. Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang 

diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. 
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V. KERANGKA SKRIPSI 

 

Kerangka Skripsi (Outline) merupakan sistematika atau tata urutan penyusunan laporan penelitian 

dalam suatu buku.Kerangka disusun dengan memperhatikan Bab IV buku ini, dan sebaiknya disusun 

dan diketik dengan menggunakan Multilevel List pada Microsoft Office Word. 

 

    

Halaman Sampul  

Halaman Judul  

Halaman Persetujuan  

Halaman Pengesahan  

Halaman Pernyataan  

Halaman Moto dan Persembahan  

Halaman Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Gambar  

Daftar Tabel  

Intisari  

Abstract  

BAB I  PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

  C. Batasan Masalah 

  D. Tujuan Penelitian 

  E. Manfaat Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  A. Penelitian Terdahulu 

  B. Landasan Teori 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  A. Tempat Penelitian 

  B. Waktu Penelitian 

  C. Bahan Penelitian  

  D. Alat Penelitian 

  E. Prosedur  Kerja Penelitian 

  F. Metode Analisis dan Desain 

  G. Rencana Jadwal Penelitian 

BAB IV  HASIL 

  A. Hasil Penelitian  

  B. Pembahasan 

BAB V   PENUTUP 

  A. Kesimpulan 

  B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN   
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VI. PEDOMAN PENULISAN 

 

Bab ini memuat pedoman yang berkaitan dengan tatacara penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi. 

di FIK UBY. Hal-hal yang dibicarakan pada bab ini meliputi: ketentuan umum tentang bahan dan 

bahasa yang digunakan, teknis pengetikan, cara penomoran, sitasi pustaka, penyajian tabel dan gambar, 

penulisan daftar pustaka, catatan bawah dan kutipan. 

A. Ketentuan Umum  

1. Proposal Skripsi harus dicetak (tidak boleh bolak-balik) pada kertas HVS 70 g/m2, 

berukuran kuarto atau A4 (21 cm x 28 cm) saat bimbingan, dan dicetak di kertas HVS 80 

g/m2, berukuran kuarto atau A4 (21 cm x 28 cm) setelah seminar proposal kemudian dijilid 

rapi (Jilid dengan Mika Putih). Untuk Skripsi boleh dicetak di kertas HVS 70 g/m2, 

berukuran kuarto atau A4 (21 cm x 28 cm) saat bimbingan dan setelah ujian / sidang skripsi 

dicetak di kertas HVS 80 g/m2, berukuran kuarto atau A4 (21 cm x 28 cm) dijilid rapi (Hard 

Cover) dengan menggunakan sampul laminasi kertas buffalo berwarna coklat (kode html : 

#D2691E) dan logo di cover harus berwarna. Contoh penyajian Cover diberikan pada 

Lampiran 13.  

2. Naskah lengkap Proposal Skripsi dan Skripsi disusun dalam bahasa Indonesia yang baku, 

sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Apabila penulisan 

dalam bahasa Inggris, pedoman penulisan ejaan dan tata-bahasa mengikuti sistem spelling 

dan grammar berdasarkan tipe US/British English terkait dengan software yang digunakan. 

3. Semua kalimat ditulis menggunakan tata bahasa baku. Penggunaan kata ganti orang 

dihindari (digunakan kalimat pasif) dan sedapat mungkin menggunakan istilah 

Indonesia. Apabila, karena sesuatu hal, terpaksa harus menggunakan istilah asing atau 

istilah daerah, istilah tersebut harus ditulis miring atau digaris-bawahi secara konsisten. 

4. Dalam penulisan Proposal Skripsi ., sebaiknya digunakan kalimat atau alinea penyambung 

antara definisi/teorema yang satu dengan definisi/teorema yang lain, sehingga alur isi 

Proposal Skripsi . menjadi jelas. Hindari penulisan yang hanya mendaftar definisi, teorema 

dan lain-lainnya. 

Beberapa ketentuan tata tulis berikut perlu diperhatikan dalam penulisan Proposal Skripsi 

atau Skripsi. 

➢ Kata hubung, misalnya “maka”, “sehingga”, “sedangkan” tidak boleh digunakan 

sebagai awal suatu kalimat. 

➢ Penerjemahan kata “where”, “when”, dan “of” dalam bahasa Inggris tidak selalu 

menjadi kata “di mana”, “ketika”, dan “dari” dalam bahasa Indonesia, tetapi harus 

diterjemahkan/ diartikan dengan tepat, sesuai dengan bahasa Indonesia baku. 

➢ Perlu diperhatikan bahwa penulisan “ke” dan “di” sebagai awalan, harus dibedakan 

dengan penulisan “ke” dan “di” sebagai kata depan. 

➢ Pemenggalan kata harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kaidah penulisan 

Bahasa Indonesia yang benar.  

➢ Bilangan yang mengawali suatu kalimat harus dieja, misalnya : Sepuluh unit printer. 

➢ Simbol atau rumus tidak boleh berada di awal kalimat. 

➢ Tanda baca dan penulisan anak kalimat mengikuti EYD 
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B. Pengetikan Naskah 

Pengetikan dilakukan dengan komputer. Di bawah ini dijelaskan tentang aturan-

aturan penulisan untuk: jenis huruf, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea 

baru, bilangan dan satuan, judul bab dan sub bab, rincian ke bawah, dan letak simetris. 

1. Jenis Huruf 

a. Naskah laporan diketik dengan komputer menggunakan jenis huruf 

Times New Roman  berukuran 12 pt, dan untuk seluruh naskah harus 

dipakai jenis huruf yang sama. 

b. Huruf miring dipakai untuk pernyataan dalam definisi, teorema, akibat 

dan lain-lain. Contoh penyajian definisi atau teorema diberikan pada 

Lampiran 12. 

c. Huruf khusus lain (seperti huruf tebal atau huruf miring bergaris 

bawah) dapat dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai 

istilah dalam bahasa asing. 

d. Simbol-simbol yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi 

memakai tinta hitam. 

2. Jarak Baris 

a. Jarak antara dua baris diketik dengan jarak 1.5 spasi,  

b. Daftar isi, intisari, abstract, kutipan langsung, judul tabel, judul 

gambar,  daftar pustaka, daftar lampiran diketik dengan jarak 1 spasi.  

c. Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan 

d. Jarak antar bab, sub bab, sub sub bab diketik dengan jarak 1.5 spasi. 

3. Batas Tepi 

a. Tepi atas dan tepi kiri: 4 cm 

b. Tepi bawah dan tepi kanan: 3 cm 

c. Footer dan nomor halaman menyesuaikan tepi bawah 

4. Pengisian Ruangan 

a. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah sedapat mungkin diisi 

penuh. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri kecuali alinea baru, 

persamaan, daftar, gambar, judul, atau hal-hal yang khusus.  

b. Apabila daftar gambar, tabel melebihi satu halaman, maka pada 

halaman berikutnya harus diberi  kata-kata lanjutan… dan harus ada 

heading table atau judul tabel. 

5. Alinea Baru 

Alinea baru dimulai pada ketikan ke-6 dari batas tepi kiri ketikan. Ketikan 

alinea baru dalam paragraph mengikuti  “indentation menggantung”dengan 

rata kanan-kiri (justify). 

6. Bilangan dan satuan 

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.  

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. 

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di 

belakangnya, misal 10 kg, 70 cm, 34 s, dan yang lain. 
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7. Judul bab, sub bab, dan sub sub bab 

a. Judul Bab ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal dengan 

ukuran 14pt, dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi 

atas tanpa diakhiri dengan titik.  

b. Judul Sub Bab dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata 

diawali dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. 

Kalimat pertama sesudah judul sub bab dimulai dengan alinea baru. 

Judul sub bab bila lebih dari satu baris maka ditulis satu spasi. 

c. Judul Sub Sub Bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak tebal, 

hanya kata pertama diawali huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. 

Kalimat pertama sesudah judul sub sub bab dimulai dengan alinea 

baru. 

8. Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, dapat 

digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 

9. Letak Simetris 

Gambar, tabel dan judul gambar/tabel diletakkan simetris terhadap tepi kiri dan 

kanan pengetikan, bukan dari batas kiri dan kanan bab atau sub bab. 

C. Penomoran 

Bagian ini menjelaskan tata cara penomoran halaman, penomoran bab dan sub bab, 

penomoran tabel dan gambar, penomoran definisi dan teorema, dan penomoran persamaan 

matematika. 

1. Penomoran Halaman 

a. Bagian awal Proposal Skripsi dan Skripsi  diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil ditempatkan pada bagian bawah tengah secara simetris. 

b. Bagian utama dan bagian akhir untuk Proposal Skripsi dan Skripsi diberi nomor 

dengan memakai angka Arab. Untuk halaman yang memuat judul bab maka nomor 

halaman diletakkan pada bagian bawah secara simetris, sedangkan untuk halaman-

halaman berikutnya pada bagian bawah tengah secara simetris. 

2. Penomoran Bab 

Penomoran Bab ditulis secara berjenjang (level) dari level 1 (bab) hingga level 4 (sub 

sub bab). Penulisan nomor ini dianjurkan menggunakan perintah Multilevel List pada 

software Microsoft Office Word atau Open Document. 

a. Nomor Bab (level I) ditulis dengan huruf Romawi Besar. 

b. Nomor Sub Bab (level 2) ditulis dengan huruf abjad besar (A, B, C.. ) 

c. Nomor Anak Sub Bab (level 3) ditulis dengan angka (1,2,3 .. ) 

d. Nomor Anak anak Sub Bab (level 4) ditulis dengan huruf abjad kecil (a,b,c,  .. ) 

e. Apabila terdapat bagian lebih lanjut dari Anak anak Sub Bab (level 5, level 6, dan 

seterusnya), judul diketik tanpa nomor dan menggunakan huruf tebal (bold) 

f. Hindari pengunaan bullet dalam penomoran bab, sub bab atau penomoran 

paragraph. 

3. Penomoran Tabel 

Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab 

diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar. Judul tabel diletakkan di atas tabel, 

sedangkan judul gambar diletakkan dibagian bawah gambar. 
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4. Penomoran Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis dan lainnya ditulis dengan 

angka Arab di dalam kurung, ditempatkan dibatas tepi kanan. Contoh  

𝑅 = 1 − ∑ 1 2
(𝑛−1) ………….………..……………………………………….(1) 

D. Sitasi Pustaka 

Pengacuan sitasi pustaka dilakukan dengan sistem Harvard. Untuk pencantuman pustaka yang 

melibatkan nama penulis berjumlah lebih dari dua digunakan nama belakang penulis pertama 

diikuti dengan dkk. Atau et al. (pilih salah satu secara konsisten). Jika artikel ditulis oleh dua 

orang, nama belakang kedua penulis harus dicantumkan. 

Penulis yang berasal dari Indonesia yang tidak memiliki nama depan atau belakang walaupun 

terdiri dari 2 atau lebih nama, seyogyanya tetap ditulis menjadi satu kesatuan, misal 

Muhammad Azka Rianto, Ratna Galih. 

Contoh 1 : Penulis satu orang 

❖ Menurut Muhammad Azka Rianto (2014) ... 

❖ Muhammad Azka Rianto (2014) menyatakan ... 

❖ Himpunan A subset Rn kompak jika dan hanya jika ... (Lang, 2007). 

 

Contoh 2 : sitasi terpaksa dilakukan tidak dari sumber aslinya 

❖ Dalam Muhammad Azka Rianto dan Ratna Galih (2014), Nugroho  menyatakan bahwa 

....... 

E. Penyajian Tabel dan Gambar 

Perlu diperhatikan bahwa penyajian tabel dan gambar harus memuat semua informasi yang 

diperlukan secara lengkap dan jelas, sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi itu dari 

uraian naskah. Apabila pada uraian teks dipandang perlu merujuk tabel/gambar tertentu cukup 

mencantumkan nomor tabel/gambar. 

1. Penyajian Tabel 

a. Judul tabel ditulis secara singkat tetapi jelas, dan ditempatkan di atas tabel, tanpa 

diakhiri dengan titik dan ditulis dengan tebal. Huruf pertama pada kata pertama 

judul ditulis kapital, kata selanjutnya dengan huruf kecil. Apabila judul tabel lebih 

dari satu baris maka harus ditulis satu spasi. 

b. Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal. Apabila tabel berukuran cukup besar 

maka, jika diperlukan, ukuran huruf dapat diperkecil tetapi harus tetap mudah 

terbaca. Apabila tabel terpaksa dipenggal, maka pada halaman lanjutan tabel 

dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul. Apabila tabel 

harus dibuat dalam bentuk horisontal (landscape), maka bagian atas tabel harus 

diletakkan di sebelah kiri. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada lampiran. 

c. Jika tabel dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul. 

Perkecualian untuk tabel yang memodifikasi beberapa data yang berasal dari 
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berbagai sumber, maka sitasi ditunjukkan dengan simbol pada data dan di bagian 

bawah tabel  dituliskan referensi yang dimaksudkan. 

2. Penyajian Gambar 

Gambar dalam skripsi meliputi : bagan alir, grafik, peta, foto, dan diagram kerja. 

Penyajian gambar dalam penyusunan naskah skripsi mengikuti ketentuan berikut. 

a. Judul gambar diletakkan di bawah gambar, tanpa diakhiri dengan titik dan ditulis 

dengan huruf tebal. Huruf pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata 

selanjutnya dengan huruf kecil. Apabila judul gambar lebih dari satu baris maka 

harus ditulis satu spasi. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang 

kosong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. Bila gambar disajikan 

melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah 

kiri. 

b.  Untuk gambar yang terdiri dari beberapa bagian harus digunakan keterangan 

urutan menggunakan (a), (b), dan seterusnya, dengan keterangan yang tercakup 

pada bagian judul gambar. Seluruh gambar 

harus diatur pada satu halaman yang sama. Untuk gambar berwarna hendaknya 

dapat dicetak warna atau diatur dengan pewarnaan yang kontras.  

c. Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian terakhir judul 

gambar. Untuk gambar yang dikutip dari internet, hendaknya diperhatikan resolusi 

dan ketajaman gambar.  

d. Untuk gambar yang berasal dari hasil scanning harap diperhatikan tingkat resolusi 

dan ketajaman gambar. Jika diperlukan, hasil scan dapat dilengkapi dengan teks 

tertentu. 

 

F. Penulisan Daftar Pustaka 

Perlu diperhatikan bahwa pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka 

yang benar-benar diacu di dalam skripsi, dengan susunan sebagai berikut : 

Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka 

ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak satu 

setengah spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. 

1. Pustaka dalam bentuk buku dan buku terjemahan: 

a. Buku dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul buku (harus ditulis miring) 

volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit . 

b. Buku Terjemahan dengan urutan penulisan: Penulis asli, tahun buku terjemahan, 

judul buku terjemahan (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), 

(diterjemahkan oleh : nama penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota 

penerbit terjemahan. 

c. Artikel dalam Buku dengan urutan penulisan: Penulis artikel, tahun, judul artikel 

(harus ditulis miring), nama editor, judul buku (harus ditulis miring), volume (jika 

ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit. 

2. Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah: 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring 

sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman. 
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3. Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah 

a. Artikel dalam prosiding seminar dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

artikel, Judul prosiding Seminar (harus ditulis miring), kota seminar.  

b. Artikel lepas tidak dimuat dalam prosiding seminar dengan urutan penulisan: 

Penulis, tahun, judul artikel, Judul prosiding Seminar (harus ditulis miring), kota 

seminar, dan tanggal seminar. 

4. Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, Skripsi/Tesis/Disertasi (harus ditulis 

miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota 

5. Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian 

Urutan penulisan: Peneliti, tahun, judul laporan penelitian, nama laporan penelitian 

(harus ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota. 

6. Pustaka dalam bentuk artikel dalam surat kabar 

Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, nama surat kabar (harus ditulis 

miring), nama surat kabar, tanggal terbit dan halaman. 

7. Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet   

a. Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, 

volume dan halaman. 

b. Artikel majalah ilmiah versi online dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul 

artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, 

volume, halaman dan alamat website. 

c. Artikel umum dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, alamat 

website (harus ditulis miring), diakses tanggal … 

G. Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka 

Nama penulis lebih dari satu kata 

Jika nama penulis terdiri atas 2 nama atau lebih, cara penulisannya menggunakan nama 

keluarga atau nama utama diikuti dengan koma dan singkatan nama-nama lainnya masing-

masing diikuti titik. Jika nama utama merupakan satu kesatuan, maka penulisannya tetap 

ditulis utuh dirangkai dengan garis penghubung. 

Contoh: 

✓ Soeparna Darmawijaya ditulis: Darmawijaya,S 

✓ Muhammad Irnawan Darori ditulis  Muhammad- Irnawan- Darori 

✓ Saiful Bahri ditulis Saiful-Bahri 

✓ Shepley L. Ross ditulis: Ross, S. L. 

 

Nama yang diikuti dengan singkatan 

Nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan singkatan, ditulis sebagai nama 

yangmenyatu. 
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Contoh : 

✓ Mawardi A.I. Ditulis: Mawardi, A.I. 

✓ William D. Ross Jr., ditulis: Ross Jr., W.D 

 

Penulisan gelar kesarjanaan, anonim dan nama penulis 

✓ Gelar kesarjanaan dan gelar lainnya atau gelar keagamaan  tidak boleh dicantumkan 

dalam penulisan nama, kecuali dalam ucapan terima kasih atau Kata Pengantar. 

✓ Gunakan istilah “anonim” untuk referensi tanpa nama penulis 

✓ Dalam daftar pustaka, semua nama penulis harus dicantumkan tidak boleh menggunakan 

et al 
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Lampiran 1. Format halaman sampul proposal skripsi 

LAMPIRAN 

PROPOSAL SKRIPSI 

JUDUL 

 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  S1 TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

BOYOLALI 

TAHUN 
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Lampiran 2. Format halaman persetujuan proposal skripsi 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA 

  

HALAMAN PERSETUJUAN 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

JUDUL 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan 

Dwi Kristiani, S.Kom., M.Cs. 

(Pembimbing Utama) 

 

………………… 

 

………………… 

Fera Tri Wulandari, S.Kom., M.Kom. 

(Pembimbing Pendamping) 

 

………………… 

 

………………… 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

………………………….. 
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Lampiran 3. Format halaman sampul luar Laporan Skripsi 

SKRIPSI 

JUDUL 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  S1 TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

BOYOLALI 

TAHUN 
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Lampiran 4. Format halaman halaman judul Laporan Skripsi 

SKRIPSI 

JUDUL 

 

 

Diajukan untuk memenuhi salah syarat memperoleh derajat 

Sarjana Ilmu Komputer  

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

 

 

PROGRAM STUDI  S1 TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

BOYOLALI 

TAHUN 
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Lampiran 5. Format halaman persetujuan skripsi 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

SKRIPSI 

 

JUDUL 

 

 

Nama Mahasiswa 

NPM 

 

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan 

Dwi Kristiani, S.Kom., M.Cs. 

(Pembimbing Utama) 

 

………………… 

 

………………… 

Fera Tri Wulandari, S.Kom., M.Kom. 

(Pembimbing Pendamping) 

 

………………… 

 

………………… 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

 

………………………….. 
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Lampiran 6. Format halaman pengesahan skripsi 

UNIVERSITAS BOYOLALI 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA 

  

HALAMAN PENGESAHAN 

SKRIPSI 

 

JUDUL 

 

Telah dipersiapkan dan disusun oleh : 

Nama Mahasiswa 

NPM 

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal (Tuliskan Tanggal Waktu Ujian) 

Nama Tim Penguji Tanda Tangan 

Donna Setiawati, S..Kom., M.M. 

(Ketua) 

 

…………………………………… 

Dwi Kristiani, S.Kom., M.Cs. 

(Sekretaris) 

 

…………………………………… 

Fera Tri Wulandari, S.Kom., M.Kom. 

(Anggota) 

 

…………………………………… 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

………………………….. 

Mengesahkan, 

Dekan 

 

…………………………… 
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Lampiran 7. Format Halaman Pernyataan  Laporan Skripsi  

UNIVERSITAS BOYOLALI 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA 

 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama       : 

NIM      : 

Program Studi     : 

Tempat Tangal Lahir    : 

Judul Skripsi     : 

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 

1. Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk Skripsi di suatu perguruan tinggi lain, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 

pustaka atau daftar baca. 

2. Skripsi dan termasuk didalamnya hasil ciptaan baik berupa kode-kode pemrograman atau 

rancangan maupun pemodelan seluruhnya saya serahkan pada Universitas Boyolali untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya guna pengembangan keilmuan maupun peningkatan 

kualitas institusi. 

 

Penyusun Skripsi 

Boyolali, tanggal-bulan-tahun  

 

Materai 10.000 dan Tanda tangan  

 

Nama terang 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Intisari Laporan Skripsi (Bahasa Indonesia) 

INTISARI 

System biometrika merupakan teknologi pengenalan identitas seseorang yang 

memanfaatkan karakteristik fisiologis atau fisik, salah satunya adalah sonar. Teknologi 

pengenalan sonar sebagai system biometrika dikembangkan untuk mendukung aspek 

keamanan suatu system misalnya system keamanan control terbatas pada apartemen. Proses 

pengenalan sonar terdiri dari 4 tahapan utama yaitu akuisisi citra, preprocessing, ekstraksi fitur 

dan pencocokan. Untuk tahap ekstraksi fitur, dapat digunakan algoritma Eigenface. Metode ini 

mentransformasi piksel citra sonar ke dalam vector tertentu untuk menghitung nilai bobotnya. 

Nilai bobot tersebut akan dicocokkan dengan citra lain dengan menggunakan metode 

pencocokkan Euclidean Distance. Hasil pengujian menghasilkan tingkat keakuratan aplikasi 

pengenalan sonar yang menggunakan algoritma EigenSonarberkisar antara 80-85%. Tingkat 

keakuratan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas cahaya, pose sonar dan 

jarak saat pengakuisisian citra sonar. Dalam penelitian ini, digunakan jarak akuisisi sebesar ± 

45 cm, pencahayaan normal, dan nilai ambang sebesar 0.7 sebagai filter untuk mengenali citra 

wajah. 

 

Kata Kunci : Pengenalan sonar, algoritma Eigensonar, Euclidean distance  
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Lampiran 9. Contoh Halaman Abstract Laporan Skripsi (Bahasa Inggris) 

ABSTRACT 

 Biometric system is identity recognition technology that uses a person's physiological 

or physical characteristics, one of which is the face. Facial recognition technology as a 

biometric system was developed to support the security aspects of a system such as system 

security controls are limited to the apartment.Sonarrecognition process consist of some steps 

such as image capture, preprocessing, feature extraction and matching. One of methods that 

can use for feature extraction is EigenSonaralgorithm. This method transforms a Sonarimage 

into a certain vector for determine its weight value. That weight value will be matched with 

other image’s weight use Euclidean distance method.  

 The test results the rate of right recognition of the application that used 

EigenSonaralgorithm is ranging from 80% to 85%. That rate of right recognition influenced 

by some factors such as intensity of light, pose of Sonarin image, and distance when capturing 

face. In this research, distance when capturing Sonarused is ± 45 cm with normal lighting, and 

threshold value used is 0.7 as a filter when recognizing an image 

 
Keywords: Sonar recognition, Eigensonar algorithm, Euclidean distance. 
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