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KATA PENGANTAR 

 
Buku Panduan Kerja Praktek dan Tugas Akhir bagi mahasiswa ini 

disusun dalam rangka memberikan acuan kepada semua mahasiswa 

Program Studi Teknik & Manajemen  Industri Institut Sains & Teknologi 

AKPRIND Yogyakarta dan Dosen Pembimbing, agar diperoleh hasil 

dengan format yang seragam.  

Dengan telah tersusunnya buku panduan ini, tidak lupa kami 

sampaikan terima kasih kepada dosen Jurusan Teknik Industri dan 

Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta, yang telah memberikan kontribusinya dengan harapan dapat 

digunakan sebagai peoman dalam penyusunan Kerja Praktek dan Tugas 

Akkhir. 

“Tiada gading yang tak retak” demikian pula dengan buku panduan 

ini, sehingga masukan-masukan dan saran masih diharapkan untuk 

penyempurnaannya. 

 

 Yogyakarta,      Juli 2011 
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BAB I 
PETUNJUK UMUM 

 
 
A.  PENGERTIAN 
1. Kerja Praktek 

Kerja praktek merupakan salah satu syarat kurikuler yang harus dilaksanakan 

oleh mahasiswa Program Studi Teknik & Manajemen Industri, Jurusan Teknik 

Industri, Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk melihat, mengamati, membandingkan dan menganalisa serta 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan 

yang sebenarnya didalam suatu kegiatan industri. Dengan demikian 

mahasiswa akan memperoleh media untuk mendapatkan pengalaman awal, 

berfikir kritis, melatih keterampilan sikap serta pola bertindak dalam 

masyarakat industri atau sistem integral lainnya. Bagi perusahaan, diharapkan 

ada manfaat dari kerja praktek ini, yaitu dengan memanfatkan mahasiswa 

untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan, sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. 

2.  Tugas Akhir 

Tujuan utama penyusunan Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa dalam hal 

pemecahan persoalan berdasarkan ilmu dan teknologi. Obyek Tugas Akhir 

dipilih oleh mahasiswa dengan persetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Jurusan. Dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa dibimbing oleh 1 

(satu) Dosen Pembimbing, setelah bimbingan selesai dan dinyatakan layak 

untuk diujikan maka diberikan tanda tangan persetujuan (pada halaman 

pengesahan). Tugas Akhir ini dinyatakan selesai, setelah lulus dalam ujian 

pendadaran, dan telah mengumpulkan sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan. 

  

Kerja Praktek, dan Tugas Akhir, merupakan salah satu kurikulum wajib yang 

harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Teknologi Industri. Bobot sks untuk Kerja Praktek adalah 2 (dua) sks dan 



 

Tugas Akhir adalah 6 (enam) sks. Untuk Kerja Praktek diharapkan dapat 

diselesaikan dalam jangka waktu 2(dua) sampai 3(tiga) bulan, perpanjangan 

waktu dibatasi 3(tiga) bulan berikutnya sejak tanggal penulisan. Tugas Akhir 

ini meliputi kegiatan-kegiatan pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan 

penelitian dan penyusunan laporan penelitian, untuk kegiatan Tugas Akhir 

diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4(empat) sampai 6(enam) 

bulan, perpanjangan waktu dibatasi 1(satu) semester berikutnya sejak tanggal 

penulisan. 

  

B. PERSYARATAN    

1. Persyaratan Kerja Praktek 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta dengan menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa terbaru 

b. Pengambilan Kerja Praktek tercantum dalam KRS 

c. Membayar biaya Kerja Praktek dengan menunjukkan bukti pembayaran 

dari keuangan 

d. Telah mengikuti kunjungan perusahaan atau Study Ekskursi dengan bukti 

sertifikat. 

e. Telah menempuh minimal 80 (delapan puluh) sks, dengan melengkapi 

daftar nilai dari semester I sampai dengan semester VII 

f. Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2.00 

2. Persyaratan Tugas Akhir  

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta dengan menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa terbaru 

b. Pengambilan Tugas Akhir tercantum dalam KRS 

c. Telah menyelesaikan minimal 100 (seratus) sks 

d. Telah menyelesaikan seluruh materi Praktikum. 

e. Membayar biaya Tugas Akhir dengan menunjukkan bukti pembayaran 

dari keuangan. 

 

 



 

C. PROSEDUR ( Lihat Flowchart di lampiran ) 

1. Kerja Praktek 

1. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administratif (ditunjukkan dengan 

tanda bukti pembayaran dari bagian keuangan), dan persyaratan lain yang 

tercantum pada B.1, mahasiswa membawa persyaratan tersebut ke staf 

jurusan untuk diperiksa kelengkapannya. 

2. Bila persyaratan telah dinyatakan lengkap, mahasiswa mendapatkan 

berkas isian pernyataan kesanggupan pelaksanaan KP. 

3. Mahasiswa mengajukan proposal KP ke jurusan untuk mendapatkan 

persetujuan dari jurusan.  

4. Jurusan menetapkan pembimbing dengan mempertimbangkan bidang 

keahlian.   

5. Mahasiswa menghadap ke dosen pembimbing yang sudah ditetapkan 

dengan membawa berkas isian untuk mendapatkan persetujuan dari dosen 

pembimbing. 

6. Berkas isian yang sudah disetujui pembimbing diserahkan ke jurusan oleh 

mahasiswa.  

7. Jurusan mengusulkan SK ke Fakultas, mahasiswa menunggu turunnya SK 

pembimbing. 

8. Setelah SK turun Jurusan akan membuat surat pengantar keperusahaan/ 

dimana mahasiswa akan melakukan Kerja Praktek yang ditanda tangani 

oleh Ketua Jurusan, sambil menunggu surat pengantar, mahasiswa yang 

bersangkutan dapat mengkonsultasikan proposal Kerja Praktek sesuai 

dengan ketentuan kepada pembimbing. 

9. Setelah Proposal disetujui pembimbing dengan diketahui Ketua Jurusan, 

mahasiswa dapat mulai melakukan Kerja Praktek 

10. Setelah penelitian/pengambilan data selesai mahasiswa dapat mulai 

menyusun laporan Kerja Praktek-nya. Sistematika pembuatan laporan 

dapat dicermati dari BAB II buku panduan ini. 

 

 



 

2. Tugas Akhir 

1. Setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi ( ditunjukan 

dengan tanda bukti pembayaran dari bagian keuangan), dan persyaratan 

lain yang tercantum pada B2, mahasiswa membawa persyaratan tersebut 

ke staf jurusan untuk diperiksa kelengkapannya. 

2. Bila persyaratan telah dinyatakan lengkap, mahasiswa mendapatkan 

berkas isian pernyataan kesanggupan pelaksanaan Tugas Akhir. 

3. Mahasiswa mengajukan proposal ke jurusan untuk mendapatkan 

persetujuan dari jurusan. Sistematika penyusunan proposal dapat dilihat 

dalam BAB IV  buku panduan ini. 

4. Jurusan menetapkan Dosen Pembimbing mempertimbangkan bidang 

keahlian  dan beban bimbingan yang diperoleh. 

5. Mahasiswa menghadap ke dosen pembimbing yang sudah ditetapkan 

dengan membawa berkas isian untuk mendapatkan persetujuan 

kesediaan membimbing dari dosen pembimbing. 

6. Berkas isian yang sudah disetujui  Dosen Pembimbing diserahkan  

kembali ke jurusan oleh mahasiswa.  

7. Jurusan mengusulkan SK ke Fakultas. Mahasiswa menunggu turunya SK 

pembimbing. 

8. Setelah SK turun Jurusan akan membuat surat pengantar keperusahaan/ 

dimana mahasiswa akan melakukan penelitian yang ditanda tangani oleh 

Ketua Jurusan, sambil menunggu surat pengantar, mahasiswa yang 

bersangkutan dapat mengkonsultasikan proposal penelitian kepada 

pembimbing. 

9. Setelah Proposal disetujui pembimbing dengan diketahui Ketua Jurusan, 

mahasiswa dapat mulai melakukan penelitian  

10. Setelah penelitian/pengambilan data selesai mahasiswa dapat mulai 

menyusun laporan Tugas Akhir-nya. Sistematika pembuatan laporan dapat 

dicermati dari BAB IV buku panduan ini. 



 

Setelah bobot tulisan dirasakan memenuhi standar suatu karya ilmiah, 

Pembimbing dapat menetapkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat 

mendaftarkan ujian pendadaran.  

 

D. UJIAN PENDADARAN DAN KRITERIA PENDADARAN 

 Setelah mahasiswa menyelesaikan laporan dan dianggap memadai dapat 

mengajukan untuk mengikuti ujian pendadaran, dengan : 

1. Mengisi formulir pendadaran Tugas Akhir. 

2. Menyerahkan nilai Pra Yudisium. 

3. Pendaftaran dapat dilakukan setelah DRAFT laporannya disetujui oleh 

Dosen Pembimbing, ditunjukan oleh lembar persetujuan pendadaran 

(lihat lampiran 3 ) 

4. Jurusan menyusun team penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 

Ketua, Anggota I dan Anggota II, selanjutnya ditetapkan hari, jam dan 

tempat pendadaran. 

5. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan didahului dengan presentasi ringkasan 

dari laporan, dan demo program/alat jika mahasiswa menyusun program 

atau membuat alat. Presentasi dan demo maksimal 20 menit. Selanjutnya 

diteruskan pertanyaan-pertanyaan oleh penguji kurang lebih satu jam. 

6. Hasil akhir dinilai dari empat aspek: 

- Kedalaman materi  

- Penyajian secara lisan 

- Tulisan (isi, judul, tata tulis) 

- Keaslian data  

7. Hasil ujian langsung diumumkan kepada mahasiswa oleh tim penguji 

setelah pendadaran selesai. 

Nilai Angka Huruf Kriteria 

80 – 100   
70 – 79.99 
56 – 69.99  
40 – 55.99 
<=39.99 

A 
B 
C 
D 
E 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Tidak Lulus 
Tidak Lulus 



 

8. Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E dalam ujian pendadaran 

diwajibkan mengulang ujian pendadaran. Waktu dan tempat ujian 

pendadaran ulang ditetapkan kemudian oleh  jurusan. 

9. Jika 2(dua) kali tidak lulus pendadaran maka judul Tugas Akhir harus 

diganti. 

 

E. PENYERAHAN TUGAS AKHIR  

 Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian pendadaran diwajibkan 

melaksanakan pengetikan dan penggandaan laporannya. Tugas Akhir yang telah 

disetujui oleh dosen pembimbing kemudian diserahkan ke Jurusan Teknik Industri 

dan perpustakaan Institut Sains & Teknologi AKPRIND masing-masing 1(satu) 

hard copy dan soft copy dalam bentuk CD dan dosen pembimbing jika mereka 

memerlukannya. Setelah itu mahasiswa secepatnya mengajukan permohonan 

yudisium. 

 

  

 

 

 



 

BAB II 
KERJA PRAKTEK 

 

A. TINJAUAN UMUM 

 Kerja praktek merupakan salah satu syarat kurikulum yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri Institut Sains & Teknologi 

AKPRIND. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk melihat, mengamati, membandingkan dan menganalisis serta 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang 

sebenarnya. Dengan demikian mahasiswa akan memperoleh media untuk 

mendapatkan pengalaman awal, berfikir kritis, melatih keterampilan sikap serta 

berperilaku dalam masyarakat industri.   

B. BIDANG KERJA PRAKTEK 

 Kerja praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi  

Teknik & Manajemen Industri meliputi berbagai bidang antara lain : 

a. Kerja Praktek Sistem Manufaktur. Menyangkut sistem, prosedur, 

pengaturan, jadual produksi dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Kerja Praktek Manajemen Industri. Menyangkut proses-proses manajemen 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan industri. 

C. WAKTU DAN TEMPAT KERJA PRAKTEK 

 Kerja Praktek dilaksanakan bagi yang telah memenuhi persyaratan yaitu 

telah menempuh 80 (delapan) sks. Tempat Kerja Praktek adalah perusahaan 

berskala menengah keatas yang telah disetujui oleh Jurusan.  

D. JADUAL DAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 Selama melakukan kerja praktek, mahasiswa diwajibkan menyerahkan 

laporan yang terdiri dari :jadual bimbingan, jurnal kegiatan, laporan kerja pratek. 

a. Jadual Bimbingan 

 Bimbingan dilakukan dengan membuat jadual bimbingan yang 

sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Pembimbing KP.  Bimbingan dilakukan 

mulai proposal KP sampai laporan pelaksanaan KP. Pada jadual bimbingan 



 

dicantumkan juga tanggal dan uraian materi yang dikonsultasikan dengan 

pembimbing KP. 

b. Laporan Kerja Praktek 

 Setelah kerja praktek dilakukan mahasiswa diwajibkan untuk membuat 

laporan kerja praktek secara lengkap dan sesuai aturan penulisan yang terdapat 

didalam buku panduan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah : 

a. Selama menjalankan kerja praktek mahasiswa diwajibkan menjaga nama 

baik almamater dan mematuhi peraturan yang ada ditempat kerja praktek. 

b. Laporan harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah waktu 

kerja praktek berakhir. 

c. Laporan kerja praktek dibuat rangkap 4, dengan distribusi untuk 

perpustakaan FTI, perusahaan tempat kerja praktek, mahasiswa yang 

bersangkutan dan dosen pembimbing. (jika dosen pembimbing 

menghendaki).  

d. Laporan kerja praktek harus telah mendapat pengesahan dari perusahaan 

tempat kerja praktek dilakukan. 

e. Laporan kerja praktek dijilid sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(contoh sampul terlampir). 

  

E. BENTUK LAPORAN 

 Laporan disusun berdasarkan tata tulis laporan yang memuat antara lain : 

a. Judul laporan (sesuai dengan tema yang dipilih dengan mencantumkan 

nama perusahaan tempat kerja praktek).  

b. Lembar pengesahan (dari perusahaan dan dosen pembimbing). 

c. Kata pengantar 

d. Daftar isi 

e. Daftar gambar 

f. Daftar tabel 

g. Daftar istilah (jika ada)  

 



 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah (KP dan Tugas Khusus) 

B. Perumusan Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Tujuan  

E. Manfaat  

BAB II DATA UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan. 

B. Misi dan Tujuan Perusahaan. 

C. Struktur Organisasi  

D. Lokasi dan Lay Out Pabrik. 

 

BAB III  SISTEM PRODUKSI 

A. Penanganan Bahan Baku 

1. Jenis Bahan Baku 

2. Pengadaan Bahan Baku 

3. Pengendalian Bahan Baku 

B. Proses Produksi 

1. Fasilitas yang Digunakan 

2. Urutan Proses 

3. Operation Process Chart 

C. Hasil Produksi 

1. Jenis produk 

2. Pengendalian Kualitas Produk 
 

BAB IV  PEMASARAN PRODUK 

1. Harga  

2. Promosi 

3. Distribusi 



 

BAB V  SANITASI dan K3 

A. Pengelolaan Limbah 

B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

BAB VI  TUGAS KHUSUS 

A. Landasan Teori 

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

C. Pembahasan 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan Umum 

B. Kesimpulan Khusus 

C. Saran  
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

F. HAL-HAL KHUSUS 

a. Bagi mahasiswa yang sedang Kerja Praktek dapat mencoba menjajaki untuk 

melakukan PSI dan Tugas Akhir diperusahaan tempat kerja praktek, baik 

dengan mengembangkan topik kerja praktek maupun mencari topik lain yang 

sama sekali baru. 

b. Hal-hal yang khusus mengenai kerja praktek yang belum ditetapkan dalam 

petunjuk kerja pratek ini akan diatur oleh Jurusan. 

 

 

 



 

 BAB III 
LAPORAN  TUGAS AKHIR 

 

A. BAGIAN AWAL 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat judul Tugas Akhir, nama dan nomor mahasiswa, 

lambang Institut Sains & Teknologi AKPRIND, nama institusi dan tahun 

Penyelesaian Tugas Akhir. 

a. Judul Tugas Akhir, dibuat sesingkat-singkatnya, jelas dan menunjukkan 

dengan tepat masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka peluang 

penafsiran yang beraneka ragam. 

b. Nama Mahasiswa, Ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, dibawah nama 

dicantumkan nomor mahasiswa. 

c. Lambang,  Institut Sains & Teknologi AKPRIND berukuran lebar 4,5 cm 

dan tinggi 4,5 cm, letak simetris. 

d. Nama institusi, yaitu nama Jurusan, Fakultas, Perguruan Tinggi. 

e. Tahun, penyelesaian Tugas Akhir ialah tahun ujian Tugas Akhir, dan 

ditempatkan dibawah kata Yogyakarta. 

Contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

2. Halaman Pengesahan 

 Halaman pengesahan berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul 

depan diketik diatas kertas putih, dengan tambahan beberapa hal yaitu : pada 

lambang diganti dengan tulisan penjelasan bahwa maksud Tugas Akhir yaitu 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1, pada jurusan 

Teknik Industri dengan persetujuan Dosen Pembimbing 

Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

3. Halaman persetujuan dosen pembimbing (untuk pendadaran) 

 Halaman ini memuat nama, tandatangan pembimbing dan tanggal 

prsetujuan. HALAMAN INI DIPERLUKAN UNTUK PERSETUJUAN MAJU 



 

UJIAN PENDADARAN. Halaman ini tidak perlu dicantumkan dalam 

LAPORAN AKHIR (setelah ujian pendadaran) TUGAS AKHIR. 

Contoh dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

4. Halaman pengesahan dosen penguji 

 Halaman ini memuat nama, tandatangan pembimbing dan tanggal Tugas 

Akhir yang diujikan. Halaman ini merupakan pengesahan Tugas Akhir setelah 

diujikan dalam pendadaran dan dinyatakan LULUS. 

Contoh dapat dilihat pada lampiran 7. 

 

5. Halaman persembahan (jika perlu)  

 Halaman persembahan jika perlu dapat ditulis dengan penulisan yang 

singkat, resmi dan sederhana, tidak terlalu banyak dan tidak menjurus kepenulisan 

informal sehingga mengurangi sifat resmi laporan karena Tugas Akhir adalah 

laporan ilmiah yang resmi. 

Contoh yang resmi : 

 Kupersembahkan untuk ayah dan ibu 

 Kupersembahkan untuk orangtuaku dan Yudith 

Contoh yang kurang resmi : 

 Untuk temenku Ani yang selalu setia menemaniku 

 Untuk sohibku Joni yang telah meminjami CPU untuk pendadaran 

Contoh yang tidak resmi , dan harus dihindari 

 Untuk Jeki : Hehehe….. akhirnya gue lulus juga ! 

 

6. Halaman motto (jika perlu) 

 Halaman motto dapat juga ditulis dengan memilih kalimat yang singkat 

dan tidak terlalu panjang, mungkin diambil dari ungkapan tokoh atau dari kitab 

suci. Motto yang terlalu panjang justru cenderung tidak diperhatikan. 

 

 

 



 

7. Kata pengantar 

 Kata pengantar memuat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Tugas 

Akhir misalnya berupa ucapan terimakasih kepada pembimbing dan semua pihak 

yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir tersebut. Dalam kata pengantar 

tidak perlu diungkapkan hal-hal yang bersifat ilmiah. Kata pengantar ditutup 

dengan tanggal dan tandatangan penulis Tugas Akhir. 

 

8. Daftar isi 

 Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi Tugas Akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung 

melihat suatu judul atau sub judul. Didalam daftar isi tertera urutan judul, sub 

judul, dan anak sub judul disertai dengan nomor halamannya. 

 

9. Daftar tabel (bila diperlukan) 

 Jika dalam Tugas Akhir terdapat banyak tabel (ada lebih dari empat tabel), 

perlu adanya daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor 

halamannya. 

 

10. Daftar gambar (bila diperlukan) 

 Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya, perlu 

tidaknya suatu daftar gambar tersendiri. Sama persyaratannya dengan daftar tabel. 

 

11. Daftar lampiran 

 Daftar lampiran dibuat bila Tugas Akhir dilengkapi dengan lampiran yang 

banyak dan isinya ialah suatu urutan judul lampiran dan nomor halamannya. 

 

11. Daftar istilah (bila diperlukan) 

Daftar istilah berupa daftar lambang (notasi) dan singkatan yang 

dipergunakan dalam Tugas Akhir disertai dengan arti satuannya, bila dalam 

laporan dipergunakan banyak lambang dan singkatan. 

 



 

12. Intisari dan Abstract  

Intisari dan abstract berupa uraian singkat tetapi lengkap yang memberikan 

gambaran menyeluruh tentang isi Tugas Akhir. Intisari ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan abstract dalam bahasa inggris, serta tidak lebih dari satu halaman 

(maksimal 500 kata) diketik 1 spasi, serta dilengkapi dengan Kata kunci 

(Keywords) 

 

B.  BAGIAN UTAMA 

 Sistematika bagian utama laporan Tugas Akhir terdiri atas : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang Masalah 

Berisi uraian latar belakang masalah seperti dalam proposal penelitian. 

Dapat dipertajam dan diperluas. 

2.  Perumusan masalah 

Berisi uraian rumusan masalah seperti yang diuraikan dalam proposal atau 

diperluas dan dipertajam. 

3.  Batasan Masalah 

Uraian seperti dalam proposal atau dipertegas dan diperinci. 

4.  Tujuan Penelitian 

Berisi beberapa hal yang akan dicapai melalui penelitian tersebut. Uraian 

mungkin lebih diperjelas dari uraian dalam proposal penelitian. 

5.  Manfaat Penelitian 

Berisi manfaat / kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dari hasil penelitian. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA   

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Tinjauan Pustaka itu sendiri dan 

Landasan Teori. 

 

 



 

 

1. Tinjauan Pustaka 

Penyempurnaan uraian Tinjauan Pustaka yang telah ditulis dalam proposal 

penelitian, karena dengan berjalannya penelitian ada kemungkinan 

pertambahan dan penyempurnaan referensi. 

2. Landasan Teori 

Uraian Landasan Teori lebih memperluas uraian yang telah ada dalam 

proposal penelitian. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian mengandung uraian tentang obyek serta bahan atau 

materi penelitian, alat, tata cara penelitian, variabel dan data yang akan dikaji 

serta cara analisis yang akan dipakai dan bagan alir penelitian. Bab ini terdiri 

dari beberapa sub bab yaitu: 

1. Objek Penelitian 

2. Metode Pengumpulan Data 

3. Tahapan Penelitian  

4. Bagan Alir Penelitian 

 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

 Bab ini memuat data-data yang berkaitan dengan tema penelitian dan 

diolah berdasarkan metode yang digunakan. Bab ini terdiri dari beberapa sub 

bab yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

2. Pengolahan Data 
 

BAB V  PEMBAHASAN  

 Bab ini memuat pembahasan hasil penelitian secara terpadu. Hasil 

penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, 

persamaan matematik, foto atau bentuk lain. 



 

 Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif atau kuantitatif, selain itu sebaiknya hasil penelitian juga 

dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan tepat tentang apa 

yang diperoleh, dapat dibuktikan, dijabarkan dari hipotesis. (Dalam 

kesimpulan tidak perlu ada uraian lagi). 

 Saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang sebaiknya dikaitkan 

oleh penelitian sejenis. Saran dibuat berdasarkan pengalaman, kesulitan, 

kesalahan, temuan baru yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan arah 

penelitian berikutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: 

1. Kesimpulan 

2. Saran 

C. BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

 Daftar Pustaka adalah suatu daftar literatur  yang terinci dan sistematis dari 

semua karya ilmiah yang oleh penulis dipergunakan dalam menulis laporan baik 

secara langsung maupun tak langsung. Penggunaan langsung yaitu apabila penulis 

mengutip kalimat-kalimat tertentu dari suatu karya ilmiah, sedang penggunaan tak 

langsung, yaitu apabila penulis membaca dan mengemukakan kembali ide dari 

suatu sumber dengan kalimat dari penulis sendiri, tanpa mengutip langsung 

kalimat demi kalimat. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung, sumber 

tersebut wajib dicantumkan dalam referensi. 

 Pedoman yang perlu diperhatikan ialah bahwa semua sumber yang telah 

dimasukan kedalam teks dan semua bahan yang dipergunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir harus dimasukan kedalam daftar pustaka kecuali bahan-bahan yang 

tidak terdapat dalam perpustakaan misalnya keterangan lisan, dengan demikian 

daftar pustaka adalah daftar buku yang disajikan secara alpabetis dengan 

mencantumkam nama-nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama 



 

penerbit dan tempat penerbitan. Tata cara penulisan daftar pustaka diberikan 

dibagian lain dari buku ini. 

 

2. Lampiran 

 Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain yang 

sifatnya terlalu terperinci atau terlalu besar untuk dimuat dibagian utama Tugas 

Akhir, yang dimasukan dalam lampiran misalnya, formulir, surat keterangan, 

daftar pertanyaan, daftar angket, data pengamatan, perhitungan-perhitungan, 

tabel-tabel, gambar-gambar sebagai penunjang, contoh hasil penelitian dan 

pengamatan dan lain-lainnya. 

 Lampiran diperlukan apabila ada bahan-bahan yang bersifat melengkapi 

(suplementer) atau menjelaskan (explanatory) yang tidak perlu dimasukkan dalam 

teks. Bilamana terdapat lebih dari sebuah lampiran dapat disesuaikan dengan 

urutan keperluannya dalam teks atau menurut keselarasan lampiran dalam 

keseluruhannya. Lampiran biasanya ditandai dengan Huruf Romawi, lampiran 

yang pertama ditulis “ lampiran I ” dan seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 
PETUNJUK UMUM PENGETIKAN 

 

 Tata cara pengetikan meliputi bahan dan pengukuran pengetikan, penomoran, 

dan pembuatan daftar tabel atau gambar serta bahasa dan tata cara pengacuan 

nama penulis. 

 

A. BAHAN DAN UKURAN 

1. Bahan  : Proposal penelitian dan Tugas Akhir diketik dengan kertas HVS 

80 gr, tidak boleh diketik bolak-balik, dijilid rapi dengan warna 

sampul  sesuai dengan jurusan baik untuk laporan kerja praktek 

maupun untuk laporan Tugas Akhir. 

2. Ukuran : kertas A4 

 

B. PENGETIKAN  

1. Jenis huruf 

a. Naskah laporan diketik menggunakan komputer dengan huruf Time 

New Roman dan seluruh naskah harus memakai jenis yang sama. 

Dalam word processor dapat dipilih font ukuran 12 dan untuk 

penulisan dalam tabel dengan font 10. 

b. Huruf miring atau huruf khusus lain dipakai untuk tujuan tertentu, 

misalnya untuk menandai istilah asing. 

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

memakai tinta hitam. 

 

2. Jarak baris 

 Jarak antara dua baris dibuat dua spasi, kecuali untuk intisari, 

kutipan langsung, judul tabel, judul pustaka diketik dengan jarak satu 

spasi. Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai kebutuhan. 

 



 

3. Batas tepi 

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas distur sebagai berikut : 

a. Tepi atas dengan tepi kiri : 4 cm 

b. Tepi bawah dan tepi kanan : 3 cm 

 

4. Pengisian ruangan 

  Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, 

artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi 

kanan. Pembuatan sub judul dan anak sub judul diusahakan tidak terlalu 

dalam levelnya sehingga menghabiskan halaman, misalkan : 

 

JUDUL 

A. Sub Judul 

1. Anak sub judul 

a. Anak dari anak sub judul alias cucu judul 

1. anak dari cucu alias cicit dari judul 

 

5. Alinea baru 

Alinea baru dibuat dalam ketukan yang ke 6 dari batas tepi kiri. 

 

6. Permulaan kalimat 

 Bilangan, lambang, atau rumus yang mengawali suatu kalimat 

harus dieja, misalnya sepuluh mesin bubut (bukan 10 mesin bubut). Kata 

sambung seperti dan, tetapi atau kata sambung yang lain dapat dijadikan 

permulaan kalimat. 

 

7. Judul Bab, Sub Judul, Anak Sub Judul dan lain-lain 

a. Semua huruf pada judul bab harus ditulis dengan huruf besar, diketik 

tebal dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas 

diakhiri dengan titik. 



 

b. Sub Judul ditulis mulai dari tepi kiri, semua kata diawali dengan 

huruf besar, kecuali kata penghubung, kata depan. Semua diketik 

tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul 

dimulai dengan alinea baru. 

c. Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan diketik tebal, 

hanya kata pertama diawali dengan huruf besar, tanpa diakhiri 

dengan titik, kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan 

alinea baru. 

d. Penomoran dengan  kombinasi abjad yang dapat mengurangi 

kebingungan pembacaan dan lebih disarankan, sebagai berikut : 

 

BAB III JUDULNYA 

A. Sub Judul 

1. Anak Sub Judul 

a.   Anak dari anak Sub Judul alias Cucu Judul 

1). Anak dari cucu alias cicit dari judul 

2). … 

 

8. Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun kebawah, 

dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat 

rincian, penggunaan tanda -, *, +, ■,●,♦, atau simbol-simbol yang 

semacam yang ditetapkan didepan rincian tidak dibenarkan. 

 

9. Bilangan dan Satuan 

a. Bilangan harus diketik dengan angka, misalnya 10 gr bahan, 

kecuali pada permulaan kalimat angka harus dieja ‘ Sepuluh gram 

bahan’. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik misalnya 10,5 

kg 



 

c. Satuan yang dipakai adalah satuan internasional (SI) dan 

dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, 

misal ; m,gr, kg, cal. 

 

C. PENOMORAN 

1. Halaman 

a. Bagian awal laporan Tugas Akhir diberi nomor halaman dengan angka 

romawi kecil i, ii, iii, dst. 

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (BAB I) 

sampai halaman terakhir diberi nomor halaman dengan memakai 

angka arab“ 1, 2, 3, dst.  

c. Nomor halaman ditempatkan pada pojok kanan atas 1,5 cm dari tepi 

atas dan 3 cm dari tepi kanan kecuali untuk halaman judul bab, nomor 

halaman ditempatkan ditengah bagian bawah halaman 1,5 cm dari tepi 

bawah. 

2. Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka romawi besar sesuai 

dengan nomor bab dan diikuti angka arab yang dipisahkan dengan titik 

3. Persamaan  

Nomor urut persamaan atau rumus matematik, reaksi kimia dan lain-

lainnya ditulis dengan angka arab didalam tanda kurung () dan 

ditempatkan didekat batas tepi kanan. 

 

D. TABEL DAN GAMBAR 

1. Tabel  

a. Judul ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik 

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau tidak mungkin diketik 

dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor 

tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul. 

c. Kalau tabel dibuat memanjang maka bagian atas tabel harus diletakkan 

di sebelah kiri. 



 

d. Tabel diketik simetris. 

e. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan 

pada lampiran. 

 

2. Gambar 

a. Bagan, grafik, peta, foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan) 

b. Judul gambar diletakan simetris di bawah gambar, tanpa diakhiri 

dengan titik. 

c. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang kosong pada halaman 

yang sama. 

d. Bila gambar dibuat melebar maka bagian atas gambar diletakkan 

disebelah kiri. 

e. Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas mungkin. 

f. Letak gambar diatur sejelas mungkin. 

 

E. BAHASA 

1. Bahasa yang Dipakai 

 Tugas Akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku, sesuai 

dengan ketentuan ejaan yang disempurnakan. 

2. Bentuk Kalimat 

Kalimat berbentuk kalimat berita lengkap (sedapat mungkin kalimat 

aktif) dan hindari pemakaian kalimat tanya. Kalimat sedapat mungkin 

ditulis tanpa menggunakan kata ganti orang seperti : saya, kami, kita, 

peneliti, penulis (kata-kata penulis dapat muncul dalam kata pengantar, 

tetapi tidak pada isi laporan). Sebagai contoh misalnya : “Dalam 

penelitian ini kita menggunakan metode…”, dapat diganti dengan 

kalimat pasif : “Dalam penelitian ini akan digunakan metode…” 

3. Istilah 

a. Sedapat mungkin digunakan istilah Indonesia atau yang sudah 

diindonesiakan. 



 

b. Jika terpaksa harus dipakai istilah asing yang harus dijelaskan dengan 

tanda khusus (dicetak miring) secara konsisten. 

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

a. Kata hubung, misalnya “sehingga” dan “sedangkan” tidak boleh 

dipakai sebagai awal suatu kalimat. 

b. Kata “di mana” dan “dari” sebagai terjemahan “where” dan “of” dalam 

bahasa inggris sering kurang tepat pemakaiannya dalam bahasa 

Indonesia yang baku. 

c. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan 

“di” 

d. Pemenggalan kata disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang 

benar. 

 

F. PENULISAN NAMA PENULIS 

1. Nama Penulis yang Diacu Dalam Uraian 

Pengacuan nama penulis menggunakan nama utama (kata akhir nama yang 

terdiri lebih dari satu kata) atau nama keluarga. Jika penulis lebih dari dua 

orang hanya disebut nama penulis pertama diikuti dengan dkk atau et.al 

 Contoh : 

1. Menurut Pranyoto (1995), Sistem adalah … 

2. Integral kontinu tumpat (Soeparna dan Lee, 1986), 

menghasilkan … 

3. Kain tenun merupakan jalinan benang lusi dan benang pakan 

(Luciana dkk, 1996) 

Catatan : 

Penulis pada contoh (3) sebenarnya sejumlah 4 orang 

2. Nama Penulis Dalam Daftar Pustaka 

Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya dan 

tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dengan dkk atau et. al. saja. 

Contoh: 



 

Miesel, S.C., Mccullought,J.P., Leckther,C.H., and Waisz, P.B., 

Tidak boleh hanya Miesel, S.C. dkk atau Miesel, S.C. et. al. 

 

3. Nama Penulis Lebih dari Satu Kata 

Jika nama penulis terdiri dari 2 nama atau lebih, cara penulisan 

menggunakan nama keluarga atau nama utama dan singkatan nama-nama 

lainnya masing-masing diikuti titik. 

Contoh : 

a. Sutan Takdir Alisyahbana ditulis Alisyahbana S.T. (S.T. disingkat 

karena gelar adat) 

b. Donald Fitzgerald Othmer, ditulis : Othmer, D.F. 

c. Kirbani Sri Brotopuspita, ditulis : Brotopuspita, K.S. 

 

4. Nama yang Diikuti dengan Singkatan 

Nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan singkatan, ditulis 

sebagai nama yang utuh. 

Contoh : 

a. Mawardi A.I. ditulis : Mawardi A.I. 

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

5. Derajat Kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan dalam 

penulisan nama kecuali dalam kata pengantar. 

 

6.  Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam 

proposal penelitian dan Tugas Akhir, disusun sebagai berikut. 

1. Urutan daftar pustaka berdasarkan nama akhir pengarang yang    

disusun secara alfabetis tanpa nomor. 

2. Setiap pustaka ditulis menurut : 



 

a. Buku    : Nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku,edisi, 

nomor halaman, nama penerbit,kota penerbit. 

b. Majalah     : Nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, nama 

majalah, (dengan singkatan resminya), edisi dan nomor halaman 

3. Tulisan untuk suatu sumber pustaka diketik SATU spasi, jika tulisan 

sumber pustaka melebihi satu baris maka sambungan baris kedua 

masuk 6 spasi. Jarak antarsumber pustaka yang satu dengan sumber 

pustaka berikutnya tetap DUA spasi 

 

Contoh penulisan daftar pustaka : 

Alber,J.E.,1994, “Data Reconciliation with Unmeasuread Variables” , 
Hydrocarbon Processing, March 1994, pp:65-66. 

 
Crowe, C.M., Campos Y.G, and Hrymak, A., 1983,”Reconcilition of Process 

Flow Rates by Matrix Projection”, AlChe Journal, 29,6,881-888 
 
Crowe, C.M.,1989, “Test of Maximum Power for Detection of Gross Errors in 

Process Constraints”, AlChe Journal,35, 5, 869-872. 
 
Deshpande,P.B.,Yerrapragada,S.S.,Jacob,E.F.,Mohanty, .N.,Joshi,S.L., “ Improve 

Control with Software Monitoring Technologies”, Hydrocarbon 
Processing, 75,9, Sep.96,pp:81-88 

 
Doebelin, E.O., 1983, Measurement Systems, Application and Design, third 

Edition, International Student Edition, McGraw-Hill Inc, Tokyo 
 
Dunteman, G.H., 1984, Introduction to Multivariate Analysis, SAGE Publications 

Inc, Beverly Hills. 
 
Edgar, T.F. and Himmelblau, 1989, D.M. Optimazion of Chemical Process, 

McGraw-Hill Book Company, New York 
 
 

 

 



 

Lampiran 1. Contoh Sampul Kerja Praktek  

  

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PENENTUAN WAKTU RATA-RATA PERAWATAN 
KOREKTIF MESIN SPEED FRAME PADA  

UNIT SPINNING III DI PT. SRI REJEKI TEXTILE 
SUKOHARJO 

 

 

 

 
 

 Disusun Oleh : 

Melati Mekar Sekali 
01. 32. 2005 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI  AKPRIND 
YOGYAKARTA 

2011 
 
 
 



 

 
Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan Kerja Praktek 

  

HALAMAN PENGESAHAN 

 
A. JUDUL 

Penentuan waktu rata-rata perawatan korektif mesin Speed Frame pada unit Spinning 

III di PT. Sri Rejeki Textile Sukoharjo. 

 

B. IDENTITAS 

a. Nama Mahasiswa  :  Melati Mekar Sekali 

b. No. Mahasiswa   :   01.32.2005 

c. Program Studi  :  Teknik & Manajemen Industri  

d. Fakultas   :  Teknologi Industri 

e. Perguruan Tinggi :  Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

 

C. LOKASI 

1. Tempat   :   PT. SRITEX  

2. Alamat   :  Jl. KH. Samanhudi No. 88 Jetis  

       Kec. Sukoharjo. Kab. Sukoharjo 

 

  

 

 Yogyakarta,       Agustus 2011  

Mengetahui : 

Ketua Jurusan Teknik Industri      Dosen Pembimbing  

 

 

     Ir. Muhammad Yusuf, MT.           Endang Widuri Asih, ST.,MT. 

 

 

  
 

 

 



 

 

Lampiran 3: Contoh Halaman Persetujuan Tugas Akhir 
(Halaman ini diperlukan sebagai tanda bukti bahwa tulisan mahasiswa telah dianggap cukup oleh 

pembimbing untuk dilakukan uji pendadaran. Halaman ini tetap diperlukan dalam laporan akhir yang 

letaknya sebelum halaman pengesahan pandadaran).  

 

HALAMAN PERSETUJUAN 
 

PENENTUAN JUMLAH MESIN DAN TENAGA KERJA YANG 
OPTIMAL PADA STASIUN KERJA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING 
 

 

  

   

 

Tugas Akhir  ini disusun sebagai salah satu sysrat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya pada Jurusan Teknik Industri  

Fakultas Teknologi Industri 
 

 

Disusun oleh : 

Melati Mekar Sekali 
01.32.2005 

 

 

 

 

 

 

                          Dosen Pembimbing  

 

 

                    Endang Widuri Asih, ST.,MT. 



 

 
Lampiran 4. Contoh Sampul dan Halaman depan Tugas Akhir 

TUGAS AKHIR 

 

PENENTUAN JUMLAH MESIN DAN TENAGA KERJA YANG 
OPTIMAL PADA STASIUN KERJA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING 
 

 

 

 
 

 

Disusun Oleh :  

Melati Mekar Sekali 
01.32.2005 
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Lampiran 6. Contoh Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing 

HALAMAN PENGESAHAN 

  

PERANCANGAN USAHA PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN DENGAN PENDEKATAN  

INTEGRASI SERVQUAL DAN  
QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

 

 

TUGAS AKHIR 

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya  
pada jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :  

Melati Mekar Sekali 
01.32.2005 

 

 

 

 

                                                          Menyetujui : 

                 Dosen Pembimbing  

 

 

                    Endang Widuri Asih, ST.,MT. 



 

 
 

Lampiran 7. Contoh Halaman PengesahanDosen Penguji 

 

PERANCANGAN USAHA PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN DENGAN PENDEKATAN  

INTEGRASI SERVQUAL DAN  
QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

 
 
 

Telah dipertahankan didepan tim penguji Jurusan Teknik Industri  
Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 

Pada Tanggal ……………….. 
 

 

Susunan Dewan Penguji 

 

1. Dr. Ir. Wahyu Ono, MSIE 
                Ketua  
 
  

2. Ir. Joko Susetyo, M.T. 
            Anggota   I   
 
 

3. Endang Widuri Asih, S.T., M.T.  
             Anggota   II   

 

 

 

Mengetahui 

Jurusan Teknik Industri 

Ketua 

 

 

Ir. Muhammad Yusuf, MT. 

 



 

Lampiran 8. Halaman Non Plagiat 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama   : …………………………. 

No. Mhs  : …………………………. 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh derajat 

kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya 

juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 

Demikian surat pernyataan saya, bila dikemudian hari terbukti bahwa 

skripsi bukan saya kerjakan sendiri dan atau plagiat, maka saya bersedia 

menerima sangsi akademik  berupa pembatalan gelar Ahli Madya. 

 

       

      Yogyakarta,    …………………………… 

 

 

 

           

        (……………………………………….…) 
 

 

 

 
 
    Materai 
 Rp. 6.000,- 



 

Lampiran 9. FLOWCHART KERJA PRAKTEK 
FLOWCHART KERJA PRAKTEK 

Mahasiswa Staf Jurusan Ketua / Sekretaris 
Jurusan 

Dosen 
Pembimbing 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Persyaratan Kerja 

Praktek 

Membuat 
Proposal Kerja 

Praktek 

Pemeriksaan 
Berkas Kerja 

Praktek 

Formulir Isian 
Kerja Praktek 

Pemeriksaan  
Judul dan 

Lokasi Kerja 
Praktek 

Perbaikan 
Proposal Kerja 

Praktek 
Disetujui ? 

Surat 
Kesanggupan 
Membimbing 
Kerja Praktek 

Mengembalikan 
Formulir Isian 

untuk Dibuatkan 
SK dan Mengisi 

Buku Besar 

Usulan SK  
ke Fakultas 

Surat Pengantar 
Kerja Praktek 

Melakukan Kerja 
Praktek 

Laporan Kerja 
Praktek 

 
 

Konsultasi 

Nilai 

Tidak 

Ya 



 

Lampiran 10. FLOWCHART TUGAS AKHIR 

FLOWCHART TUGAS AKHIR 

Mahasiswa Staf Jurusan Ketua / Sekretaris 
Jurusan 

Dosen 
Pembimbing  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Persyaratan  
Tugas Akhir Pemeriksaan 

Berkas Tugas 
Akhir 

Formulir  
Isian Tugas Akhir 

 
Pemeriksaan  

Ulang Judul dan 
Lokasi Tugas 

Akhir 

Surat 
Kesanggupan 
Membimbing 
Tugas Akhir 

Mengembalikan 
Formulir Isian 

untuk Dibuatkan 
SK dan Mengisi 

Buku Besar 

Usulan SK  
ke Fakultas 

 
Pengambilan Data 

Pembuatan 
Laporan Tugas 

Akhir 
 

Bimbingan 
dan 

Konsultasi 

Jadwal 
Pendadaran dan 
Dosen Penguji 

Formulir Isian 
Pendadaran 

Tugas 
Akhir 


