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BAB I 

KERJA PRAKTEK 
 

1.1 Tinjauan Umum Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri Program Strata-1, Fakultas 

Teknologi Industri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, mengamati, 

membandingkan dan menganalisis serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya di dalam suatu kegiatan industri.  

Adanya kegiatan ini, 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.  

Bobot sks untuk Kerja Praktek (KP) ini adalah 2 (dua) sks. Untuk waktunya, KP 

dilaksanakan di perusahaan adalah minimal selama 1 (satu) bulan, sedangkan sampai 

dengan Laporan KP selesai, maksimal adalah 6 (enam) bulan. Jika setelah 6 (enam) bulan, 

KP belum selesai, maka mahasiswa harus mengulangi prosedur pendaftaran KP. 

Tempat Kerja Praktek adalah perusahaan berskala menengah keatas yang telah 

disetujui oleh pengurus jurusan. Jenis perusahaan tersebut harus perusahaan manufaktur. 

 

1.2 Bidang Kerja Praktek 

 Kerja praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri 

meliputi 2 bidang yang dapat dipilih yaitu: 

a. Kerja Praktek Sistem Manufaktur, menyangkut sistem, prosedur, pengaturan, 

jadwal produksi dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Kerja Praktek Manajemen Industri, menyangkut proses-proses manajemen yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan industri. 
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1.3 Persyaratan Kerja Praktek 

Berikut ini adalah beberapa persyaratan untuk pengajuan Kerja Praktek (KP): 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

b. Mata kuliah KP diambil oleh mahasiswa, dibuktikan dengan fotokopi Kartu 

Rencana Studi (KRS). 

c. Biaya KP telah dibayarkan oleh mahasiswa, dibuktikan dengan tanda terima 

pembayaran dari Bagian Administrasi Keuangan (BAK). 

d. Telah mengikuti kunjungan perusahaan atau Studi Ekskursi (SE) dibuktikan 

dengan sertifikat SE. 

e. Telah menempuh minimal 100 (seratus) sks dan Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2.00, 

dibuktikan dengan transkrip terakhir. 

f. Telah mengikuti minimal 5 judul Seminar KP yang dibuktikan dengan Bukti 

Kehadiran Seminar KP (Lampiran A untuk KP S1 atau Lampiran B untuk KP 

D3). 

g. Mengisi form pendaftaran (Lampiran A). Form pendaftaran juga disediakan 

secara online, yang akan disediakan linknya di setiap awal semester. Mahasiswa 

wajib mengisi form online tersebut. 

h. Melengkapi persyaratan pendaftaran KP (Lampiran A, dapat didownload di 

wesite Jurusan Teknik Industri (industri.akprind.ac.id/unduhan/) 

1.4 Prosedur Kerja Praktek 

Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan Kerja Praktek (KP): 

a. Mahasiswa menentukan (mencari) lokasi (perusahaan manufaktur) yang 

memungkinkan untuk KP. Mahasiswa dapat mengikuti Seminar KP yang 

dilaksanakan oleh kakak tingkat sebagai referensi untuk mencari lokasi KP. 

Mahasiswa minimal mengikuti Seminar KP sebanyak 5 kali, dibuktikan dengan 

Bukti Kehadiran Seminar KP (Lampiran A). 

b. Mahasiswa mengkonsultasikan lokasi KP kepada pengurus jurusan. 

c. Mahasiswa mengambil KP dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

d. Mahasiswa mendapat blangko kelengkapan KP dari jurusan (Lampiran A), dapat 

didownload juga di website jurusan: 

1) Surat permohonan pembimbing KP  
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2) Surat pernyataan kesanggupan KP  

3) Surat pernyataan kesanggupan membimbing KP  

4) Surat Keterangan Laporan KP (Form Penilaian KP) 

5) Kartu bimbingan KP  

6) Bukti Kehadiran Seminar KP 

7) Berita Acara Seminar KP 

e. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan yang disebutkan pada poin 1.3, serta 

mengisi form pendaftaran/kemajuan KP (online) kemudian menyerahkannya ke 

staf jurusan untuk diperiksa kelengkapannya. 

f. Pengurus jurusan menentukan Dosen Pembimbing KP. 

g. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing KP yang ditentukan oleh pengurus 

jurusan untuk mendapatkan pernyataan kesanggupan membimbing. 

h. Pengurus jurusan mengusulkan SK Dosen Pembimbing KP ke Fakultas  

i. Mahasiswa mengkonsultasikan proposal KP ke Dosen Pembimbing KP untuk 

mendapatkan persetujuan. 

j. Jika proposal KP sudah disetujui Dosen Pembimbing, mahasiswa mengajukan 

proposal KP tersebut ke pengurus jurusan untuk mendapatkan persetujuan. 

Pengajuan persetujuan proposal KP dilengkapi dengan bukti telah mengikuti 

Seminar KP minimal 5 judul (Lampiran A-Bukti Kehadiran Seminar KP) 

k. Jika proposal KP sudah disetujui pengurus jurusan, mahasiswa mengajukan 

permohonan surat pengantar KP ke staf jurusan. 

l. Mahasiswa mengajukan proposal KP dan surat pengantar kepada perusahaan 

tempat KP. 

m. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan KP. 

n. Selama KP, mahasiswa dapat melakukan 1) bimbingan sesuai kesepakatan dengan 

Dosen Pembimbing KP, 2) mengambil data sesuai ketentuan sistematika laporan 

KP dan materi yang dibutuhkan, 3) mencatat kegiatan yang dilakukan dalam 

jurnal kegiatan (Log Book Kerja Praktek). 

o. Setelah KP dan pengambilan data selesai, mahasiswa dapat mulai menyusun 

laporan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing. Waktu dan tempat 

bimbingan Kerja Praktek (KP) dilakukan sesuai kesepakatan dengan Dosen 
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Pembimbing KP. Bimbingan dilakukan mulai pembuatan proposal KP sampai 

laporan pelaksanaan KP. 

p. Mahasiswa mencatat setiap tanggal dan uraian materi yang dikonsultasikan 

dengan Dosen Pembimbing KP dalam Kartu Bimbingan KP. Jumlah minimal 

bimbingan adalah 6 kali. 

q. Dosen Pembimbing menyetujui Laporan KP. 

r. Mahasiswa memohon surat keterangan telah menyelesaikan KP kepada pihak 

perusahaan dan menunjukkan laporan KP sementara yang telah disetujui Dosen 

Pembimbing untuk disahkan. 

s. Mahasiswa melaksanakan Seminar Kerja Praktik dengan ketentuan: 

1) Bersifat free (mahasiswa tidak perlu membayar ke jurusan atau bagian 

keuangan untuk pelaksanaan seminar) 

2) Mahasiswa tidak dibebani untuk memberikan snack dan minuman kepada 

audience 

3) Bersifat individu (dilakukan oleh 1 mahasiswa sebagai presenter) atau 

kolektif (dilakukan oleh maksimal 3 mahasiswa (judul) secara Bersama-

sama) 

4) Mahasiswa menyediakan presensi kehadiran mahasiswa/audience 

(minimal dihadiri oleh 10 mahasiswa non presenter), berita acara seminar 

KP (Lampiran A-Berita Acara Seminar KP) untuk ditanda tangani oleh 

dosen pembimbing KP, dan form penilaian KP. 

t. Mahasiswa menyerahkan laporan KP yang telah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing dan perusahaan, bukti slide presentasi seminar KP, presensi 

kehadiran mahasiswa/audience dan berita acara seminar KP yang telah diketahui 

oleh dosen pembimbing KP kepada Pengurus Jurusan untuk disahkan. 

u. Mahasiswa menyerahkan: Form Penilaian KP, Kartu Bimbingan KP, Jurnal 

Kegiatan (Log Book) KP, Surat Keterangan Telah Menyelesaikan KP, bukti slide 

presentasi seminar KP, presensi kehadiran mahasiswa/audience dan berita acara 

seminar KP yang telah diketahui oleh dosen pembimbing KP kepada staf jurusan, 

dan Laporan KP ke perpustakaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan Proposal dan Laporan Kerja Praktek 

Proposal KP disusun berdasarkan sistematika berikut ini: 

a. Halaman judul (Lampiran D) 

b. Halaman pengesahan (Lampiran D) 

c. Bab I Pendahuluan, terdiri dari: 

1.1 Latar belakang (KP dan Tugas Khusus) 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum (Tujuan KP) 

1.3.2 Tujuan Khusus (Tujuan tugas khusus) 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Umum (Tujuan KP) 

1.4.2 Manfaat Khusus (Tujuan tugas khusus) 

d. Bab II Landasan teori 

e. Bab III Metode Pelaksanaan Kerja Praktek 

3.1 Objek Penelitian 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.3 Tahapan Penelitian 

3.4 Jadwal Pelaksanaan 

f. Daftar pustaka 

 

Laporan KP disusun berdasarkan sistematika berikut ini: 

a. HALAMAN JUDUL (Lampiran D) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran D) 

c. KATA PENGANTAR 

d. DAFTAR ISI 

e. DAFTAR TABEL 

f. DAFTAR GAMBAR 

g. DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

h. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang (KP dan Tugas Khusus) 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Batasan Masalah dan Asumsi 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum  

1.4.2 Tujuan Khusus) 

1.5 Manfaat  

1.1.1 Manfaat Umum  

1.1.2 Manfaat Khusus) 

i. BAB II DATA UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

2.2 Misi dan Tujuan Perusahaan 

2.3 Struktur Organisasi  

2.4 Lokasi dan Layout Pabrik 

j. BAB III SISTEM PRODUKSI 

3.1 Penanganan Bahan Baku 

3.1.1 Jenis Bahan Baku 

3.1.2 Pengadaan Bahan Baku 

3.1.3 Pengendalian Bahan Baku 

3.2 Proses Produksi 

3.2.1 Fasilitas yang Digunakan 

3.2.2 Urutan Proses 

3.2.3 Operation Process Chart 

3.3 Hasil Produksi 

3.3.1 Jenis produk 

3.3.2 Pengendalian Kualitas Produk 

k. BAB IV PEMASARAN PRODUK 

4.1 Harga 

4.2 Promosi 

4.3 Distribusi 

l. BAB V SANITASI & KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) 

5.1 Pengelolaan Limbah 

5.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
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m. BAB VI TUGAS KHUSUS 

6.1 Landasan Teori 

6.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

6.3 Hasil dan Pembahasan 

n. BAB VII PENUTUP  

7.1 Kesimpulan Umum 

7.2 Kesimpulan Khusus 

7.3 Saran  

o. DAFTAR PUSTAKA 

p. LAMPIRAN 

 

1.6 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dilaksanakan minimal dalam 1 bulan. 

b. Selama menjalankan Kerja Praktek (KP) mahasiswa diwajibkan menjaga nama 

baik almamater dan mematuhi peraturan yang ada di tempat KP. 

c. Laporan KP harus telah mendapat pengesahan dari perusahaan tempat kerja 

praktek dilakukan. 

d. Laporan KP dibuat beberapa rangkap, dengan distribusi untuk: 

1) Perpustakaan FTI,  

2) Perusahaan tempat KP,  

3) Mahasiswa yang bersangkutan (opsional), dan  

4) Dosen Pembimbing (jika Dosen Pembimbing menghendaki).  

e. Laporan kerja praktek dijilid hardcover warna merah muda. 

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

melakukan PSI dan skripsi di perusahaan tempat kerja praktek, baik dengan 

mengembangkan topik kerja praktek maupun mencari topik lain. 

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

petunjuk kerja pratek ini akan diatur oleh Jurusan. 
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BAB II 

PROPOSAL PERANCANGAN SISTEM INDUSTRI (PSI) 
 

2.1 Tinjauan Umum Perancangan Sistem Industri (PSI) 

Perancangan Sistem Industri (PSI) ini bertujuan untuk memberi wawasan  kepada 

mahasiswa agar nantinya dapat membuat suatu karya tulis ilmiah, karena PSI ini 

merupakan proposal skripsi yang dibuat berdasarkan penelitian, perencanaan, 

perancangan, survey, studi literatur, studi perbandingan, studi kasus, studi kelayakan 

dalam berbagai bidang rekayasa/industri dan jasa yang sesuai dengan Jurusan Teknik 

Industri.  

Bobot kredit untuk Perancangan Sistem Industri ini adalah 2 (dua) SKS. 

Sedangkan untuk waktunya, Perancangan Sistem Industri diharapkan dapat diselesaikan 

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

bulan berikutnya sejak tanggal penulisan. 

 

2.2 Bidang Perancangan Sistem Industri (PSI) 

Perancangan Sistem Industri (PSI) yang harus dilakukan oleh mahasiswa Jurusan 

Teknik Industri meliputi 2 bidang yang dapat dipilih yaitu: 

a. Perancangan Sistem Industri (PSI) Sistem Manufaktur, menyangkut sistem, 

prosedur, pengaturan, jadwal produksi dan lain-lain yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

b. Perancangan Sistem Industri (PSI) Manajemen Industri, menyangkut proses-

proses manajemen yang dilakukan oleh suatu perusahaan industri. 

 

2.3 Persyaratan Perancangan Sistem Industri (PSI) 

Berikut ini adalah persyaratan untuk pengajuan Perancangan Sistem Industri 

(PSI): 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 

dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

b. Pengambilan PSI tercantum dalam KRS, dibuktikan dengan fotokopi KRS 

terakhir.
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c. Membayar biaya PSI, dibuktikan dengan slip (kuitansi) pembayaran PSI. 

d. Telah menyelesaikan KP/PKPI dan laporannya telah diserahkan ke perpustakaan, 

dibuktikan dengan nilai KP/PKPI di transkrip nilai terakhir dan bukti penyerahan 

laporan KP/PKPI dari perpustakaan. 

e. Telah melaksanakan Studi Ekskursi (SE), bagi yang mengambil PKPI, dibuktikan 

dengan fotokopi sertifikat SE. 

f. Mengisi form pendaftaran PSI (online, akan diberikan oleh jurusan pada setiap 

awal semester) 

 

2.4 Prosedur Perancangan Sistem Industri (PSI) 

Berikut ini adalah prosedur melakukan Perancangan Sistem Industri (PSI): 

a. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan sebagaimana tercantum pada poin 2.3, 

mahasiswa membawa persyaratan tersebut ke staf jurusan untuk diperiksa 

kelengkapannya. 

b. Bila persyaratan telah dinyatakan lengkap, mahasiswa mendapatkan berkas isian 

PSI (Lampiran B, dapat didownlod juga di website industri), terdiri dari: 

1) Form pendaftaran/kemajuan PSI  

2) Surat permohonan pembimbing PSI  

3) Daftar nilai mata kuliah pendukung PSI  

4) Surat pernyataan kesanggupan PSI  

5) Surat pernyataan kesanggupan membimbing PSI  

6) Lembar penilaian seminar PSI  

7) Kartu bimbingan PSI  

c. Mahasiswa mengumpulkan berkas isian PSI ke jurusan dan mengkonsultasikan 

judul PSI ke jurusan untuk mendapatkan persetujuan. 

d. Jika disetujui maka jurusan menetapkan Dosen Pembimbing PSI. 

e. Mahasiswa menghadap ke dosen pembimbing yang sudah ditetapkan dengan 

membawa berkas isian untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. 

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

mahasiswa dan jurusan mengusulkan SK ke Fakultas.  
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g. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengkonsultasikan proposal PSI kepada 

pembimbing hingga dinyatakan layak untuk dilakukan seminar.  

h. Proposal yang dinyatakan layak perlu dilakukan pengecekan plagiasi terlebih 

dahulu dengan Turnitin dan wajib mempunyai nilai similarity index di bawah 

35%. Jurusan Teknik Industri menyediakan layanan pengecekan tersebut bagi 

mahasiswa yang membutuhkan dengan ketentuan pengecekan maksimal dalam 

satu bulan adalah dua kali. 

i. Setelah dinyatakan layak kemudian mendaftar ke staf  jurusan untuk dibuatkan 

jadwal seminar PSI. 

 

2.5 Sistematika Penulisan Proposal PSI 

Proposal PSI disusun berdasarkan sistematika berikut ini: 

a. HALAMAN JUDUL (Lampiran D) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran D) 

c. KATA PENGANTAR 

d. DAFTAR ISI 

e. DAFTAR TABEL 

f. DAFTAR GAMBAR 

g. DAFTAR LAMPIRAN 

h. ABSTRAK 

i. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Batasan dan Asumsi 

1.5 Manfaat Penelitian 

j. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

k. BAB III LANDASAN TEORI 

l. BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1 Objek Penelitian 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

4.3 Tahapan Penelitian (dilengkapi bagan alir penelitian) 
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4.4 Jadwal dan Tempat Penelitian 

m. DAFTAR PUSTAKA 

n. Lampiran (Jika ada) 
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BAB III 

SKRIPSI 

 

 

3.1 Tinjauan Umum Skripsi 

Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu 

karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu 

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah 

yang berlaku. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu 

karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi 

dianggap mampu memadukan pengetahuan dan ketrampilannya dalam memahami, 

menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan 

bidang keilmuan yang diambilnya.  

Karakteristik skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan karya ilmiah sehingga harus dihasilkan melalui metode ilmiah. 

b. Merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian pada salah satu aspek kehidupan 

masyarakat atau organisasi (untuk ilmu sosial). Hasil penelitian ini dikaji dengan 

merujuk pada suatu fenomena, teori atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang 

pernah dilaksanakan sebelumnya. 

Bobot kredit untuk Skripsi ini adalah 6 (enam) SKS. Skripsi ini meliputi kegiatan-

kegiatan pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan 

penelitian. Untuk kegiatan Skripsi diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 

(empat) sampai 6 (enam) bulan, perpanjangan waktu dibatasi 1(satu) semester berikutnya 

sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. 

 

3.2 Bidang Skripsi 

Skripsi yang harus dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri meliputi 2 

bidang yang dapat dipilih yaitu: 

a. Bidang Sistem Manufaktur, menyangkut sistem, prosedur, pengaturan, jadwal 

produksi dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Bidang Manajemen Industri, menyangkut proses-proses manajemen yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan industri. 
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3.3 Persyaratan Pengajuan Skripsi 

Berikut ini adalah persyaratan untuk pengajuan Skripsi: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, 

dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) terbaru. 

b. Pengambilan Skripsi tercantum dalam KRS, dibuktikan dengan fotokopi KRS. 

c. Telah menyelesaikan minimal 138 (seratus tiga puluh delapan) sks, dibuktikan 

dengan transkrip terakhir. 

d. Telah menyelesaikan seluruh materi Praktikum, dibuktikan dengan bukti fotokopi 

Kartu Praktikum. 

e. Telah menyelesaikan KKN dan KP atau PKPI, dibuktikan dengan sertifikat KKN 

dan nilai KP atau nilai PKPI  

f. Telah menyelesaikan PSI, dibuktikan dengan nilai Seminar PSI. 

g. Telah membayar biaya Skripsi, dibuktikan dengan slip/bukti pembayaran Skripsi. 

g. Mengisi form pendaftaran Skripsi (online, akan diberikan oleh jurusan pada setiap 

awal semester) 

 

3.4 Prosedur Skripsi 

1) Mahasiswa menyelesaikan semua persyaratan sebagaimana yang tercantum pada 

poin 3.3, dan menyerahkannya ke staf jurusan untuk diperiksa kelengkapannya. 

2) Jurusan menetapkan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. 

3) Mahasiswa menghadap ke dosen pembimbing yang sudah ditetapkan dengan 

membawa berkas isian untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. 

4) Berkas isian yang sudah disetujui pembimbing diserahkan ke jurusan oleh 

mahasiswa.  

5) Jurusan mengusulkan SK pembimbing Skripsi ke Fakultas. 

6) Setelah SK pembimbing Skripsi terbit, SK tersebut diambil mahasiswa dan 

diserahkan kepada dosen yang bersangkutan, sambil mengkonsultasikan proposal 

penelitian Skripsi kepada pembimbing sampai dirasa cukup. 

7) Proposal penelitian Skripsi yang telah disetujui pembimbing diajukan ke jurusan 

untuk mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan 

8) Mahasiswa mengajukan permohonan surat pengantar dari jurusan ke 

perusahaan/tempat dimana mahasiswa akan melakukan penelitian.  
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9) Mahasiswa dapat melakukan penelitian (pengambilan dan pengolahan data 

penelitian Skripsi).  

10) Mahasiswa menyusun laporan Skripsi sesuai dengan sistematika pada subbab 3.5 

buku panduan ini, dan dikonsultasikan kepada pembimbing. 

11) Setelah bobot tulisan dirasakan memenuhi standar suatu karya ilmiah, dan nilai 

similarity index di bawah 35%. Pembimbing dapat menetapkan bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan ujian pendadaran. 

12) Mahasiswa mendaftar pendadaran ke jurusan dengan melengkapi blangko 

pendaftaran pendadaran yang dapat didownload di web jurusan dan diserahkan 

pada jurusan sebagai syarat pendaftaran pendadaran. 

13) Setelah syarat pendadaran dinyatakan lengkap jurusan akan menentukan jadwal 

pendadaran.  

 

3.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi 

Laporan Skripsi disusun berdasarkan sistematika berikut ini: 

a. HALAMAN JUDUL (Lampiran D) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran D) 

c. HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING (untuk pendadaran saja, 

pada laporan setelah ujian pendadaran tidak perlu dicantumkan, Lampiran D) 

d. HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI (Lampiran D) 

e. HALAMAN PERSEMBAHAN (jika perlu) 

f. HALAMAN MOTTO (jika perlu) 

g. KATA PENGANTAR 

h. DAFTAR ISI 

i. DAFTAR TABEL 

j. DAFTAR GAMBAR 

k. DAFTAR LAMPIRAN 

l. DAFTAR ISTILAH (jika perlu) 

m. INTISARI dan ABSTRAK 

n. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Batasan dan Asumsi 

1.5 Manfaat Penelitian 

o. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

p. BAB III LANDASAN TEORI 

q. BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1 Objek Penelitian 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

4.3 Tahapan penelitian (dilengkapi bagan alir penelitian) 

r. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

s. BAB VI PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

6.2 Saran 

t. DAFTAR PUSTAKA 

u. Lampiran 

 

3.6 Persyaratan dan Prosedur Ujian Pendadaran 

Berikut ini adalah prosedur untuk melakukan ujian pendadaran: 

1) Mahasiswa ke jurusan untuk mendapatkan form isian (Lampiran C, dapat 

didownload juga pada website jurusan) sebagai berikut: 

a. Permohonan Pendadaran Skripsi dan Pendaftaran Yudisium  

b. Surat pernyataan ujian pendadaran  

c. Pengesahan judul Skripsi  

d. Surat kesanggupan diyudisiumkan  

e. Surat pernyataan Skripsi bebas plagiat  

2) Mahasiswa memenuhi persyaratan pendadaran berikut untuk diserahkan ke 

jurusan: 

a. Mahasiswa telah mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing, 

dibuktikan dengan lembar persetujuan pendadaran pada Kartu Bimbingan 

Skripsi (Lampiran C). 
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b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa IST Akprind Yogyakarta, dibuktikan 

dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku, 

fotokopi KRS terakhir, dan trankrip nilai. 

c. Memiliki nilai TOEFL ≥ 400, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat TOEFL. 

d. Telah menyelesaikan administrasi keuangan, dibuktikan dengan surat 

keterangan catatan administrasi dari Biro Keuangan (warna kuning). 

e. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA dan Akte Kelahiran. 

f. Telah membayar biaya yudisium (ijazah) sebesar Rp 50.000,00, dibuktikan 

dengan slip setoran ke bank. 

g. Telah membayar biaya uang buku perpustakaan sebesar Rp 50.000,00, 

dibuktikan dengan slip setoran ke bank. 

h. Telah membayar biaya pelunasan Skripsi, dibuktikan dengan slip setoran ke 

bank. 

i. Menyerahkan Laporan Skripsi sebanyak 3 (Tiga) eksemplar. 

j. Menyerahkan pas foto hitam putih memakah jas dan berdasi panjang ukuran 

4 x 6 sebanyak 5 (Lima) lembar. 

k. Menyerahkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari 

perusahaan. 

l. Judul Skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah disetujui, 

dibuktikan dengan Pengesahan judul Skripsi (Lampiran C) 

m. Menyerahkan Surat pernyataan ujian pendadaran (Lampiran C) 

n. Menyerahkan Surat kesanggupan diyudisiumkan (Lampiran C) 

o. Menyerahkan Surat pernyataan Skripsi bebas plagiat (Lampiran C) disertai 

bukti pengecekan plagiarism dengan nilai similarity index di bawah 35%. 

3) Jurusan menyusun team penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, 

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

pendadaran. 

 

3.7 Kriteria Ujian Pendadaran  

Berikut ini adalah beberapa kriteria ujian pendadaran: 

1) Ujian Skripsi dilaksanakan didahului dengan presentasi ringkasan dari laporan, 

dan demo program/alat jika mahasiswa menyusun program atau membuat alat. 
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Presentasi dan demo maksimal 20 menit. Selanjutnya diteruskan pertanyaan-

pertanyaan oleh penguji kurang lebih 1 (Satu) jam. 

2) Hasil akhir dinilai dari 4 (Empat) aspek: 

a. Kedalaman materi  

b. Penyajian secara lisan 

c. Tulisan (isi, judul, tata tulis) 

d. Keaslian data  

3) Hasil ujian langsung diumumkan kepada mahasiswa oleh tim penguji setelah 

pendadaran selesai. Nilai ujian pendadaran dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ujian Pendadaran 

NILAI AKHIR NILAI HURUF NILAI ANGKA 

80.00 - 100.00  A  4.00  

75.00 - 79.99  A-  3.67  

70.00 - 74.99  B+  3.33  

65.00 - 69.99  B  3.00  

60.00 - 64.99  B-  2.67  

55.00 - 59.99  C+  2.33  

50.00 - 54.99  C  2.00  

40.00 - 49.99  D  1.00  

1.00 - 39.99  E  0.00  

 

4) Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E dalam ujian pendadaran diwajibkan 

mengulang ujian pendadaran. Waktu dan tempat ujian pendadaran ulang 

ditetapkan kemudian oleh  jurusan. 

5) Jika 2 (Dua) kali tidak lulus pendadaran maka judul skripsi harus diganti. 

 

3.8 Penyerahan Laporan 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian pendadaran diwajibkan 

menyelesaikan (menjilid rapi) dan menggandakan laporannya. Skripsi 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. Dalam satu CD 

tersebut berisi: 
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a. 1 file laporan Skripsi lengkap, final (format .doc dan .pdf). 

b. 1 file makalah dari Skripsi untuk kepentingan publikasi penelitian (format format 

.doc dan .pdf).  
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BAB IV 

PANDUAN PENULISAN LAPORAN ILMIAH 
 

4.1 Format Umum Penulisan Laporan Ilmiah 

4.1.1 Bagian Awal 

4.1.1.1 Halaman Judul 

Halaman judul memuat judul skripsi, nama dan nomor mahasiswa, lambang 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND, nama institusi dan tahun penyelesaian skripsi. 

a. Judul Skripsi, 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, di bawah nama 

dicantumkan nomor mahasiswa. 

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

tinggi 4,5 cm, letak simetris (rata tengah, center). 

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

e. Tahun, penyelesaian skripsi ialah tahun ujian skripsi, dan ditempatkan dibawah 

kata Yogyakarta. 

Contoh format halaman judul dapat dilihat pada Lampiran D. 

 

4.1.1.2 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan merupakan halaman yang berisikan pernyataan pengesahan 

karya ilmiah oleh dosen pembimbing. Khusus untuk Skripsi, halaman pengesahan terdiri 

dari 2 macam, (i) Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing, merupakann bukti 

persetujuan pembimbing, dan (ii) Halaman Pengesahan Penguji, merupakan bukti bahwa 

Skripsi tersebut telah diujikan. Contoh format halaman pengesahan dapat dilihat pada 

Lampiran D. 
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4.1.1.3 Halaman Persembahan (Opsional) 

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 skripsi 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 ! 

 

4.1.1.4Halaman Motto (Opsional) 

 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. 

 

4.1.1.5 Kata Pengantar 

 Kata pengantar memuat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis skripsi 

misalnya berupa ucapan terimakasih kepada pembimbing dan semua pihak yang telah 

membantu penyelesaian skripsi tersebut. Dalam kata pengantar tidak perlu diungkapkan 

hal-hal yang bersifat ilmiah. Kata pengantar ditutup dengan tanggal dan tandatangan 

penulis skripsi. 

 

4.1.1.6 Daftar Isi 

 Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau 

subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan bab dan subbab, disertai dengan nomor 

halamannya.  
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4.1.1.7 Daftar Tabel (bila diperlukan) 

Jika dalam laporan ilmiah terdapat banyak tabel (ada lebih dari 4 (Empat) tabel), 

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

halamannya. 

 

4.1.1.8 Daftar Gambar (bila diperlukan) 

 Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Bila jumlah 

gambar dalam laporan ilmiah tidak terlalu banyak (kurang dari 4 (Empat) gambar), maka 

tidak perlu dibuat daftar gambar.  

 

4.1.1.9 Daftar Lampiran (bila diperlukan) 

 Daftar lampiran dibuat bila skripsi dilengkapi dengan lampiran yang banyak (ada 

lebih dari 4 (Empat) lampiran) dan isinya ialah suatu urutan judul lampiran dan nomor 

halamannya. 

 

4.1.1.10 Daftar Istilah (bila diperlukan) 

Daftar istilah berupa daftar istilah-istilah khusus yang memerlukan penjelasan, 

dan lambang (notasi) serta singkatan yang dipergunakan dalam skripsi dilengkapi 

satuannya, bila dalam laporan dipergunakan banyak istilah khusus, lambang dan 

singkatan. 

 

4.1.1.11 Intisari dan Abstract  

Intisari dan abstract berupa uraian singkat tetapi lengkap yang memberikan 

gambaran menyeluruh tentang isi skripsi. 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) maksimal 5 kata. 

 

4.1.2 Bagian Utama 

Bagian utama laporan ilmiah memuat: pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. 

4.1.2.1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat: latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

a. Latar Belakang Masalah 



22 

 

 

 

Latar belakang masalah merupakan uraian yang komprehensif mengenai 

pentingnya masalah tersebut diangkat menjadi topik penelitian ditinjau dari aspek 

praktis maupun kontribusi ilmiahnya secara teoritis. 

b. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian trade-off yang diuraikan dalam latar belakang, maka 

kemudian ditarik kesimpulan berupa rumusan masalah secara tegas, detail dan 

jelas. 

c. Asumsi dan Batasan Penelitian 

Batasan masalah ini diperlukan karena seorang peneliti tidak mungkin mampu 

meneliti semua masalah yang sudah berhasil diidentifikasi, hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan dana, waktu, literatur dan sebagainya. Oleh karena itu dari 

banyaknya hal yang diidentifakasi hanya satu atau beberapa masalah saja yang 

diteliti karena adanya keterbatasan itu pula, maka perlu dibuat suatu asumsi-

asumsi. 

d. Tujuan Penelitian 

Berisi beberapa hal yang menjadi target terpenting yang akan dicapai melalui 

penelitian tersebut. Tujuan ini terkait erat dengan permasalahan yang diuraikan 

dalam rumusan masalah. Khusus untuk proposal dan laporan Kerja Praktek (KP), 

tujuan dibagi menjadi 2, yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. 

f. Manfaat Penelitian 

Berisi manfaat/kontribusi ilmiah dalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

hasil penelitian terhadap obyek yang diteliti. Khusus untuk proposal dan laporan 

Kerja Praktek (KP), manfaat dibagi menjadi 2, yakni Manfaat Umum dan Manfaat 

Khusus. 
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4.1.2.2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka menguraikan secara ringkas penelitian-penelitan terdahulu yang 

pernah dilakukan sejenis atau terkait dengan penelitian yang diambil, dan menegaskan 

secara tepat posisi penelitian itu diantara mata rantai penelitian yang telah ada. Tinjauan 

pustaka berisi justifikasi atau kritik pada kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada 

pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan 

dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian yang terlebih 

dahulu. Tinjauan Pustaka hendaknya dilengkapi dengan Tabel State of The Art. Format 

tabel menyesuaikan dengan dosen pembimbing. Tabel hendaknya dilengkapi dengan 

paragraph yang menerangkan isi tabel. Tambahkan satu paragraph yang menunjukkan 

pembeda antara penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

4.1.2.3 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan rangkuman teori-teori yang diambil dari literatur yang 

mendukung serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis apabila memang 

diperlukan. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis atau 

persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

4.1.2.4 Metode Penelitian 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: 

1. Objek Penelitian 

2. Metode (Cara) Pengumpulan Data 

3. Tahapan Penelitian  

4. Bagan Alir Penelitian 

Untuk penelitian yang merupakan analisis data studi kasus, harus mencantumkan 

sumber data, cara pengumpulan data, alat analisis dan bagan alir penelitian. Untuk 

penelitian yang merupakan desain atau rekayasa harus mencantumkan perencanaan, 

perhitungan/analisis, output atau hasil yang berupa prototype atau bentuk hasil yang lain. 

Sumber data harus disebutkan baik data primer maupun data skunder. Cara 
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mengumpulkan data misalnya melalui observasi, penebaran angket (lampirkan) 

wawancara atau eksperimen. 

Data analisis digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dijumpai dalam 

penelitian dalam penulisan misalnya uji beda rata-rata, uji proposional, analisis chi-

square, anova, regresi dan korelasi, programasi linier, tabel input-output dan lain 

sebagainya. Dalam hal penelitian desain/rekayasa, cara penelitian maupun analisisnya 

disesuaikan dengan masalahnya. 

Pada Bagan Alir Penelitian cukup cantumkan tahapan-tahapan yang dilakukan 

pada penelitian, bukan sistematika penelitian. Perhatikan symbol-simbol untuk 

pembuatan bagan alir. Contoh began alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Contoh Bagan Alir Penelitian 
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4.1.2.5 Jadwal dan Tempat Penelitian 

Jadual penelitian disusun dalam bentuk tabel yang kolomnya terdiri dari bulan (4-

6 bulan). Kolom tersebut dibagi lagi menjadi satuan minggu. Isi tabel meliputi kegiatan-

kegiatan, antara lain: 

1) Persiapan penelitian 

2) Observasi pendahuluan 

3) Pelaksanaan penelitian 

4) Penulisan laporan PSI 

Tabel 4.1 berikut ini adalah sebuah contoh jadwal penelitian PSI. 

Tabel 4.1 Contoh Jadwal Penelitian PSI 

Bulan Januari Februari Maret April 

Minggu 

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

Persiapan x x x              

Observasi awal    x X x           

Desain       x x x x       

Coding/uji          x x x x    

Penulisan             x x x x 

 

4.1.2.6 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis pembahasan yang sifatnya terpadu 

dan tidak dipecah menjadi subbab tersendiri.  

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

foto/gambar, atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan 

pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama 

subbab ini, sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada 

daftar dan gambar yang nomornya disebutkan. 

b. Pembahasan, berisi tentang ulasan lanjut, sintesis, analisis, evaluasi kritis, dan 

komparasi dari hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Selain itu, sebaiknya hasil penelitian  

juga dibandingkan dengan hasil penelitian/perancangan terdahulu yang sejenis. 
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4.1.2.7 Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran 

untuk perbaikan atau pengembangan terhadap penelitian yang telah dilakukan. 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah. 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan tepat tentang apa yang 

diperoleh, dapat dibuktikan, dijabarkan dari hipotesis. Kesimpulan itu menjawab 

tujuan penelitian. Dalam kesimpulan tidak perlu ada uraian lagi. 

b. 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. Saran tidak merupakan suatu keharusan. 

 

4.1.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir sebuah laporan ilmiah terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran. 

a. Daftar pustaka 

Daftar Pustaka adalah suatu daftar literatur yang terinci dan sistematis dari semua 

karya ilmiah yang penulis gunakan dalam menulis laporan baik secara langsung 

maupun tak langsung. Penggunaan langsung yaitu apabila penulis mengutip 

kalimat-kalimat tertentu dari suatu karya ilmiah (caranya adalah dengan mengapit 

kalimat kutiban tersebut dengan tanda petik dua (“…”) dan kalimatnya ditulis 

miring (italic)), sedangkan 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. Tata cara penulisan daftar pustaka diulas pada subbab Aturan Penulisan 

Daftar Pustaka, dalam buku ini. 

b. Lampiran 

Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain yang 

sifatnya terlalu terperinci atau terlalu besar untuk dimuat dibagian utama skripsi. 

Yang dimasukan dalam lampiran misalnya, formulir, surat keterangan, daftar 

pertanyaan, daftar angket, data pengamatan, perhitungan-perhitungan, tabel-tabel, 
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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 abjad, lampiran yang 

pertama ditulis “Lampiran A” dan seterusnya. 

 

4.2 Tata Cara Pengetikan 

Tata cara pengetikan meliputi bahan dan pengukuran pengetikan, penomoran, dan 

pembuatan daftar tabel atau gambar serta bahasa dan tata cara pengacuan nama penulis. 

 

4.2.1 Jenis dan Ukuran Kertas 

Proposal penelitian dan laporannya diketik dan dicetak dengan kertas HVS 80 gr, 

ukuran A4 (8,27” x 11,69”), tidak boleh diketik bolak-balik, dijilid rapi dengan warna 

sampul  sesuai dengan jurusan (merah muda). 

 

4.2.2 Aturan Pengetikan  

Berikut ini adalah beberapa aturan untuk pengetikan naskah proposal dan laporan 

penelitian: 

 

 

a. Jenis dan Ukuran huruf 

Naskah penelitian diketik menggunakan huruf Time New Roman (TNR), ukuran 

12, sedangkan untuk penulisan dalam tabel ukuran hurufnya adalah 10, warna 

hurufnya adalah hitam. Huruf miring atau huruf khusus lain dipakai untuk tujuan 

tertentu, misalnya untuk menandai istilah asing. 

b. Jarak baris 

Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi, kecuali untuk intisari, kutipan langsung, 

judul tabel, judul pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Rumus diketik dengan 

jarak spasi sesuai kebutuhan. 
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c. Batas Tepi 

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

Tepi atas dengan tepi kiri : 4 cm 

Tepi bawah dan tepi kanan : 3 cm 

d. Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan 

harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan (rata kanan kiri, Justify). 

e. Alinea baru 

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

f. 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. 

g. Bab dan Subbab 

Semua huruf pada judul bab harus ditulis dengan huruf besar, diketik tebal (bold) 

dan diatur supaya simetris (rata tengah), dan tidak diakhiri dengan titik. 

Sedangkan subbab ditulis mulai dari tepi kiri, semua kata diawali dengan huruf 

besar (Capitalize Each Word), kecuali kata penghubung, kata depan. Semua 

diketik tebal tanpa diakhiri dengan titik. Pembuatan judul subbab diusahakan 

tidak terlalu dalam levelnya sehingga tidak menghabiskan halaman. Kalimat 

pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.  

Untuk penomoran bab dan subbab disarankan sebagai berikut: 

BAB III 

JUDUL BAB 

3.1 Subbab I 

3.1.1 Subsubbab I 

3.1.2 Subsubbab II 

3.2 Subbab II 

 

h. Rincian ke Bawah 
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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. 

i. Bilangan dan Satuan 

Terdapat beberapa aturan dalam penulisan bilangan dan satuan: 

a) Bilangan harus diketik dengan angka, contohnya: 10 gr bahan, kecuali pada 

permulaan kalimat angka harus dieja ‘Sepuluh gram bahan’. 

b) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik, Contoh: 10,5 kg. 

c) Satuan yang dipakai adalah satuan internasional (SI) dan dinyatakan dengan 

singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, contoh: m,gr, kg, cal. 

 

4.2.3 Penomoran 

4.2.3.1 Penomoran Halaman 

Berikut ini adalah beberapa aturan dalam penomoran halaman: 

a) Bagian awal proposal atau laporan ilmiah diberi nomor halaman dengan angka 

romawi kecil i, ii, iii, dan seterusnya. 

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

terakhir diberi nomor halaman dengan memakai angka arab 1, 2, 3, dan 

seterusnya.  

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 

di pojok kanan bawah halaman 1,5 cm dari tepi bawah dan 3 cm dari tepi kanan. 

 

4.2.3.2 Penomoran Tabel dan Gambar 

Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab sesuai dengan nomor bab 

dan diikuti nomor urutnya dalam bab tersebut, dipisahkan dengan titik. Contoh: Tabel 

3.1, Gambar 2.4, dan sebagainya. Nomor tabel diletakkan di atas tabelnya, sedangkan 

nomor gambar diletakkan dibawah gambarnya. 
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4.2.3.3 Persamaan  

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

ditulis dengan angka arab di dalam tanda kurung dan ditempatkan didekat batas tepi 

kanan. Contoh: 

𝐵𝐸𝑃 (𝑢𝑛𝑖𝑡) =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡−𝐵𝑖𝑎𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡
  …….(1) 

 

4.2.4 Aturan Tabel dan Gambar 

Berikut ini adalah beberapa aturan dalam pembuatan tabel: 

a) Judul ditempatkan simetris di atas tabel (rata tengah, center), 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. Contoh: 

 

 

 

 

c) Kalau tabel dibuat memanjang maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah 

kiri (landscape), namun penomoran halaman tetap tegak (portrait). 

d) Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada 

lampiran. 

 

Berikut ini adalah beberapa aturan dalam pembuatan gambar: 

a) Bagan, grafik, peta, foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 
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b) Judul gambar diletakan simetris (rata tengah, center) di bawah gambar, tanpa 

diakhiri dengan titik. 

c) Bila gambar dibuat lanscape  maka bagian atas gambar diletakkan disebelah kiri, 

namun penomoran halaman tetap tegak (portrait). 

d) Tulisan, skala dan satuan pada gambar/grafik harus dibuat sejelas mungkin. 

 

4.3 Tata Bahasa 

Berikut ini adalah beberapa tata bahasa yang perlu diperhatikan: 

a) Skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan ejaan 

yang disempurnakan. 

b) 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: “Dalam penelitian ini kita menggunakan metode…”, dapat 

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

c) Kata hubung, misalnya “sehingga” dan “sedangkan” tidak boleh dipakai sebagai 

awal suatu kalimat.  

d) Kata “di mana” dan “dari” sebagai terjemahan “where” dan “of” dalam bahasa 

Inggris sering kurang tepat pemakaiannya dalam bahasa Indonesia yang baku, jadi 

perlu diperhatikan.  

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

f) Pemenggalan kata harus disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar. 

g) Sedapat mungkin digunakan istilah Indonesia atau istilah asing yang sudah 

diindonesiakan. Jika terpaksa memakai istilah asing, maka harus ditulis dengan 

cetak miring (italic). 

 

4.4 Aturan Penulisan Sitasi 

Penulisan sitasi dan daftar Pustaka sangat dianjurkan untuk meggunakan bantuan 

software pengelola referensi seperti Mendeley. Gaya penulisan yang digunakan untuk 

penulisan sitasi adalah APA Style. Berikut ini adalah beberapa aturan penulisan sitasi 

(nama penulis pustaka acuan): 
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a. Nama penulis yang karya ilmiahnya dijadikan acuan adalah nama akhirnya, 

diikuti tahun terbit karya tersebut. Jika terdapat 2 orang penulis, maka antara nama 

akhir penulis pertama dan nama akhir penulis kedua dipisahkan dengan kata 

“dan”. Penulisannya ada 2 cara sebagaimana contoh berikut. 

“Menurut Pranyoto (1995), Sistem adalah …” (jika sitasi masuk kalimat) 

“Integral kontinu tumpat (Soeparna dan Lee, 1986), menghasilkan …” (jika sitasi 

tidak masuk kalimat) 

b. Jika penulis lebih dari dua orang hanya disebut nama akhir penulis pertama diikuti 

dengan dkk atau et al. Contoh : 

“Kain tenun merupakan jalinan benang lusi dan benang pakan (Luciana dkk, 

1996).” 

Catatan: 

Penulis pada contoh tersebut sebenarnya sejumlah 4 orang. 

 

4.5 Aturan Penulisan Daftar Pustaka 

Berikut ini adalah beberapa aturan dalam penulisan daftar pustaka: 

a. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya dan tidak boleh 

hanya penulis pertama ditambah dengan dkk atau et al. saja. Contoh: 

Miesel, SC, Mccullought, JP, Leckther, CH, & Waisz, PB 

Tidak boleh hanya Miesel, SC dkk atau Miesel, SC et al. 

b. Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, cara penulisan menggunakan nama 

akhir diikuti singkatan nama depan dan nama tengah (jika ada), dengan dipisahkan 

tanda koma. Contoh: 

Sutan Takdir Alisyahbana, ditulis: Alisyahbana, ST 

Donald Fitzgerald Othmer, ditulis: Othmer, DF 

Kirbani Sri Brotopuspita, ditulis: Brotopuspita, KS 

c. Jika yang tertulis adalah nama utama yang diikuti dengan singkatan, maka ditulis 

sebagai nama yang utuh. Contoh: 

Mawardi A. I. ditulis: Mawardi, AI 

William D. Ross Jr, ditulis: Ross Jr, WD 

d. Derajat kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan dalam penulisan 

daftar pustaka (derajat kesarjanaan hanya dapat ditulis pada Kata Pengantar). 
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e. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu (disitasi) dalam 

proposal atau laporan penelitian.  

f. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad A-Z, tanpa nomor. 

g. Daftar pustaka diketik 1 spasi. Jika tulisan sumber pustaka melebihi satu baris 

maka sambungan baris kedua menjorok masuk sebanyak 6 ketukan (spasi). 

h. Untuk daftar pustaka yang berasal dari buku, formatnya adalah: 

[nama belakang penulis], [singkatan nama depan & nama tengah penulis 

(jika ada)]. [(tahun)]. [judul buku]. [edisi (jika ada)]. [penerbit]. 

 

Contoh buku dengan 1 orang penulis: 

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression in 

psychology. Guilford Press. 

 

Contoh buku dengan lebih dari 1 orang penulis: 

Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). Information behaviour concept: A 

basic introduction. University of Life Press. 

 

Contoh buku tanpa keterangan siapa penulisnya: 

The eliciting of frank answers. (1955). Engineering Publications. 

 

i. Untuk daftar pustaka yang berasal dari jurnal, formatnya adalah: 

[nama belakang penulis], [singkatan nama depan & nama tengah penulis 

(jika ada)]. [(tahun)]. [judul jurnal]. [nama jurnal], [Volume] 

([Nomor]), [pp. ...-...]. 

 

Contoh: 

Kyratsis, A. (2014). Talk and interaction among children and the co-construction 

of peer groups and peer culture. Annual Review of Anthropology, 33(4), 

231-247. 

Vogels, A. G. C., Crone, M. R., Hoekstra, F., & Reijneveld, S. A. (2009). 

Comparing three short questionnaires to detect psychosocial dysfunction 

among primary school children: a randomized method. BMC Public 

Health, 9, 489. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-489 

 

j. Untuk daftar pustaka yang berasal dari skripsi/tesis/desertasi, formatnya adalah: 

[nama belakang penulis], [singkatan nama depan & nama tengah penulis 

(jika ada)]. ([tahun]), [judul skripsi/tesis/desertasi] 

[[Skripsi/Tesis/Desertasi]]. [nama universitas]. 

Contoh: 

Neo, M. C. (2000). The role of education as a process of human release from 

various problems of life [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. University of 

Life. 



35 

 

 

 

k. Untuk daftar pustaka yang berasal dari website, formatnya adalah: 

[nama belakang penulis/organisasi yang bertanggungjawab pada website], 

[singkatan nama depan & nama tengah penulis (jika ada)]. ([tahun]). [judul 

artikel]. diakses pada [tanggal bulan tahun]. <url>. 

Contoh: 

Western Australia. School Curriculum & Standards Authority. 

(2017). Curriculum and assessment outline: Humanities and Social 

Science. http://k10outline.scsa.wa.edu.au/home/p-10-

curriculum/curriculum-browser/humanities-and-social-sciences 
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LAMPIRAN 

A 

  



 
 

 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 

 
Syarat Pendaftaran Kerja Praktek S-1 antara lain: 

1. Mengumpulkan Foto Copy Sertifikat SE/Studi Ekskursi   

2. Mengumpulkan Foto Copy KTM/ Kartu Tanda mahasiswa  

3. Mengumpulkan Foto Copy KRS   

4. Mengisi Blangko/Form Kerja Praktek  

5. Mengumpulkan Bukti Pembayaran/kwitansi Kerja Praktek/KP  

6. Mengumpulkan Bukti Kehadiran Seminar Kerja Praktek (minimal 5 judul KP) 

 

 



 

FORM PENDAFTARAN  

PSI / SKRIPSI / TUGAS AKHIR / KERJA PRAKTEK / PKPI 

 

 

Nama Mahasiswa  : …………………………………………………………. 

Jenjang   : D3 / S1* 

NIM    : …………………………………………………………. 

No. HP   : …………………………………………………………. 

Mendaftar untuk   : PSI / Skripsi / Tugas Akhir / Kerja Praktek / PKPI* 

      * lingkarilah pilihan Anda 

Tema yang diusulkan   : ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

Dosen pembimbing yang diusulkan: 1………..……………………………………… 

  2……….……………………………………....  

 

Yogyakarta, ……………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

NIM 

 



 

FORM KEMAJUAN  

PSI / SKRIPSI / TUGAS AKHIR / KERJA PRAKTEK / PKPI 

(BAGI YANG SUDAH MEMILIKI DOSEN PEMBIMBING PADA SEMESTER SEBELUMNYA) 

 

Nama Mahasiswa  : …………………………………………………………. 

Jenjang   : D3 / S1* 

NIM    : …………………………………………………………. 

No. HP   : …………………………………………………………. 

Laporan kemajuan untuk  : PSI / Skripsi / Tugas Akhir / Kerja Praktek / PKPI* 

      * lingkarilah pilihan Anda 

Tema    : ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

Persentase Kemajuan  : …….. % (didiskusikan dengan dosen pembimbing) 

 

 

 

Mengetahui 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

  NIK/NIP 

 

 

Mengetahui 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

……………………………… 

   NIK/NIP 

Yogyakarta, ……………………… 

 

Mahasiswa yang bersangkutan 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

NIM 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
H a l : Permohonan menjadi dosen pembimbing kerja praktek   
 
 
 
 K e p a d a  : 
 Yth. Bapak / Ibu  _______________________ 
 Dosen Teknik Industri 
 Institut Sains & Teknologi AKPRIND  
 di Yogyakarta. 
 
 
 
 Dengan Hormat , 

Bersama ini kami informasikan bahwa mahasiswa, 
 

Nama Mahasiswa : .................................................................................. 

No. Mahasiswa : ................................................................................... 

Program : Sarjana  (S1)   

Alamat di Yogyakarta : ................................................................................... 

................................................................................... 

Alamat Asal : .................................................................................... 

.................................................................................... 

Nomor HP : .................................................................................... 

 
 

 Mohon kesediaan bapak/ibu dosen dapat menjadi pembimbing Kerja Praktek 
mahasiswa tersebut 

  
 
 
            

 
        Yogyakarta, .................................... 
                              Ketua,     
             
 
 
 
                 Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 
            NIK. 15.0388.729 E  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama Mahasiswa : ................................................................... 

No. Mahasiswa : ................................................................... 

Jurusan : Teknik Industri 

 
Menyatakan kesanggupan saya untuk : 
 
1. Malakukan Kerja Praktek di 
 

Perusahaan : ................................................................................. 

Alamat Perusahaan : ................................................................................. 

................................................................................. 

Mulai Tanggal : ................................................................................. 

No. SK Dekan : .................................................................................  

 
2. Menjaga Nama Baik Almamater 

3. Mentaati semua peraturan di Perusahaan  

4. Sanggup menyelesaikan LAPORAN KERJA PRAKTEK  dalam waktu 6 (enam) 

bulan terhitung mulai tanggal penetapan SK Dekan FTI, dan apabila sampai 

batas waktu tersebut ternyata laporan belum selesai, maka Kerja Praktek yang 

saya tempuh dinyatakan GUGUR . 

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
 

Mengetahui :      Yogyakarta, ________________ 
Pembimbing KP     Yang membuat peryataan, 

 
 
                    Materai 
                        Rp. 10.000,- 

 
_______________________           ______________________ 
 

 
Mengetahui : 

Ketua Jurusan Teknik Industri, 
 
 

 
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 

NIK. 15.0388.729 E 

 
 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

SURAT KESANGGUPAN DOSEN 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama Dosen : ...................................................................................... 

 
Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai Dosen  Pembimbing Kerja Praktek dari 
mahasiswa : 
   

Nama Mahasiswa : ..................................................................................... 

No. Mahasiswa : ..................................................................................... 

Program : Sarjana  (S1)  

Jurusan : Teknik Industri 

Judul Kerja Praktek : ..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Tempat Kerja Praktek : ..................................................................................... 

..................................................................................... 

  . 
 
 
      Yogyakarta, .......................................... 
      Dosen Pembimbing,  

 
 
 
 
        

 __________________________________ 
  
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 

 

                    SURAT KETERANGAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 
Nama Mahasiswa : ................................................................................................. 

No. Mahasiswa : ................................................................................................. 

Bimbingan Tanggal : ......................................... s/d ................................................ 

Judul Laporan : ................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Tempat Kerja Praktek : ................................................................................................ 

Alamat Kerja Praktek : ................................................................................................. 

................................................................................................. 

Hasil Penilaian   

 Nilai Angka : ................................................... 

 Nilai Huruf : ................................................... 

 
                     
             Ketua,                  Tanda Tangan Pembimbing, 
 
 
 
 
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc.     ________________ 
NIK. 15.0388.729 E         
 
        

         
 Keterangan : 

No Nilai Angka Nilai Huruf Angka Mutu Keterangan 

1. 80 - 100 A 4 LULUS 

2. 75 – 79,99 A – 3,67 LULUS 

3. 70 – 74,99 B + 3,33 LULUS 

4. 65 – 69,99 B 3 LULUS 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

60 – 64,99 

55 – 59,99 

50 – 54,99 

40 – 49,99 

0 – 39,99 

B – 

C + 

C 

D 

E 

2,67 

2,33 

2 

1 

0 

LULUS 

LULUS 

LULUS 

TIDAK LULUS 

TIDAK LULUS 

 

 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

 

KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK 

 
Nama Mahasiswa : ................................................................ Dosen Pembimbing : 

No. Mahasiswa : ................................................................  

No. SK Dekan : ................................................................ (......................................) 

Masa Berlaku SK : ................................................................  

 

Tanggal Catatan Pembimbing Tanda Tangan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Catatan : Setiap bimbingan kartu ini wajib dibawa 
 
 



 
 

 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 

BUKTI KEHADADIRAN SEMINAR KERJA PRAKTEK  

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 

 
 

Nama :  

NIM :  

Program Studi* : S1 Teknik Industri/D3 Teknologi Industri 

 

No 
Tanggal 

Seminar KP 
Nama/NIM Presenter Judul KP 

TTD 

Pembimbing/ 

Presenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

*coret yang tidak sesuai  



 
 

  

 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 

BERITA ACARA SEMINAR KERJA PRAKTEK  

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 

 
 

Pada hari ini: 

Hari :  

Tanggal :  

Pukul :  

Bertempat di/Melalui  :  

Zoom dengan link :  

   

telah dilaksanakan Seminar Kerja Praktek mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri, 

Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta: 

Nama :  

NIM :  

Tempat Kerja Praktek :  

Periode Pelaksanaan KP :  

Judul Laporan KP :  

   

   

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bagian dari persyaratan Mata 

Kuliah Kerja Praktek pada Jurusan Teknik Industri. 

 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

(Nama Mahasiswa) 

NIM.  

 

o  

 

 

 

 

 

 

(Nama Dosen Pembimbing

NIK.    
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LAMPIRAN 

B 

  



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

 
 
Syarat Pendaftaran Perancangan Sistem Industri/PSI S1 antara lain : 
 
1. Mengumpulkan Foto Copy Sertifikat SE/ Studi Ekskursi   

2. Mengumpulkan Foto Copy KTM/ Kartu Tanda mahasiswa  

3. Mengumpulkan Foto Copy KRS       

4. Mengisi Blangko/Form Kerja Praktek      

5. Mengumpulkan Bukti Pembayaran/kwitansi Kerja Praktek/KP  



 

FORM PENDAFTARAN  

PSI / SKRIPSI / TUGAS AKHIR / KERJA PRAKTEK / PKPI 

 

 

Nama Mahasiswa  : …………………………………………………………. 

Jenjang   : D3 / S1* 

NIM    : …………………………………………………………. 

No. HP   : …………………………………………………………. 

Mendaftar untuk   : PSI / Skripsi / Tugas Akhir / Kerja Praktek / PKPI* 

      * lingkarilah pilihan Anda 

Tema yang diusulkan   : ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

Dosen pembimbing yang diusulkan: 1………..……………………………………… 

  2……….……………………………………....  

 

Yogyakarta, ……………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

NIM 

 



 

FORM KEMAJUAN  

PSI / SKRIPSI / TUGAS AKHIR / KERJA PRAKTEK / PKPI 

(BAGI YANG SUDAH MEMILIKI DOSEN PEMBIMBING PADA SEMESTER SEBELUMNYA) 

 

Nama Mahasiswa  : …………………………………………………………. 

Jenjang   : D3 / S1* 

NIM    : …………………………………………………………. 

No. HP   : …………………………………………………………. 

Laporan kemajuan untuk  : PSI / Skripsi / Tugas Akhir / Kerja Praktek / PKPI* 

      * lingkarilah pilihan Anda 

Tema    : ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

Persentase Kemajuan  : …….. % (didiskusikan dengan dosen pembimbing) 

 

 

 

Mengetahui 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

  NIK/NIP 

 

 

Mengetahui 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

……………………………… 

   NIK/NIP 

Yogyakarta, ……………………… 

 

Mahasiswa yang bersangkutan 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

NIM 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 
H a l : Permohonan sebagai dosen pembimbing PSI    
 
 
 
 K e p a d a  : 
 Yth. Bapak / Ibu  _______________________ 
 Dosen Teknik Industri 
 Institut Sains & Teknologi AKPRIND  
 di Yogyakarta. 
 
 
 
 Dengan Hormat , 

Bersama ini kami informasikan bahwa mahasiswa, 
 

Nama Mahasiswa : .................................................................................. 

No. Mahasiswa : ................................................................................... 

Program : (S1)   

Alamat di Yogyakarta : ................................................................................... 

................................................................................... 

Alamat Asal : .................................................................................... 

.................................................................................... 

Nomor HP : .................................................................................... 

 
 

 Mohon kesediaan bapak/Ibu dosen dapat menjadi pembimbing dalam Perancangan 
Sistem Industri (PSI) mahasiswa tersebut. 

  
 
 
 
 

        Yogyakarta, .................................... 
                              Ketua,     
             
 
 
 
                 Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 
            NIK. 15.0388.729 E  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

DAFTAR NILAI  MATA KULIAH  
PENDUKUNG PERANCANGAN SISTEM INDUSTRI 

 
 Daftar mata kuliah yang relevan dengan topik Perancangan Sistem Industri dan telah 
ditempuh oleh mahasiswa : 

 
Nama Mahasiswa : ………………………………………………….. 

No. Mahasiswa : ………………………………………………….. 

Fakultas   : Teknologi Industri 

Jurusan  : Teknik Industri 

 
DAFTAR MATAKULIAH : 
 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS NILAI 

1     

2     

3     

4     

     

     

     

     

 
 
 

 
      Yogyakarta, ................................................ 
      Nama Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
      .............................................................. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama Mahasiswa : ................................................................... 

No. Mahasiswa : ................................................................... 

Jurusan : Teknik Industri 

 
Menyatakan kesanggupan saya untuk : 

1. Melaksanakan Perancangan Sistem Industri (PSI) di 

 
Perusahaan : ................................................................................. 

Alamat Perusahaan : ................ 

................................................................. 

................................................................................. 

Mulai Tanggal : ................................................................................. 

No. SK Dekan : .................................................................................  

2. Menjaga Nama Baik Almamater 

3. Mentaati semua peraturan di Perusahaan  

4. Sanggup menyelesaikan PERANCANGAN SISTEM INDUSTRI (PSI)  dalam 

waktu 1 (satu) semester terhitung mulai tanggal penetapan SK Dekan FTI , dan 

apabila sampai batas waktu tersebut ternyata laporan belum selesai , maka PSI 

yang saya tempuh dinyatakan GUGUR. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 
Mengetahui :      Yogyakarta, __________________ 
Pembimbing PSI     Yang membuat peryataan, 

 
 
                   Materai 
                      Rp. 10.000,-  

_________________________   __________________________ 
 

     Mengetahui : 
            Ketua Jurusan Teknik Industri, 
 
 
 

Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 
NIK. 15.0388.729 E 

   

 

 

 
 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 
 

SURAT KESANGGUPAN DOSEN 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama Dosen : ........................................................................................ 

 
Dengan ini menyatakan kesanggupan sebagai Dosen  Pembimbing Perancangan 
Sistem Industri (PSI) dari mahasiswa : 
   

Nama : ............................................................................................... 

No. Mahasiswa : ................................................................................................ 

Program : (S1)  

Jurusan : Teknik Industri 

Judul : ................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................. 

Perusahaan : ................................................................................................. 

................................................................................................. 

 . 
 
 
      Yogyakarta, _____________________ 
      Dosen Pembimbing,  

 
 
 
        

 __________________________________ 
  
 
 
 
 

 

 

 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 

 

LEMBAR PENILAIAN 

SEMINAR PERANCANGAN SISTEM INDUSTRI 

 
Nama Mahasiswa : ............................................................................................... 

No. Mahasiswa : ............................................................................................... 

Bimbingan Tanggal : ......................................... s/d ............................................... 

Judul Laporan : ............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

Tempat PSI : ............................................................................................... 

Alamat PSI : ............................................................................................... 

............................................................................................... 

Hari dan Tanggal : ............................................................................................... 

Penilaian Meliputi    

a. Bobot/Kedalaman PSI : ................................................... 

b. Seminar : ................................................... 

Nilai rata-rata : ................................................... 

Nilai Huruf : ...................................................  

 
        Yogyakarta, ____________________ 
            K e t u a,                   Dosen Pembimbing, 
 
 
         
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc.    _____________________ 
NIK. 15.0388.729 E 
         

 
KETERANGAN 

No Nilai Angka Nilai Huruf Angka Mutu Keterangan 

1. 80 - 100 A 4 LULUS 

2. 75 – 79,99 A – 3,67 LULUS 

3. 70 – 74,99 B + 3,33 LULUS 

4. 65 – 69,99 B 3 LULUS 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

60 – 64,99 

55 – 59,99 

50 – 54,99 

40 – 49,99 

0 – 39,99 

B – 

C + 

C 

D 

E 

2,67 

2,33 

2 

1 

0 

LULUS 

LULUS 

LULUS 

TIDAK LULUS 

TIDAK LULUS 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 
 

KARTU BIMBINGAN PERANCANGAN SISTEM INDUSTRI 
 

 
Nama Mahasiswa : ................................................................ Dosen Pembimbing : 

No. Mahasiswa : ................................................................  

No. SK Dekan : ................................................................ (......................................) 

Masa Berlaku SK : ................................................................  

 

Tanggal Catatan Pembimbing Tanda Tangan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Catatan : Setiap bimbingan kartu ini wajib dibawa 
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LAMPIRAN 

C 

  



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 

Hal : Permohonan Pendadaran Skripsi  
  dan Pendaftaran  Yudisium 

     
K e p a d a : 
Yth. Ketua Jurusan Teknik Industri 
       Fakultas Teknologi Industri 
       Institut Sains & Teknologi AKPRIND  
       di Yogyakarta. 
 
 
Dengan hormat, 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 
 

 N a m a   : ................................................................. 

 No. Mhs  : ................................... 

 Alamat  : ................................................................................. 

      ................................................................................. 

 No. HP  : ................................... 

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar dapat melaksanakan pendadaran 
Skripsi, dan sanggup mentaati segala peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan 
pendadaran Skripsi. 
Sebagai persyaratan lebih lanjut bersama ini saya lampirkan :  
 

1. Bukti masih terdaftar sebagai mahasiswa IST AKPRIND  Yogyakarta 
- Fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku. 
- Fotocopy KRS terakhir 
- Fotocopy sertifikat TOEFL 
- Surat Keterangan catatan administrasi keuangan dari Biro Keuangan 

(warna kuning) 
2. Fotocopy Ijazah SMA, D-3 (bagi yang alih jalur) * dan Akte kelahiran dilegalisir. 
3. Kartu Bimbingan (rekomendasi dosen pembimbing) 
4. Foto copy Laporan Skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan 

dosen pembimbing II  sebanyak 3 (tiga) eksemplar. 
5. Biaya Pelunasan Yudisium (Ijazah) Rp 75.000,- (bukti setoran ke bank) 
6. Biaya uang buku perpustakaan Rp 50.000,- (bukti setoran ke bank) 
7. Biaya Pelunasan Skripsi  
8. Pas Foto Hitam Putih memakai Jas dan Berdasi Panjang Background Abu-abu   
      ukuran  4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar 
9. Transkrip nilai 
10. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Perusahaan. 
11. Judul skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah di setujui 
12. Surat kesanggupan untuk di Yudisium 
13. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar 
14. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar 
Demikian permohonan saya, atas kebijaksanaan diucapkan terima kasih. 
 
        Yogyakarta, _____________ 
Menyetujui :       Mahasiswa, 
Ketua Jurusan Teknik Industri 
 
 
 
 
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc.    _____________________ 
NIK. 15.0388.729 E 

   

 
*)bagi mahasiswa alih jalur menggunakan fotocopy ijazah terakhir 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 
 
 

SURAT PERNYATAAN UJIAN PENDADARAN 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 

Nama Mahasiswa   : _______________________________  
 

No. Mahasiswa   : _______________________________ 
 

Jurusan    : Teknik Industri 
 

Program    : Sarjana (S1)  
 

Fakultas    : Teknologi Industri 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya  : 
 

1. Pada saat ujian pendadaran dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, 
dan siap untuk melaksanakan Pendadaran Skripsi. 

2. Sanggup menerima segala keputusan dari dewan penguji dalam pendadaran 
Skripsi. 

3. Apabila dalam ujian pendadaran ini, saya dinyatakan tidak layak lulus maka saya 
sanggup mengulang ujian pendadaran. 

 
Pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan oleh 
pihak lain. 

 
 
 
 
Menyetujui :        Yogyakarta,  
Ketua Jurusan Teknik Industri     Yang membuat pernyataan 
 
                    
 

 
 
 
Andrean Emaputra, S.T., M.Sc.    _____________________ 
NIK. 15.0388.729 E 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 
 

 
 

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI  

 
 

 

Nama   : _________________________________________ 
 
Nomor Mahasiswa : __________________ 
 
 
 
Judul skripsi dalam Bahasa Indonesia : 
 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Judul skripsi dalam Bahasa Inggris : 
 
___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Mengetahui : 
Ka. Lab. Bahasa      Yogyakarta, ___________________ 
        Mahasiswa, 
 
 
 
 
_________________________   _____________________________
  
 
 

              Mengetahui: 
     Ketua Jurusan Teknik Industri, 
 
 

 
 
 

Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 
NIK. 15.0388.729 

 
 
 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

 
 
 

SURAT KESANGGUPAN 
 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 
 Nama Mahasiswa : ____________________________________________ 
 
 No. Mahasiswa : __________________ 

 
 Jurusan  : Teknik Industri 
 
 Program  : Sarjana (S1) 

 
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa setelah dinyatakan lulus pendadaran saya    
sanggup di Yudisiumkan. 

 
Demikian surat keterangan kesanggupan ini  saya buat dengan sebenarnya. 
 
 
 
 
        Yogykarta, ________________ 
 
 
         

 
 
 
 
        __________________________ 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 
 

Program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Industri 

 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

 
 
Yang Bertanda tangan dibawah ini  : 
 
 
 Nama Mahasiswa : ____________________________________________ 
 
 No. Mahasiswa : ________________ 
 
 Jurusan  : Teknik Industri 
 
 Program  : Strata- 1 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam judul skripsi : 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 
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 puskata. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, bila dikemudian hari 

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

menerima sangsi akademik berupa pembatalan gelar Sarjana Teknik. 

 
 
 
        Yogyakarta, ___________________
        Yang menyatakan, 
 
          
         Materai  

Rp. 10.000,- 

 
 

 
        _____________________________   
   



 
 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
Jl. Kalisahak 28, Kompleks Balapan Tromolpos 45 Yogyakarta 

Telepon (0274) 563029 Facsimile (0274) 563847 

 

SURAT KETERANGAN LULUS SIMILARITY 

 
Melalui surat ini Jurusan Teknik Industri IST AKPRIND Yogyakarta menerangkan bahwa: 

 

Nama :  

NIM :  

Judul :  

Nilai Similarity Index :  

Tujuan :  

 

 

Dinyatakan telah  lulus pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin dengan nilai index sama 

dengan atau di bawah 35% sesuai ketentuan jurusan. 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

            Ketua Jurusan Teknik Industri 
        

 

 

 

 

 

                       Andrean Emaputra, S.T., M.Sc. 

                  NIK 15.0388.729.E    
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