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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. DEFENISI
Yang dimaksud dengan 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. Ciri dari skripsi mahasiswa Universitas
Adiwangsa Jambi adalah :
a. Terarah pada ekplorasi dan pemahaman masalah-masalah bidang Sistem Informasi
dan Komunikasi.
b. Terdukung oleh data fakta yang objektif berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan data primer dan atau data sekunder.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta
menerapkan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku.
Penyusunan skripsi atau tugas akhir adalah setara dengan mata kuliah yang
berbobot 6 sks pada program studi Sistem Informasi.

1.2. TUJUAN
Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian ilmiah secara
mandiri, bertanggung

jawab

dan

melaporkan

hasilnya

secara

tertulis.

Setelah

menyelesaikan skripsi mahasiswa diharapkan dapat memiliki :


Kemampuan bekerja mandiri



Kemampuan mengembangkan bakat, minat, daya imajinasi, sikap kreatif, dan
inovatif



Kemampuan berargumentasi secara ilmiah



Kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan interpersonal



Pemahaman

yang baik mengenai

penelitian dan

penulisan

penelitian yang berkualitas.
1.3. ISI DAN MATERI
Isi dari Skripsi diharapkan memenuhi aspek-aspek di bawah ini :
 Ilmiah
2

laporan

hasil

 Relevan dan konsisten dengan bidang ilmu pada program studi dari
mahasiswa yang bersangkutan.
 Mempunyai pokok permasalahan yang jelas.
 Masalah dibatasi, sesempit mungkin.
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BAB II
STRUKTUR PENULISAN ILMIAH
Susunan struktur penulisan laporan Skripsi adalah sebagai berikut :
1. Bagian awal
2. Bagian pokok
3. Bagian akhir
2.1. BAGIAN AWAL
Bagian Awal, terdiri atas :
1. Halaman Judul
Ditulis sesuai dengan cover depan ada pada panduan laporan Skripsi Program Studi Sistem
Informasi
2. Lembar Pengesahan
Dituliskan Judul Skripsi, Nama, NIM, Tanggal Presentasi,
dan tanda tangan Dosen
Pembimbing, serta Ketua Program Studi.
3. Halaman Pernyataan
Halaman Pernyataan merupakan pernyataan yang menerangkan bahwa skripsi bukan hasil
jiplakan dan bukan karya orang lain.
4. Abstrak
Berisi ringkasan dari penulisan yang diketik dengan jarak 1 spasi. Maksimal 1
halaman (200 kata/ 25 baris). Ditulis dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Kata Pengantar
Berisi uraian singkat tentang maksud penyusunan skripsi dan ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan ilmiah ( Rektor,
Dekan FTIK, Ketua Program Studi,Dosen Pembimbing, Perusahaan tempat penelitian berlangsung
dan Lain-lain).
6. Daftar Isi
(Daftar Isi Penelitian)
7. Daftar Tabel
(Daftar Tabel Penelitian) (opsional)
8. Daftar Gambar
(Daftar Gambar Penelitian) (opsional)
9. Daftar Lampiran (bersifat optional sesuai dengan ketersediaan lampiran pada laporan).
(Daftar Lampiran Penelitian) (opsional)
2.2. BAGIAN POKOK
2.2.1. Pendahuluan
Pendahuluan menguraikan pokok persoalan. Terdiri dari :
 Latar Belakang Masalah : Berisi alur pikir hingga muncul permasalahan dan
bermuara pada timbulnya ide penelitian. Latar belakang masalah juga menggambarkan
bidang yang akan dibahas.
 Perumusan Masalah : Memberikan gambaran umum /permasalahan persoalan yang
dikaji/permasalahan yang timbul/ dihadapi.
 Batasan Masalah/ Ruang Lingkup Masalah : Membatasi pembahasan permasalahan/
lingkup persoalan yang akan diselesaikan.
 Tujuan Penelitian : Menggambarkan hasil-hasil yang diharapkan dari penelitian ini
dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
 Manfaat Penelitian : Menjelaskan dampak dari tercapainya tujuan penelitian
 Sistematika Penulisan : Memberikan uraian singkat tentang isi skripsi secara bab per bab.
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2.2.2. Landasan Teori
Pada bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai
kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan pada bagian ini,
difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis yang relevan dengan
rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2.2.3. Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian mencakup bagaimana penelitian itu dilakukan. Penjelasan
lebih lanjut diuraikan pada BAB III dari panduan ini.
2.2.4. Analisis dan Hasil Penelitian
Bab ini merupakan bagian pokok dari penelitian yang berisi analisa dan hasil
penelitian. Isi bab ini disesuaikan dengan tema yang dikaji. Penjelasan lebih lanjut diuraikan pada
BAB IV dari panduan ini.
2.2.5. Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran.
a. Kesimpulan : Berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari
penelitian.
b. Saran : Ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan hasil penelitian.
2.3. BAGIAN AKHIR
Pada bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran,
a. Daftar Pustaka
Berisi daftar referensi (buku teks, jurnal, makalah, dll), yang digunakan dalam
penulisan. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad nama pengarang. Sumber
referensi maksimal terbitan 10 tahun terakhir. (Lihat Lampiran H)
b. Lampiran
Penjelasan tambahan, dapat berupa uraian, program, gambar, perhitungan- perhitungan,
grafik, atau tabel (data penelitian), yang merupakan penjelasan rinci dari apa
yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya, data diri peneliti
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BAB III
ISI MASING-MASING BAB BERDASARKAN TOPIK

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri atas:
 Latar Belakang Masalah : Berisi tentang
ringkasan dasar pemikiran atau alasan yang
menjadi ide dari topik skripsi.
 Perumusan Masalah
: Berisi mengenai masalah utama yang dibahas dalam skripsi.
 Pembatasan Masalah
: Lingkup permasalahan yang dibahas dan batasan peyelesaian yang
dilakukan.
 Tujuan & Manfaat Penelitian : Berisi mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan
skripsi dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
 Sistematika Penulisan : Uraian singkat isi bab per bab (berdasarkan pertopik)
BAB II : LANDASAN TEORI, teridiri atas :
Berisi teori-teori dasar yang mendukung penelitian, dikutip dari buku, jurnal, dan lain-lain.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, terdiri atas:
 Tahapan proses yang dilakukan selama
mengerjakan penelitian (mengembangkan
perangkat Lunak)
 Metode yang digunakan.
 Tools (alat bantu) yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak baik software maupun
hardware.
BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN, terdiri atas:
a. Analisis Sistem
- Gambaran umum Objek Penelitian (perusahaan/instansi)
- Analisis Sistem yang sedang berjalan Menjelaskan proses bisnis yang akan didukung
oleh perangkat lunak yang akan dibuat dan permasalahan-permasalahan yang
terjadi pada proses tersebut. Dilengkapi dengan diagram seperti flowchart document.
- Solusi pemecahan masalah
- Menjelaskan solusi pemecahan masalah sistem yang dihadapi.
b. Analisis kebutuhan Perangkat Lunak/system
- Analisis Proses/ Fungsi Perangkat lunak/system
Menjelaskan proses/ fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak/system.
Dapat digambarkan dengan tool sesuai dengan metode yang digunakan. Untuk
metode terstruktur menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Untuk Metode
Berorientasi Objek menggunakan UML (Use Case Diagram, spesifikasi use case dan
Activity Diagram).
- Analisis Output (keluaran)
Menjelaskan Output (keluaran) yang akan dihasilkan oleh Perangkat lunak terhadap
system yang sedang berjalan dengan menganalisis masing- masing laporan yang
dihasilkan oleh system yang lama dilengkapi dengan melampirkan bentuk laporan dari
system yang berjalan.
- Analisis Input (masukan)
Menjelaskan kebutuhan input berdasarkan form-form yang ada pada system yang
lama dilengkapi dengan melampirkan bentuk form-form tersebut.
- Analisis Kebutuhan Data
Menjelaskan Kebutuhan data untuk perangkat lunak yang akan dibuat berdasarkan
analisis output dan analisis Input yang telah dilakukan. Digambarkan dengan
menggunakan tool berikut: untuk metode terstruktur menggunakan ERD (Entity
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Relationship Diagram). Untuk Metode berorientasi objek dengan menggunakan Class
Diagram.
c. Rancangan Output
Menggambarkan keluaran (output) yang akan dihasilkan oleh perangkat lunak.
d. Rancangan Input
Menggambarkan form-form input yang dibutuhkan.
e. Rancangan Struktur Data yang digunakan
Menggambarkan struktur data (tabel-tabel) yang digunakan.
f. Rancangan Struktur Program
Menggambarkan hubungan antara main program (menu utama) dengan modul/modul
(sub program) yang ada dengan menggunakan hirarki chart.
g. Rancangan Algoritma Program
Membuat algoritma program dengan Flowchart. Algoritma difocuskan pada fungsi-fungsi
utama system
BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM, terdiri dari :
Implementasi yang dimaksud adalah proses menterjamahkan rancangan (design) mejadi
program aplikasi yang yang dapat digunakan oleh user.
- Hasil Implementasi
Menampilkan form-form hasil implementasi (program yang sudah jadi) baik input maupun
output dilengkapi dengan memasukkan/ menampilkan data yang sebenarnya dari objek
penelitian.
- Pengujian system/perangkat lunak.
Melakukan uji coba terhadap system/ perangkat lunak. Menjelaskan pengujian yang
dilakukan terhadap fungsi-fungsi perangkat lunak untuk melihat apakah perangkat
lunak telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan
menginputkan data-data real yang didapat pada saat survey. Hasil dari pengujian perangkat
lunak dibuat dalam bentuk table seperti lampiran K.
- Analisis hasil yang dicapai oleh system / perangkat lunak.
menjelaskan apakah software yang dibangun dapat menyelesaikan masalah bisnis yang
ada pada perusahaan/instansi tersebut.
BAB VI : PENUTUP, terdiri atas:
- Kesimpulan
Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan harus konsisten dengan tujuan
penelitian serta harus mencerminkan terpecahkan atau tidak masalah yang dibahas di bab I.
- Saran
Merupakan saran-saran yang disampaikan berhubungan dengan hasil penelitian.
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BAB IV
FORMAT PENYAJIAN

 Ukuran Kertas
- Menggunakan kertas HVS ukuran A4.
- Berat kertas 70 gram (untuk bimbingan)
- Berat kertas 80 gram (untuk dijiid dan kumpul finishing )
-

 Huruf
- font yang digunakan Times New Roman.
- Untuk isi teks gunakan size 12 pt.
- Untuk judul bab gunakan size 14 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf besar semuanya
diletakkan di tengah.
- Untuk sub-bab gunakan size 12 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf besar
semuanya.
- Untuk sub-sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar
semuanya, hanya pada awal kata saja.
 Spasi
- Abstrak 1 spasi
- Kata Pengantar 1 spasi
- Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar pustaka 1 Spasi
- Isi 2 Spasi
 Penomoran Halaman
- Bagian
Awal,
nomor
halaman
ditulis dengan angka romawi huruf kecil
(i,ii,iii,iv,).Posisi di tengah bawah
- Khusus untuk lembar judul dan lembar pengesahan, nomor halaman tidak perlu
ditampilkan, tapi tetap dihitung sebagai halaman.
pertama dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Peletakan nomor halaman untuk
etiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan halaman lainnya di pojok kanan
atas. Bagian akhir
 Pengutipan
- Bila penulis 2 (dua) orang, kedua nama keluarga penulis tersebut dicantumkan.
Contoh :

-

Bila penulis lebih dari dua orang, maka yang dicantumkan hanya nama penulis pertama dengan
menambahkan singkatan dkk (dan kawan-kawan) atau et al.
Contoh:
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-

Kutipan yang melebihi 3 baris, dipisahkan dari tulisan penulis sehingga membentuk
alinea tersendiri dengan jarak baris satu spasi dan batas kiri 5 ketukan.
Contoh :

-

Kutipan yang diambil dari kutipan penulis lain (kutipan tidak langsung), Nama penulis yang
dikutip tulisannya dan nama penulis yang mencantumkan tulisannya wajib dicantumkan.
Contoh :

-

Untuk pengarang asing nama penulis yang dicantumkan hanya nama keluarga (family
name) tanpa mencantumkan gelar akademik dari penulis. Untuk pengarang indonesia, nama
penulis dicantumkan secara lengkap tanpa gelar.
 Penulisan Daftar Pustaka
-

Ditulis berdasarkan urutan abjad nama penulis.
Nama pengarang asing ditulis dengan format : nama keluarga, nama depan.
Nama pengarang Indonesia ditulis normal, yaitu : nama depan + nama keluarga
Gelar tidak perlu disebutkan.
Bila terdapat lebih dari tiga pengarang, cukup ditulis pengarang pertama saja dengan
tambahan 'et al'.
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CONTOH COVER

-
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CONTOH LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

Mengetahui

Pembimbing

K.a Prodi Sistem Informasi

(……………………)

(………………)

NIK : ………………

NIK :…………

Mengetahui
Dekan FTIK

(……………………….)
NIK: ……………………..
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LEMBAR PERSETUJUAN

Ttd penguji 1 , 2 dan ketua penguji
Contoh :

Penguji I

penguji II

(……………………)

(………………)

NIK : ………………

NIK :…………

Penguji III
(………………….)
Nik:…………………..

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITRAS ADIWANGSA JAMBI
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2022
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CONTOH PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

14

CONTOH ABSTRAK B.INDO

15

CONTOH ABSTRAK B.INGGR

16

CONTOH DAFTAR ISI

17

18

CONTOH DAFTAR TABEL

19

CONTOH DAFTAR GAMBAR

20

CONTOH DAFTAR LAMPIRAN

21

CONTOH DAFTAR PUSTAKA

22

CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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