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1. Persyaratan 

1) Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UNIBBA memiliki hak untuk mengajukan 

proposal skripsi setelah memenuhi persyaratan : 

a. Telah memenuhi syarat SKS minimal 130 SKS. 

b. Telah memenuhi syarat IPK minimal 2.50 

c. Berada dalam masa studi aktif. 

d. Sudah menyampaikan laporan Kerja Praktek. 

e. Registrasi matakuliah Skripsi maksimal 6 SKS. 

f. Membayar biaya sidang proposal. 

g. Telah melakukan Registrasi matakuliah Skripsi Lanjut dan belum mampu 

menyelesaikan Skripsinya di FTI-UNIBBA bagi mahasiswa yang sebelumnya telah 

mengambil matakuliah Skripsi. 

h. Telah terdaftar sebagai mahasiswa skripsi tapi melakukan pergantian topik (wajib 

mengajukan proposal dengan topik baru). 

2) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, selanjutnya dapat mengisi 

formulir pengajuan skripsi yang tersedia dan mengumpulkan persyaratan administrasi 

pada program studi FTI UNIBBA. Persyaratan administrasi untuk pengajuan proposal 

skripsi yaitu:  

1. Form pengajuan proposal 

2. Transkip yang sudah dicek dan ditandatangani Program Studi. 

3. 1 bendel proposal 

4. Semua berkas diatas dimasukkan dalam map warna: 

Program Studi Informatika   : Hijau Tua 

Program Studi Sistem Informasi : Orange 

 

2. Prosedur 

1) Proposal skripsi secara substantif merupakan deskripsi rancangan dan tahapan 

pelaksanaan penelitian atau pembangunan sistem atau pengembangan produk 

berdasarkan pada sistematika yang berlaku. 

2) Proposal skripsi disusun berdasarkan pada (1) ide mahasiswa secara mandiri, dan (2) 

referensi penelitian yang tersedia di rumpun penelitian. 

 

3. Informasi dan profil rumpun penelitian 

1) Topik yang diajukan dalam proposal skripsi harus disesuaikan dengan jurusan yang 

diambil oleh mahasiswa dalam perkuliahan (konsentrasi). 

2) Proposal Skripsi wajib diajukan oleh mahasiswa kepada Program Studi selambat-

lambatnya 2 minggu sebelum registrasi pengambilan skripsi. 

3) Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen sesuai dengan kompetensinya selama 

proses penyusunan proposal skripsi. 

4) Mahasiswa yang mengajukan proposal dengan topik ide mahasiswa secara mandiri 

berhak mengusulkan nama pembimbing dan fakultas akan menetapkan sesuai dengan 

kompetensinya. 

5) Proposal skripsi harus disusun berdasarkan pada format yang ditetapkan oleh fakultas 

seperti pada sistematika penulisan proposal dan tata cara penulisan Skripsi. 

6) Proposal skripsi dikumpulkan pada Program Studi dilampiri dengan persyaratan 

pengajuan skripsi. 
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7) Pengumuman proposal skripsi yang lolos untuk dapat dikerjakan akan dilakukan paling 

lambat 10 hari setelah mahasiswa melakukan Registrasi. 

8) Mahasiswa yang proposalnya telah diterima wajib menghadap pembimbing yang telah 

ditetapkan paling lambat 1 minggu setelah pengumuman hasil penilaian proposal 

diberikan dengan membawa proposal yang sudah disetujui dan buku bimbingan.  

 

4. Sistematika Proposal Skripsi 

4.1. Bagian Awal 

 Sampul luar: Sampul luar memuat judul usulan penelitian, logo UNIBBA, nama dan 

nomor pokok mahasiswa, nama program studi, fakultas dan tahun usulan. Semua 

tulisan/logo dibuat dengan format rata tengah (center). 

 Judul pada proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, dibuat sesingkat mungkin (12-

15 kata), jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti dengan tepat serta tidak 

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

 Logo UNIBBA. 

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

NPM mahasiswa secara lengkap dituliskan di bawah nama. 

 Nama Institusi, dengan urutan penulisan Program Studi, Fakultas, dan Universitas. 

 Tahun yang ditulis pada bagian ini adalah tahun proposal ditulis dan diajukan. 

 Format sampul proposal dapat dilihat pada contoh. 

 Dijilid dengan sampul plastik mika warna putih. 

 

4.2. Bagian Utama 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.2 Dasar Teori 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

3.2. Alat dan Bahan 

3.3. Metode Penelitian 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

3.5. Metode Perancangan  

IV. JADWAL PENELITIAN 

 

4.3. Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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5. Penilaian Proposal Skripsi 

1) Dalam hal penilaian proposal skripsi, Program Studi akan mengadakan Sidang Proposal 

atau bentuk penilaian lainnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada di lingkungan 

Unibba. 

2) Indikator yang digunakan sebagai perangkat untuk memberikan penilaian bahwa sebuah 

proposal skripsi dinyatakan lolos untuk dilanjutkan pada tahap pelaksanaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Proposal skripsi disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam panduan 

penulisan proposal skripsi FTI UNIBBA yang berlaku. 

b. Secara substansi proposal skripsi harus memuat 4 hal pokok yaitu : (1) latar belakang 

pentingnya penelitian, (2) Fokus permasalahan yang diteliti atau dicari solusinya, (3) 

kerangka teoritik yang menjadi referensi pustaka, dan (4) metode/teknik pemecahan 

masalah atau solusi. 

c. Latar belakang pentingnya penelitian memuat data primer dan/sekunder dari sumber 

yang terpercaya ataupun data-data dari penelitian sebelumya. 

d. Kerangka teoritik yang menjadi referensi pustaka bersumber dari jurnal nasional 

terakreditasi atau internasional 5 tahun terakhir. 

e. Metode/teknik pemecahan masalah diuraikan secara mendalam pada metodologi. 

f. Metode/teknik pemecahan masalah memiliki dasar teoritik yang kuat. 

g. Proposal skripsi disusun menggunakan referensi dari jurnal nasional dan/atau 

internasional yang dapat dilihat dari daftar pustakanya. 

3) Proposal skripsi mahasiswa yang belum lolos akan direkomendasikan untuk mendapatkan 

pembimbingan dosen sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.  

 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan revisi proposal selama 2 minggu untuk 

kemudian diajukan kembali. Jika dalam jangka waktu 2 minggu belum dikumpulkan kembali 

kepada Program Studi maka dianggap mengundurkan diri dari matakuliah Skripsi. 

 

Hasil penilaian proposal skripsi berupa status penerimaan proposal skripsi dan nama dosen 

pembimbing akan diterbitkan dalam bentuk SK pembimbing skripsi.   


