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1. PENDAHULUAN 

Salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa Jurusan Teknik Informatika untuk memperoleh gelar 

Sarjana Komputer (S.Kom) adalah penulisan karya ilmiah dalam 

bentuk Tugas Akhir dengan persyaratan-persyaratan yang akan 

dijelaskan pada buku ini. 

1.1. Ruang Lingkup 

Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah mahasiswa dengan 

kegiatan penelitian atau desain yang orisinal dan terbimbing oleh 

Dosen pembimbing yang relevan. 

Dengan mengerjakan Tugas Akhir diharapkan mahasiswa 

mampu menganalisis, mengidentifikasi, merangkum dan 

mengaplikasikan semua pengalaman belajarnya untuk 

memecahkan masalah dalam bidang informatika secara 

sistematis, logis, kreatif, kritis, orisinal dan berbobot
1
 

berdasarkan data/informasi terkini yang akurat dan didukung 

analisis yang tepat.  

Ruang lingkup tugas akhir di Jurusan Teknik Informatika 

adalah kemampuan membuat konsep, mendesain, 

mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengevaluasi 

dengan thema sesuai dengan kurikulum yang ada di jurusan 

Teknik Informatika 

 

                                                 
1 Berbobot : memiliki nilai tambah/kontribusi atau 

mengangkat teknologi baru. 

Analisis tugas akhir : mengacu ke metodologi (tahapan yang 

mengarah ke implementasi), mampu mengerjakan sistem 

sesuai dengan desain/diagram perancangan. 

Bahasa pemrograman : pemilihan bahasa pemrograman 

bersifat bebas/tidak ditentukan. 
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1.2. Persyaratan 

Setiap mahasiswa jurusan Informatika bisa mengambil 

tugas akhir dengan persyaratan sebagai berikut : 

1.  Mahasis wa aktif dan memprogram tugas akhir di KSM 

pada semester yang sedang berjalan. 

2.  SKS yang diperoleh minimal 110 SKS dengan IPKum. ≥ 

2,6 (Tidak ada nilai D dan E)   

3.  Telah menempuh MK Metode Penelitian dan PKN 

4.  Membayar biaya Tugas Akhir. 

2. PROSEDUR TUGAS AKHIR 

A. Prosedur Pengajuan Judul TA 

1. Mahasiswa mencari Thema/Judul. 

2. Sumber Thema/Judul Tugas Akhir bisa didapatkan dari: 

a. Penelitian yang sedang dilakukan dosen/penawaran 

dari dosen. 

b. Penawaran dari perusahaan/problem solving . 

c. Inisiatif mahasiswa berdasarkan kajian ilmiah. 

3. Membuat Proposal Tugas Akhir. 

4. Proposal  harus dikonsultasikan ke dosen yang sesuai 

dengan bidang keahliannya minimal di setujui oleh 2 dosen 

(dibuktikan dengan form blangko rekomendasi judul tugas 

akhir TA – 002 yang sudah di acc oleh Dosen Bidang 

Minat). 

5. Mahasiswa mendaftarkan Proposal TA ke Jurusan selambat-

lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar judul 

dilaksanakan. 

6. Pendaftaran Proposal Tugas Akhir di Tata Usaha Jurusan 

dengan persyaratan : 

a. Menyerahkan form permohonan Tugas Akhir (TA – 

001) dan form blangko rekomendasi judul tugas akhir 

(TA – 002). 

b. Menyerahkan 5 eksemplar proposal TA. 

c. Menyerahkan Transkrip yang sudah ditanda tangani 

PA (Pembimbing Akademik) 



 

 7 

d. Menyerahkan foto copy  sertifikat (P2KK, Student 

Day, dan Pesmaba) 

e. Menyerahkan  foto copy kwitansi pembayaran biaya 

TA yang sudah dilegalisir oleh keuangan sebanyak 2 

lembar dan di stempel bebas tanggungan keuangan. 

f. Menyerahkan lembar kendali (TA-012) minimal terisi 

oleh 10 penyaji, mulai angkatan 2006. 

7. Jurusan akan melaksanakan seminar judul dan hasilnya akan 

diputuskan dalam bentuk SK yang dikeluarkan Fakultas 

Teknik yang berlaku hanya 2 semester. 

8. Bagi mahasiswa yang SK bimbingan sudah keluar, 

diwajibkan mengambil SK bimbingan dan foto copy form 

berita acara seminar proposal TA (TA- 010) di Jurusan. 

9. Mahasiswa yang sudah dapat SK bimbingan wajib 

melakukan proses pembimbingan, setiap melakukan 

bimbingan harus membawa form lembar kegiatan asistensi 

TA (TA – 003) dan menunjukkan foto copy form berita 

acara seminar proposal TA (TA- 010). 

B. Prosedur Pendaftaran Seminar Hasil 

1. Mahasiswa mendaftar ke TU Jurusan dengan mengisi form 

pendaftaran seminar hasil TA (TA – 004). 

2. Menyerahkan makalah sebanyak 20 eksemplar. 

3. Jurusan akan menentukan waktu pelaksanaan seminar hasil 

TA 

4. Setelah pelaksanaan seminar hasil yang diselenggarakan 

Jurusan selesai, setiap pemakalah wajib foto copy form 

berita acara seminar hasil TA (TA-007). 

C. Prosedur Pendaftaran Ujian Tugas Akhir 

1. Mahasiswa mendaftar ke TU Jurusan dengan mengisi form 

pendaftaran ujian TA (TA – 005), form biodata (TA-006) 

dan melampirkan semua persyaratan pada form-form 

tersebut. 

2. Menyerahkan foto copy  sertifikat KKN dan PKN. 

3. Telah menempuh semua MK dan lulus (tidak ada nilai D) 

dengan dibuktikan dengan Transkrip 
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4. Menyerahkan foto copy KSM yang sedang berjalan (TA 

harus terprogram pada KSM). 

5. Menyerahkan buku TA sebanyak 3 eksemplar yang sudah 

ditanda tangani semua pembimbing. 

6. Menyerahkan foto copy form berita acara seminar hasil TA 

(TA-007) 

7. Menyerahkan foto copy SK Dekan Pembimbing TA. 

8. Menyerahkan foto copy kwitansi pembayaran KKN dan her 

registrasi yang telah di legalisir oleh keuangan sebanyak 2 

lembar. 

9. Menyerahkan foto copy ijazah SLTA yang telah dilegalisir 

sebanyak 2 lembar (jika ada perubahan datanya, surat 

keterangan harus dilampirkan). 

10. Semua berkas dimasukkan map plastic warna putih.  

11. Jurusan akan menentukan waktu pelaksanaan sidang ujian 

TA 

12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian TA, maka segera 

foto copy form berita acara ujian TA (TA- 008) dan 

menyelesaiakan revisi (jika ada) dari tim penguji dalam 

waktu 1 minggu. 

D. Prosedur Perpanjangan SK TA dan Pergantian Judul TA 

1. Bagi mahasiswa yang melewati satu tahun dalam masa 

bimbingan (dibuktikan dengan masa SK Dekan bimbingan 

TA), maka diwajibkan membayar perpanjangan bimbingan 

TA sebesar 50% dari biaya TA yang berlaku ke Rekening 

Fakultas Teknik UMM dan kwitansi asli pembayaran 

diserahkan ke TU Jurusan. 

2. a) Jika kurang dari satu tahun pengerjaan TA mahasiswa 

ingin  mengganti judul tugas akhir, maka mahasiswa 

yang bersangkutan wajib menjalani proses sesuai dengan 

prosedur awal disertai dengan surat pernyataan yang 

ditanda-tangani oleh kedua dosen pembimbing (TA-

013).  

b) Waktu pengerjaan TA dengan judul baru tersebut adalah 

sisa dari waktu satu tahun yang sudah dijalani 

sebelumnya. 
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3. FORMAT DAN CARA PENULISAN 

PROPOSAL TUGAS AKHIR 

Proposal Tugas Akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar diketik diatas kertas A-4 dengan uraian 

sebagai berikut : 
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 (Judul Tugas Akhir Ditulis Secara Singkat, Padat 

dan Spesifik, Akan Tetapi Dapat Menjelaskan Tugas 

Akhir Yang Diusulkan) 

 

 

Proposal Tugas Akhir 

 

 
Diajukan Untuk Memenuhi 

Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

 
 

 

 
 
 
 

Nama Mahasiswa 

Nim 

 
 

 

 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Bulan, Tahun 
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Lembar Persutujuan 
 

 

(Judul Tugas Akhir Ditulis Secara Singkat, Padat, 

dan Spesifik, Akan Tetapi Dapat Menjelaskan Akan 

Tugas Akhir Yang Diusulkan) 
 

 

 

Nama Mahasiswa 

Nim 

 

 

 

Telah Direkomendasikan Untuk Diajukan Sebagai 

Judul Tugas Akhir Di 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 
 

 

 

 

Menyetujui, 

 
 

 

Dosen I 

 

 

 

 

 
NAMA DOSEN 

NIP ... 

Dosen II 

 

 

 

 

 
NAMA DOSEN 

NIP ... 
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1. Latar belakang masalah  

Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai suatu gejala/konsep/dugaan. Pada latar 

belakang masalah dikemukakan argumentasi pentingnya 

dilakukan penelitian Tugas Akhir yang diusulkan tersebut 

dengan menyampaikan perbedaan dari hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang ada pada referensi.  

2. Rumusan masalah 

Diuraikan pendekatan konsep untuk menjawab masalah 

yang diteliti, hipotesa yang akan diuji, dugaan yang akan 

dibuktikan, masalah yang akan dicari penyelesaianya. Uraian 

Rumusan masalah bisa dalam bentuk pertanyaan maupun tidak.   

3. Tujuan 

Berikan uraian singkat mengenai tujuan Tugas Akhir. 

Tujuan dapat berupa menguraikan, menerangkan, membuktikan 

atau menerapkan suatu gejala/konsep/dugaan, atau membuat 

suatu model. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik 

yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah 

Tugas Akhir selesai. Tujuan harus jelas dan dapat diukur 

(kualitatif dan atau kuantitatif).  

4. Batasan masalah 

Menjelaskan batasan-batasan penelitian, misalnya hal-hal 

yang tidak dibahas atau diteliti dalam penelitian, lingkungan 

yang ditentukan menjadi pembatas, batasan data atau materi 

yang melingkupi penelitian.  

5. Metodologi  

Uraian metodologi penyelesaian masalah dapat berupa 

variable-variabel dalam penelitian, model/algoritma/desain yang 

digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.   
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6. Jadwal kegiatan 

Jadwal pelaksanaan mengacu pada metodologi 

penyelesaian masalah. Dapat digunakan bar chart yang dibuat 

per bulan.    

 

Kegiatan Maret April Mei Juni 

Pengumpulan data     

Pembangunan model     

Implementasi     

Pengujian dan 

Analisa hasil 

    

Pembuatan laporan     

 

Daftar Pustaka 
Penulisan daftar pustaka harus urut abjad. Daftar pustaka yang 

bersumber dari web harus mencantumkan tanggal akses terakhir kali. 

Pustaka yang dijadikan acuan minimal 5, harus primer, relevan dan 

mutakhir. Sumber pustaka dapat diambil dari : jurnal, buku dan web. 

 

  

Catatan : Jumlah halaman proposal maksimal 8 halaman.  

[1] ALVINN, Autonomous Land Vehicle In a Neural Network, 2006, 

http://www.ri.cmu.edu/projects/project_160.html, didownload 

pada tanggal 08 Agustus 2006. 

[2] Demola Popoola, 2004, “Fuzzy Expert Systems”, Department of 

Computing University of Surrey. 

[3] Diane J. Cook, R. Craig Varnell, 1998, ”Adaptive Parallel Iterative 

Deepening Searh”. Journal of Artificial Intelligence Research. 

[4] ….. 

[5] ….. 

http://www.ri.cmu.edu/projects/project_160.html
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4. PENYUSUNAN DAN PENULISAN LAPORAN 

TUGAS AKHIR 

4.1 KERANGKA PENULISAN 

 

Laporan tugas akhir secara umum dapat dibagi menjadi 3 

bagian utama, yaitu : 

 Bagian Awal, terdiri dari : 

a. Sampul Depan 

b. Halaman Judul 

c. Lembar Persetujuan 

d. Lembar Pengesahan 

e. Lembar Pernyataan Keaslian 

f. Abstrak 

g. Abstract 

h. Lembar Persembahan (boleh ditiadakan) 

i. Kata Pengantar 

j. Daftar Isi 

k. Daftar Gambar 

l. Daftar Tabel 

m. Daftar Grafik 

n. Daftar Istilah 

 Bagian Isi, terdiri dari : 

a. Bab I : Pendahuluan 

b. Bab II : Landasan Teori 

c. Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

d. Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

e. Bab V : Penutup 

 Bagian Akhir, terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 

c. Biografi penulis 
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4.2 URAIAN PER-BAGIAN 

 

BAGIAN AWAL 

1.a. Sampul Depan 

Sampul depan dijilid Hard Cover dengan warna kertas 

biru tua. Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, 

judul tugas akhir dan tahun kelulusan dengan warna teks 

silver. Contoh sampul depan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

1.b. Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan 

halaman sampul depan namun cukup dicetak dikertas HVS 

putih. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 2. 

1.c. Lembar Persetujuan 

Lembar Persetujuan ditanda-tangani oleh pembimbing 

1 dan pembimbing 2. Contoh halaman persetujuan dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

1.d. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan ditanda-tangani oleh Dosen 

Penguji (penguji 1 dan penguji 2), ketua jurusan. Contoh 

halaman pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

1.e. Lembar Pernyataan Keaslian 

Halaman ini memuat pernyataan penulis mengenai 

keaslian hasil penelitiannya, disertai dengan nama lengkap dan 

tanda tangan penulis,  juga ada tanda-tangan dari dosen 

pembimbing. Contoh lembar pernyataan keaslian/orisinalitas 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

1.f. Abstrak dan Abstract 

Abstrak ditulis secara ringkas namun harus mudah 

dimengerti, mencakup : latar belakang, tujuan, rumusan dan 

batasan masalah, metodologi, hasil, kesimpulan dan harus 

mengandung kata kunci.  

Abstrak maksimal terdiri dari 200 kata, diketik dengan 

menggunakan satu spasi. Sedangkan kata kunci pada abstrak 

sedapat mungkin menjelaskan isi tulisan, dan ditulis dengan 

huruf kecil, kecuali singkatan. Kata kunci sebaiknya tidak 
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lebih dari 6 kata. Abstract adalah abstrak yang ditulis dalam 

bahasa inggris. Contoh penulisan abstrak dapat dilihat pada 

Lampiran 6 dan abstract pada lampiran 7. 

Untuk mengetahui jumlah kata yang terdapat pada 

abstrak dapat dilakukan dengan cara blok semua kata yang 

terdapat pada abstrak kemudian gunakan menu Tools  Word 

Count…. 

1.g. Lembar Persembahan 

Lembar persembahan tidak harus disertakan dalam 

buku laporan (dapat ditiadakan). 

Lembar persembahan berisi ucapan terima kasih yang 

disampaikan penulis kepada pihak-pihak tertentu yang 

mendukung terlaksananya Tugas akhir. Ucapan terima kasih 

ditulis dengan menyebutkan nama-nama dan dengan kalimat 

yang cukup formal, kepada siapa saja yang ada hubungannya 

dengan pelaksanaan tugas akhir. Urutan penulisan berdasarkan 

kontribusi secara ilmiah, bukan berdasarkan jabatan atau relasi 

(dimulai dari pembimbing dan penguji). Sedangkan ucapan 

terima kasih untuk orang tua dituliskan pada paragraph yang 

khusus. Contoh dapat dilihat pada Lampiran 8. 

1.h. Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat rasa syukur sehingga tulisan 

dapat disajikan, disertai uraian singkat proses penulisan karya 

ilmiah sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang isi 

tulisan yang akan disajikan. Contoh penulisan kata pengantar 

dapat dilihat pada Lampiran 9 

1.i. Daftar Isi 

Daftar isi memuat gambaran menyeluruh tentang isi 

dan sistematika penulisan Tugas Akhir. Adapun urutannya 

terdiri dari bab, sub bab serta seluruh lampiran yang ada 

dengan nomor halaman masing-masing.  

Daftar isi yang bisa dibuat secara otomatis 

menggunakan fasilitas pada MS Word: Insert  Reference 

 Index and Tables. Pilih Table of Contents dengan setting 

seperti gambar berikut ini. Isi pilihan Formats dengan 
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“Formal” dan Show levels dengan “5” atau sesuai kebutuhan. 

Jika maksimum penomoran sub bab adalah 6, misalkan ada 

sub bab 2.1.1.1.1.1, maka gunakan Show levels sama dengan 

“6”.  

 

 

Gambar 1. Pembuatan Daftar Isi Otomatis 

Sebelum membangkitkan Daftar Isi secara otomatis 

menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua judul 

bab menggunakan format “Heading 1”, judul sub bab 

menggunakan format “Heading 2”, judul sub sub bab 

menggunakan format “Heading 3”, dan seterusnya. Contoh 

penulisan daftar isi dapat dilihat pada lampiran 10. 

1.j. Daftar Gambar/Tabel 

Berisi daftar gambar yang bisa dibuat secara otomatis 

menggunakan fasilitas Insert  Reference  Index and 

Tables. Pilih menu Table of figures. Lakukan setting seperti 

pada gambar di bawah ini. Pilih Caption label: Gambar. 
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Gambar 2. Pembuatan Daftar Gambar otomatis 

Sebelum membangkitkan Daftar Gambar secara 

otomatis menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa 

semua Judul Gambar dituliskan menggunakan menu Insert 

 Reference  Caption. Contoh penulisan daftar gambar 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

1.k. Daftar Tabel 

Berisi daftar tabel yang bisa dibuat secara otomatis 

menggunakan fasilitas Insert  Reference  Index and 

Tables. Pilih menu Table of figures. Lakukan setting seperi 

pada gambar di bawah ini. Pilih Caption label: Tabel. 
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Gambar 3. Pembuatan Daftar Tabel Otomatis 

Sebelum membangkitkan Daftar Tabel secara otomatis 

menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua Judul 

Tabel dituliskan menggunakan menu Insert  Reference  

Caption. Contoh penulisan daftar tabel dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

1.l. Daftar Grafik 

Berisi daftar grafik yang bisa dibuat secara otomatis 

menggunakan fasilitas Insert  Reference  Index and 

Tables. Pilih menu Table of figures. Lakukan setting seperi 

pada gambar di bawah ini. Pilih Caption label: Grafik. 
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Gambar 4.  Pembuatan Daftar Grafik Otomatis 

Sebelum membangkitkan Daftar Grafik secara otomatis 

menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua Judul 

Grafik dituliskan menggunakan menu Insert  Reference  

Caption. Contoh penulisan daftar grafik dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

1.m. Daftar Istilah 

Berisi daftar istilah atau singkatan yang dianggap perlu 

penjelasan. Contoh penulisan daftar istilah dapat dilihat pada 

Lampiran 14. 

BAGIAN ISI 

2.a. Bab I : Pendahuluan 

Terdiri dari : 

1. Latar Belakang 

Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan untuk 

menjawab pertanyaan mengenai suatu 

gejala/konsep/dugaan. Termasuk kelebihan atau manfaat 

dari penelitian harus mampu dijabarkan dengan jelas oleh 

penulis agar dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini 
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layak dilakukan. Pada latar belakang masalah 

dikemukakan argumentasi pentingnya dilakukan 

penelitian Tugas Akhir yang diusulkan tersebut dengan 

menyampaikan perbedaan dari hasil beberapa penelitian 

sebelumnya yang dijadikan acuan. Perlu juga diuraikan 

proses-proses yang dilakukan dalam mengidentifikasi 

masalah yang akan dicari solusinya. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar 

belakang penelitian untuk menspesifikasikan tujuan 

penelitian. Uraian pendekatan dan konsep disertakan 

untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesa yang 

akan diuji, dugaan yang akan dibuktikan, masalah yang 

akan dicari penyelesaiannya.  

Rumusan masalah bisa dalam bentuk pertanyaan 

maupun tidak. Tetapi pada umumnya memang ditulis 

dalam bentuk kalimat tanya yang dapat dijawab dengan 

jelas, seperti “apakah”, “bagaimana”, ”mengapa”. Namun 

tidak boleh menggunakan kata-kata abstrak seperti 

”sejauh mana”, ”mungkinkah”, dsb.  

3. Batasan Masalah 

Batasan masalah menjelaskan batasan-batasan 

penelitian, misalnya hal-hal yang tidak dibahas atau 

diteliti dalam penelitian, lingkungan yang ditentukan 

menjadi pembatas, batasan data atau materi yang 

melingkupi penelitian. 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian disesuaikan dengan perumusan 

masalah yang akan diteliti atau suatu informasi yang 

dijabarkan untuk dapat menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dapat berupa 

menguraikan, menerangkan, membuktikan atau 

menerapkan suatu gejala/konsep/dugaan, atau membuat 

suatu model. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara 

spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan 

terwujud setelah Tugas Akhir selesai. Tujuan harus jelas 

dan dapat diukur (secara kualitatif dan atau kuantitatif). 
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5. Metodologi 

Uraian metodologi penyelesaian masalah dapat 

berupa variabel-variabel dalam penelitian, 

model/algoritma/desain yang digunakan, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, 

cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. 

6. Sistematika Penulisan  

Merupakan “indeks” buku laporan TA, berisi 

penjelasan ringkasan isi per bab. 

2.b. Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini, dituliskan semua landasan teori dari topik 

Tugas Akhir. Dasar teori yang sudah terlalu umum tidak perlu 

dituliskan dengan panjang lebar, cukup ditulis ringkas saja. 

Sebaliknya, dasar teori yang benar-benar menjadi dasar teori 

Tugas Akhir harus dikupas secara mendalam, lengkap dengan 

referensinya. Bentuk kutipan yang dibuat harus mengacu pada 

aturan penulisan ilmiah, yaitu pencantuman sumber dimana 

kalimat tersebut dikutip seperti misalnya : “Software 

reengineering adalah pemikiran secara fundamental dan 

perancangan ulang proses-proses bisnis untuk mendapatkan 

perbaikan dramatis dalam hal ukuran kinerja yang 

penting/kritis seperti biaya kualitas, pelayanan dan 

kecepatan“.Ian S.[4] 

2.c. Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini, dituliskan perencangan pembangunan 

perangkat lunak, dengan menjabarkan : 

1. Perancangan object oriented (UML Diagram), procedural 

(DFD), atau mendefinisikan algoritma detail dari proses 

tertentu. 

2. Perancangan Data (Data Design), mendefinisikan struktur 

data yang akan digunakan termasuk struktur file 

pendukung. 

3. Perancangan Arsitektural (Arsitecture Design), 

membangun struktur program modular dan 

merepresentasikan hubungan antar modul 

4. Perancangan Antarmuka (Interface Design), membuat 

rancangan input/output. Yang jelas, bab ini bukan berisi 

kode program, melainkan semua yang menjadi dasar kode 
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program. Jangan terlalu rinci (karena akan sama dengan 

kode program) tapi juga jangan terlalu umum (karena 

tidak memberikan gambaran yang cukup untuk 

implementasi program). 

 

2.d. Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari desain di-bab 3 dan 

implementasi hasil pengujian atau dapat berupa analisis dari 

hasil pengujian. 

2.e. Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, 

kesimpulan harus dilakukan dengan tajam dan jelas. 

Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan terhadap 

penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji. 

BAGIAN AKHIR 

3.a. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka harus urut abjad. Daftar 

pustaka yang bersumber dari web harus mencantumkan 

tanggal akses terakhir kali. Pustaka yang dijadikan acuan 

minimal 5, harus primer, relevan dan mutakhir. Sumber 

pustaka dapat diambil dari : jurnal, buku dan web. Untuk 

sumber yang diambil dari paper/jurnal minimal 3 sumber. 

Sedangkan sumber yang diambil dari web harus merupakan 

web resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sumber dan 

kebenarannya.  

Daftar putaka harus merupakan bahan referensi yang 

digunakan didalam penyusunan tugas akhir, artinya tidak asal 

mencantumkan tetapi tidak disajikan sebagai bahan referensi 

atau mengutip hasil kerja orang lain tetapi tidak 

menuliskannya dalam daftar pustaka. Contoh penulisan daftar 

pustaka dapat dilihat pada Lampiran 15 

3.b. Lampiran 

Lampiran berisi lampiran-lampiran yang relevan 

dengan kajian permasalahan Tugas Akhir. Bisa berupa Tabel 
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pendukung, Listing Program, pembuktian rumus matematika 

dan lain-lain. 

3.c. Biografi penulis 

Biografi penulis berisi biodata singkat penulis. Hal-hal 

yang paling penting yang perlu dicantumkan meliputi : nama, 

tanggal lahir, email, nomor telepon. Bila ada dapat juga 

ditambahkan penelitian yang pernah dikerjakan oleh penulis 

sebelumnya.  

4.3 FORMAT PENGETIKAN 

A. Kertas 

Kertas yang dipakai dalam buku laporan adalah 

kertas jenis HVS dengan ukuran A4 80 gram. Penggandaan 

buku laporan dapat dilakukan dengan foto copy.  

B.  Jenis Huruf 

Naskah diketik dengan computer jenis huruf Times 

New Roman ukuran 12 pixel. Untuk judul bab ukurannya 

14 pixel. Untuk judul tugas akhir pada sampul depan dan 

halaman judul, dan kalimat dibawah (Jurusan, Nama 

Universitas dan Tahun) ukurannya adalah 16 pixel. 

C. Margin 

1. Tepi kiri : 4 cm 

2. Tepi kanan : 3 cm 

3. Tepi atas : 3 cm 

4. Tepi bawah : 3 cm 

D. Format 

Setiap bab dimulai pada halaman baru , diketik 

dengan huruf kapital ukuran 14 pixel diletakkan di tengah-

tengah bagian atas halaman. Sedangkan sub-bab diketik di 

pinggir sisi kiri halaman dengan huruf kecil ukuran 12 pixel 

kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan 

Kapital. 

Penulisan huruf tebal digunakan untuk menuliskan 

bab dan sub-bab, penulisan huruf miring digunakan untuk 

menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing. 

E. Spasi 
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Jarak antara baris dengan teks adalah 1,5 spasi. Jarak 

antara baris dengan kalimat judul, sub judul, sub bab, judul 

tabel, dan judul gambar serta abstrak diketik dengan jarak 1 

spasi. 

F. Penomoran Halaman 

Bagian awal buku laporan diberi nomor halaman 

dengan menggunakan angka kecil romawi (i,ii,iii, dst), 

ditempatkan pada sisi tengah bawah halaman dimulai dari 

halaman abstrak dengan angka romawi i. 

Bagian isi dan bagian akhir buku laporan pemberian 

nomornya berupa angka dimulai dari angka 1 yang 

diletakkan pada sisi halaman kanan bawah. Pada halaman 

pertama tiap awal bab, penomoran diletakkan ditengah 

bawah halaman. 

 Penomoran bab menggunakan angka romawi (seperti 

BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V) 

 Penomoran sub-bab adalah sebagai berikut : 1.1, 1.2, 

dst (untuk sub-bab pada bab I) 

G. Tabel 

Table harus dimuat dalam satu halaman dan tidak 

boleh dipisah atau dilanjutkan di halaman berikutnya. 

Nomor urut dan judul table diketik diatas table. Jarak antara 

baris dalam judul table diketik satu spasi dan tidak diakhiri 

dengan titik.  

H. Gambar dan grafik 

Nomor urut dan judul gambar/grafik diketik dibawah 

gambar/grafik dua spasi dibawahnya. Jarak antara baris 

dalam judul gambar/grafik diketik dengan satu spasi. 
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5. PENULISAN MAKALAH SEMINAR HASIL / 

PUBLIKASI ILMIAH 

(Judul Tugas Akhir Ditulis Secara Singkat, Padat, dan Spesifik, Akan 

Tetapi Dapat Menjelaskan Tugas Akhir Yang Diusulkan) 

 [12 pts/Bold] 

 

NamaMahasiswa11, NamaPembimbing12, NamaPembimbing22   [10 pts, Tanpa Gelar] 

  

Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 
1mahasiswa@umm.ac.id, 2pembimbing1@umm.co.id, 3pembimbing2@umm.ac.id  

 

 

Abstract 

 

The abstract should state briefly the 

general aspects of the subject and the 

main concolusions.  The length of 

abstract should bo no more than 200 

word and  should be typed be with 10 

pts. 

 

Keywords: keyword should be chosen 

that they best describe the contents of 

the paper and should be typed in lower-

case, except abbreviation. Keyword 

should bo no more than 5 word.  

 

 

1. Pendahuluan [10 pts/Bold] 

 

Isi pendahuluan mengandung latar 
belakang, tujuan, identifikasi masalah dan 

metoda penelitian, yang dipaparkan 

secara tersirat (implisit). Pada bagian 
pendahuluan juga perlu paparkan tantang 

hipotesa terhadap hasil penelitian (jika 

ada). Pendahuluan seringkali mengacu 
pada pustaka yang menjadi landasan. 

 

2. Metode 

 

Mendeskripsikan teknik/prosedur 

yang digunakan dalam melakukan 

penelitian.  Jika suatu penelitian 
menggunakan suatu metode, maka perlu 

dipaparkan disini mekanisme kerja dari 

metode tersebut yang dapat berupa 
algoritma umum, rumus matematika, 

gambar, dan flow chart.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

Merupakan hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. Hasil tersebut 

didapatkan dari pengujian berdasarkan 

parameter uji yang ditentukan 
sebelumnya. Hasil yang didapatkan dapat 

disajikan dalam bentuk grafik maupun 

tabel. 
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Gambar 3-1: Perbandingan waktu 

proses metode A dan B. 
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Kemudian dilakukan pembahasan 

terhadap hasil pengujian tersebut. 
Pembahasan yang dilakukan dikaitkan 

dengan hipotesa yang dipaparkan 

sebelumnya. Yang perlu diperhatikan 
bahwa hasil yang didapatkan tidak selalu 

sesuai dengan hipotesa, namun perlu 

diberikan justifikasinya.  

 

4. Simpulan dan Saran 

 

Simpulan merupakan hasil dari 

penelitian dan pengujian yang telah 

dilakukan. Simpulan mengungkapkan 

fakta secara kritis, cermat dan logis. 

Saran dapat merupakan pengembangan 
lebih lanjut dari materi penelitian.  

 

5. Ucapan Terima Kasih (bila ada) 

 

Simpulan merupakan hasil dari 

penelitian dan pengujian yang telah 
dilakukan. Simpulan mengungkapkan 

fakta secara kritis, cermat dan logis. 

Saran dapat merupakan pengembangan 
lebih lanjut dari materi penelitian.  

 

Daftar Pustaka: 

 

[1]  Darmstadt, H., Roy, C. Kaliagunie, 

S., et al., 2003., Ore Structure and 
Graphitic Surface Nature of 

Ordered Mesoporous Carbons 

Probed by Low-Presure Nitrogen 
Adsorption. J. Micro & meso. 

Material, 60: 139-49. 

[2]  Setianingsih, T., Hasanah, U., 2004. 
Sintesis Karbon Mesopori dengan 

Template Silikagel dan Natrium 

Silikal. Laporan Penelitian DPP/ 
SPP/ FMIPA, UNIBRAW. 

[3]  Stallings, William. C., 2007, Data 

and Computer Communication, 
Singapore, Pearson Education, Inc. 

[4]  Suhartadi, S., dan Sutadji, E., 2001. 

Mesin Pres Genteng Kerja Ganda. 
http://p3m.dikti.org/vucer9/0306s.ht

ml diakses tanggal 23 Desember 

2009. 

 

FORMAT NASKAH 

1. Naskah di ketik pada kertas A4 

dengan 1 spasi dengan margin (dari 

semua tepi) 2,5 cm. 
2. Dengan huruf Times New Roman 

dengan ukuran 10. 

3. Nama ilmiah dalam naskah harus 
berbentuk italic. 

 

NASKAH DISUSUN DENGAN 

SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT 

1. Judul dalam bahasa Indonesia untuk 

naskah bahasa Indonesia, dan judul 

dalam bahasa inggris untuk naskah 

bahasa inggris (Judul maksimum 25 
kata). 

2. Nama lengkap penulis (jangan 

disingkat) dan tidak disertai gelar 
3. Nama, alamat lengkap, E-mail 

penulis untuk korespondensi dan 

kode pos lembaga/ institute 
4. Abstrak dalam bahasa inggris 

(maksimum 200 kata). Kata kunci 

dalam bahasa inggris maksimum 5 
kata. 

5. Pendahuluan. 

6. Metode. 
7. Hasil dan Pembahasan. 

8. Simpulan dan Saran. 

9. Ucapan terima kasih bila ada. 
10. Daftra Pustaka. 

11. Naskah hasil penelitian maksimum 

10 halaman termasuk gambar, 
grafik dan tabel. 

 

FORMAT GAMBAR DAN GRAFIK 

Angka dan huruf keterangan 

gambar/grafik menggunakan huruf 

bertipe Times New Roman dengan 
ukuran 8.  

 

FORMAT TABEL 

Angka dan huruf menggunakan huruf 

bertipe Times New Roman berukuran 8. 

Singkatan yang ada dalam tabel diberikan 
kepanjangan singkatan tersebut di bawah 

tabel.  

DAFTAR PUSTAKA 

http://p3m.dikti.org/vucer9/0306s.html
http://p3m.dikti.org/vucer9/0306s.html
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1. Daftar pustaka ditulis memakai 

sistem nama tahun dan disusun 
secara abjad. 

2. Jumlah pustaka tidak perlu banyak, 

yang penting adalah mutu pustaka 
acuan (primer, mutakhir, relevan). 

3. Tulis nama dengan lengkap (nama 

depan dan nama belakang) di Daftar 
Pustaka. 

4. Nama penerbit dan satu nama kota: 

New York: Academic Press. 
 

CATATAN KAKI/ CATATAN 

AKHIR 

1. Dinyatakan dengan angka (1,2) huruf 

(a,b) atau lambang (*,#). 
2. Dapat digunakan untuk informasi 

penting seperti alamat penulis, alamat 

penulis korespondensi. 
3. Hapus catatan kaki yang tidak 

berkaitan atau tidak menambah 

argument. 
4. Sedapat-dapatnya hindari catatan 

kaki dalam teks karena dapat 

mengganggu konsentrasi pembaca. 
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6. BUSINESS PROCESS TUGAS AKHIR 

6.1 Pengajuan Judul Penelitian Tugas Akhir 

Pengajuan Judul Penelitian Tugas Akhir

TU JurusanDOSENMAHASISWA

Mahasiswa memiliki 

ketertarikan untuk melakukan 

penelitian terhadap suatu 

konsep/dugaan, sebagai topik 

TA.

Mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap 

suatu topik yang diminati dengan mecari 

referensi yang relevan yang dapat bersumber 

dari artikel, buku, dan jurnal. Mahasiswa 

dapat berkonsultasi dengan dosen, dengan 

memaparkan konsep tersebut yang disertai 

dengan dokumentasi (dapat berupa bakal 

proposal TA).

Dosen memeriksa topik TA 

dengan mempertimbangkan 

aspek ruang lingkup, kebaruan, 

referensi, mekanisme 

pengujian, dan hipotesa. 

Mahasiswa menyusun 

proposal TA sesuai dengan 

format proposal TA, dengan 

mencantumkan aspek-aspek 

yang disyaratkan.

Dosen memeriksa proposal TA 

terhadap aspek format 

penulisan, ruang lingkup, 

kebaruan, referensi, 

mekanisme pengujian dan 

hipotesa.

Mahasiswa mempersiapkan 

kelengkapan untuk melakukan 

pendaftaran TA.

Mahasiswa meminta form 

Rekomendasi judul TA ke TU 

jurusan.

Form Rekomendasi 

Judul TA

Dosen menandatangani Form 

Rekomendasi Judul TA.
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6.2 Pendaftaran Tugas Akhir 

Pendaftaran Tugas Akhir

TU JURUSANMAHASISWA

Check kelengkapan 

berkas TA (Proposal TA 

dan Form Rekomendasi 

TA)

Mahasiswa 

mempersiapkan 

Proposal TA beserta 

Form Rekomendasi TA.

Mempersiapkan jadwal 

pelaksanaa Seminar TA.

Mengumumkan jadwal 

seminar TA.

Mahasiswa 

mendapatkan informasi 

jadwal seminar TA.
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6.3 Pelaksanaan Seminar Tugas Akhir 

PELAKSANAA SEMINAR TUGAS AKHIR

DOSEN PENGUJITU JURUSANMAHASISWA

Mahasiswa 

mempersiapkan 

kelengkapan seminar TA  

seperti slide presentasi, 

handout untuk peserta, 

handout untuk pribadi.

Mahasiswa 

mempresentasikan TA

Dosen menguji seminar 

TA

Dosen memberikan nilai, 

dan revisi.

Kembali ke tahap 

sebelumnya 

(Pendaftaran TA), 

mahasiswa 

mempersiapkan 

Proposal TA beserta 

Form Rekomendasi TA.
Mempersiapkan SK TA 

yang dikemudian akan 

diberikan ke mahasiswa.
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6.4 Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir 

Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir

DOSENADMINISTRASIMAHASISWA

Check Kelengkapan 

Seminar Hasil

Menyerahkan 

Kelengkapan Seminar 

Hasil

Penjadwalan Seminar 

Hasil

Pengerjaan Tugas 

Akhir

Koreksi Oleh Dosen 

Pembimbing

Mengumumkan jadwal 

Seminar Hasil.

Mahasiswa 

mendapatkan informasi 

jadwal Seminar Hasil.
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6.5 Pelaksanaan Seminar Hasil 

Pelaksanaan Seminar Hasil

DOSEN PENGUJITU JURUSANMAHASISWA

Dosen menguji seminar 

hasil

Dosen memberikan nilai, 

dan revisi.

Mahasiswa 

mempersiapkan 

kelengkapan seminar 

hasil  seperti slide 

presentasi, handout 

untuk peserta, handout 

untuk pribadi.

Mahasiswa 

mempresentasikan 

TU Jurusan 

menjadwalkan Ujian TA.

Mengumumkan jadwal 

Seminar Hasil.

Mahasiswa 

mendapatkan informasi 

jadwal Ujian TA
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6.6 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir 

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

DOSEN PENGUJITU JURUSANMAHASISWA

Kembali ke tahap 

sebelumnya 

(Pendaftaran TA), 

mahasiswa 

mempersiapkan 

kelengkapan ujian TA.

Dosen memberikan nilai, 

dan revisi.

Dosen menguji ujian TA
Mahasiswa 

mempresentasikan TA

Mahasiswa 

mempersiapkan 

kelengkapan ujian TA  

seperti slide presentasi, 

handout untuk peserta, 

handout untuk pribadi.
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6.7 Pengerjaan Revisi Tugas Akhir 

Pengerjaan Revisi Tugas Akhir

PENGUJI TUGAS 

AKHIR
ADMINISTRASIMAHASISWA

{Revisi Diterima}

Menguji Revisi

Mempersiapka

n Kelengkapan 

Dokumentasi 

Tugas Akhir

{Tidak Layak}

Pengumuman 

Hasil Ujian TA

Check 

Kelengkapan 

Dokumentasi 

Tugas Akhir

Mengerjakan 

Revisi & 

Mempresentas

ikan Ke 

Penguji TA
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TA-001 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
PERMOHONAN TUGAS AKHIR 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : ………………………………………………………………. 
NIM   : ………………………………………………………………. 
No. Telp/ HP  : ………………………………………………………………. 
Judul Tugas Akhir  : ………………………………………............................ 
Mengajukan permohonan untuk melaksanakan pemrograman mata kuliah Tugas Akhir, dan 
telah memenuhi syarat- syarat administrasi dan akademik sebagai berikut : 

1. Telah melunasi pembayaran her-registrasi semester Ganjil/ Genap tahun 
akademik 

2. Menyertakan fotokopi kwitansi pembayaran Tugas Akhir yang telah di legalisir 
oleh keuangan 

3. Telah lulus dan menyelesaikan mata kuliah minimal 110 SKS (tidak ada nilai D 
dan E) dan disarankan nilai ≥ 2,60 (transkrip nilai terlampir) 

4. Telah menyelesaikan mata kuliah Metode Penelitian dan PKN. 
5. Menyertakan fotokopi sertifikat (P2KK, Student Day, Pesmaba) 
6. Menyertakan Lembar Kendali yang telah ditanda-tangani sepuluh penyaji (mulai 

angkatan 2006). 
7. Draft proposal Tugas Akhir yang telah disetujui dengan judul: 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Pembimbing :  1. ……………………………………… 

 2. ……………………………………… 
 
Apabila disetujui permohonan ini, maka kami sanggup menyelesaikan Tugas Akhir ini dalam 
waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya SK. Pembimbing Tugas Akhir 
dan mentaati semua peraturan yang berlaku. 
        
      Malang………………….. 

 
Mengetahui, 
Sekretaris Jurusan               Pemohon, 
 
 
 
(…………………)     (………………………..) 
 
 
 
Catatan : 
Bagi Mahasiswa yang melewati satu tahun masa bimbingan (dibuktikan dengan masa SK 
Dekan), maka diwajibkan membayar perpanjangan bimbingan TA sebesar 50% dari biaya TA 

yang berlaku ke Rekening Fakultas Teknik UMM dan kwitansi asli pembayaran diserahkan ke 
TU jurusan. 
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TA-002 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
FORMULIR REKOMENDASI JUDUL TUGAS AKHIR 

 
Nama : ………………………………………………………. 
NIM : ………………………………………………………. 
Mengajukan Tugas Akhir dalam bidang : ………………………………………………………. 
Judul Tugas Akhir : ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dosen Bidang Minat Animasi Grafis :  1. Eko Budi Cahyono, S.Kom 
    2. Hariyady, S.Kom 
          
Dosen Bidang Minat Jaringan Komputer :  1. Ir. M. Irfan, MT 
    2. Ir. Lailis Syafa’ah, MT 
    3. Yuda Munarko, S.Kom 
    4. Mahar Faiqurrahman, S.Kom 
    5. Setio Basuki, S.T 
 
Dosen Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak : 1. Ir. Ermanu A. H, MT 
   2. Dwi Anggraini.P. R, S.Kom 
   3. Gita Indah Marthasari, ST 
   4. Nur Hayatin, S.ST 
 
 

No 
Nama Dosen 
Bidang Studi 

Keterangan Tanda Tangan 
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TA-003 

LEMBAR KEGIATAN ASISTENSI TUGAS AKHIR 

 
Nama  : …………………………………………………………………………... 
 
NIM  : ………………………………………………………………………...... 
 
Nomor & Tgl. SK : …………………………………………………………………………... 
 
Judul Tugas Akhir : …………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

No Tanggal Catatan Asistensi TTD 

1 
  

 
 
 

2 
  

 
 
 

3 
  

 
 
 

4 
  

 
 
 

5 
  

 
 
 

6 
  

 
 
 

7 
  

 
 
 

8 
  

 
 
 

9 
   

 

10 
  

 
 

11 
  

 
 
 

 
Catatan : Konsultasi Tugas Akhir ke Dosen Pembimbing Minimal 10 kali 
 

Malang, ………………  
 

 
Dosen Pembimbing I      Dosen Pembimbing II 

 
 

 
 
( ……………………. )     (…………………………) 
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FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini    : 

Nama : 

NIM : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Alamat : 

No. Tlp / HP : 

Mengajukan untuk mengikuti seminar Hasil Tugas Akhir  

Pada Hari / Tgl :  

Dengan Judul : 

 

Malang, 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing I 

 

 

(                                       ) 

Pembimbing II 

 

 

(                                       ) 

 

 

Persyaratan Seminar Tugas Akhir : 

1. Menyerahkan makalah seminar hasil sebanyak 20 eksemplar yang telah 

ditunjukkan dan dievaluasi oleh dosen pembimbing sebelumnya. 

2. Menyerahkan transkrip/ KHS semester I s/d terakhir dengan persetujuan dosen 

pembimbing. 
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TA-005 
Nama :………………………………………….. 
Nim :………………………………………….. 
 

SYARAT – SYARAT 
PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR 

 
1. 3 (tiga) bendel naskah Tugas Akhir yang sudah ditanda-tangani oleh semua 

pembimbing. 

2. Foto copy Berita Acara seminar hasil dan proposal TA (sudah di revisi). 

3. Foto copy SK Dekan Pembimbing Tugas Akhir. 

4. Telah menempuh semua MK dan lulus (tidak ada nilai D) dibuktikan dengan transkrip  

yang sudah di tanda tangani oleh Ketua/ Sekretaris Jurusan. 

5. Foto copy KSM yang sedang berjalan (TA harus terprogram pada KSM). 

6. Foto copy kwitansi pembayaran KKN masing-masing 2 (dua) lembar (di legalisir 

bagian keuangan). 

7. Foto copy kwitansi pembayaran her-registrasi masing-masing 2 (dua) lembar (di 

legalisir bagian keuangan). 

8. Foto Copy kwitansi pembayaran Tugas Akhir masing-masing 2 (dua) lembar (di 

legalisir bagian keuangan) dan di stempel Bebas Tanggungan Keuangan. 

9. Foto copy Ijazah SMA 2 (dua) lembar di legalisir. 

10. Foto copy sertifikat KKN dan PKN. 

11. Foto terbaru ukuran 4 x 6 = 6 lembar dan 4 x 3 = 5 lembar 

Syarat-syarat foto (untuk Transkrip asli dan Ijazah asli S-1) : 

a. Foto berwarna 

b. Memakai jas umum dan berdasi 

c. Daun telinga harus kelihatan (selain yang memakai jilbab) 

d. Rambut rapi tidak gondrong 

e. Posisi badan tegak tidak miring kiri/ kanan 

f. Hasil/ warna foto harus cerah (tidak buram) 

11. Bagi SK bimbingan Tugas  Akhir yang masa berlakunya lebih dari satu tahun, 

diharuskan membayar perpanjangan biaya Tugas Akhir melalui Rekening Fakultas 

Teknik. 

12. Semua berkas di masukkan map plastik warna putih. 

Malang,……………………. 
 
Mengetahui, 

 Staff Tata Usaha 
 
 
 
  (   ) 
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TA-006 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
FORMULIR BIODATA 

(PERNYATAAN UNTUK PROSES PENCETAKAN IJAZAH D-3/S-1/S-2 UMM) 
 

Nama (sesuai ijazah) :  

Tempat / Tanggal lahir (sesuai Ijazah) :  

No. Induk Mahasiswa :  

Jenis Kelamin :  

Alamat di Malang :  

No. Telp dan HP :  

Alamat Asal :  

(Lengkap No. Telp)   

Judul Skipsi :  

Total SKS dan IPK :  

Nama Orang Tua :  

 Ayah : . 

 Ibu :  

Alamat Orang Tua :  

(Lengkap  No. Telp)   

Pekerjaan Orang Tua :  

 Ayah :  

 Ibu :  

 
Biodata tersebut diisi dengan sebenar-benarnya sesuai data-data saya, dan saya tidak akan 
mengajukan perubahan terhadap data yang saya tulis diatas 
 

Malang, 
 
 
 
 

 
 
Biodata di atas di cetak ulang dengan font size 11, font Times New Roman.Foto langsung di 
tempel. 

 
3 x 4 

 

 
3 x 4 

 

 
4 x 6 

 

 
4 x 6 
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TA-007 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
BERITA  ACARA SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR 

 

Telah di laksanakan  seminar Hasil Tugas Akhir Jurusan Teknik Informatika pada :  

Hari/ tanggal :…………………………………… 

Nama  :…………………………………… 

NIM  :…………………………………… 

Judul Tugas Akhir :…………………………………… 

Dengan catatan dan revisi sebagai berikut : 
 

No Materi seminar 
C a t a t a n  &  R e v i s i 

Pembanding I Pembanding II Pembanding III 

1. 
*Pendahuluan 
*Latar Belakang 

   

2. 
*Maksud & Tujuan 
* Batasan Masalah 

   

3. 
* Metode & Analisa 
* Pembahasan 

   

4. Kesimpulan    

Nilai : A/B/C/D/E…    

Nama & tanda tangan 
 
 
(………………….) 

 
 
(………………….) 

 
 
(………………….) 

 
 

Malang,……………….. 

 

Nama Dosen Pembimbing :    Tanda tangan : 

1. ……………………….    1.  ……………………..  

2. ……………………….    2. ………………………. 

 

Mengetahui, 
Ketua Jurusan Teknik Informatika 

 
 
 

Ir. M. Irfan, MT 
 

 
Keterangan :  
1. Sangat Baik : A (80-100)   Penilaian : * Makalah    : 20 % 
2. Baik  : B (65-79)              * Presentasi : 30 % 
3. Cukup : C (55-64)   * Penyelesaian Masalah : 50 % 
4. Kurang : D (45-54) 
5. Kurang Sekali : E (< 45) 
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TA-008 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR 

Pada hari ini, ……… tanggal ………….…… mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Fakultas 
Teknik UMM 

Nama   : ………………………………………………………… 

NIM   : ………………………………………………………… 

Judul TA : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Telah mengikuti sidang ujian Tugas Akhir dengan catatan perbaikan sebagai berikut : 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………… 

Malang, …………………………….. 
 

Dosen penguji Tanda Tangan 
1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

Dosen Pendamping : Tanda tangan 
1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 
Mengetahui, 

a.n Dekan Fakultas Teknik 
Ketua Jurusan Teknik Informatika 

 
 
 

Ir. M. Irfan, MT 
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TA-009 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
PENILAIAN UJIAN TUGAS AKHIR 

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

NIM   : ………………………………………………………… 

Judul  TA  :…………………………………………………………………… 

Tanggal Pelaksanaan :.………………………………………………………………………… 

Pertanyaan Ujian tugas Akhir  

NO PERTANYAAN 

1  

2  

 
Hasil Pengamatan : 

PENILAIAN ( ANGKA 0 S/D 100 ) 

Penulisan (20%) Presentasi (30%) 
Penyelesaian Masalah 

(50%) 

   

         
 
Malang, …………………. 
 
Dosen Penguji, 
 
 

                      
(……………………………) 

Kategori : 
1. Sangat Baik 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 

5. Kurang Sekali 

 
: A (80-100) 
: B (65-79) 
: C (55-64) 
: D (45-54) 
: E (<45) 
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TA-010 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 
Nama  : ………………………………………………………………….. 
NIM  : ………………………………………………………………….. 
Judul Tugas Akhir : ………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Hasil Seminar : *) 

1. Sangat Memuaskan 
2. Diterima dengan catatan 
3. Ditolak 

 

No Catatan Penguji Penguji Paraf 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
*) Lingkari salah satu 

Malang, ……………………. 
Koordinator TA 
 
 
( ……………………………. ) 
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TA-011 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
LEMBAR KELAYAKAN TUGAS AKHIR 

 
Nama  : ........................................... 
NIM  : ...........................................  

 

No Penguasaan Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Konsep  Orisinalitas Ide      

Tujuan/Manfaat penelitian      

Batasan masalah        

Landasan teori      

Lingkup pembahasan      

2 Metodology Metodologi      

Desain system      

Bussiness process      

Kelayakan teknologi      

……………………….      

3 Outcomes Estimasi tingkat 
keberhasilan 

     

Estimasi lama pengerjaan 
(1 semester) 

     

Peluang HAKI      

……………………….      

……………………….      

 

Saran / Masukan 

 

 
Malang ,…..……. 
 
Dosen Penguji{ 
 
 
 
(,………………) 
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LEMBAR KENDALI 
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR 

 

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

NIM  :........................................................ 

Angkatan :…………… 

*) Daftar Kehadiran Pada Seminar Proposal Tugas Akhir : 

TANGGAL JUDUL PROPOSAL PEMAKALAH TTD PENGUJI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

*) Minimal ditanda-tangani oleh sepuluh (10) penyaji. 

                         

 

 

Koordinator TA,               

 

 

                                                                                                            (--------------------------------) 

 
 
 
 
 

UNTUK PESERTA/AUDIENS UNTUK 
PESERTA/AUDIENS 
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TA-013 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341 - 464318 Ext. 247, Fax. 

0341 – 460782 

 
PERMOHONAN GANTI JUDUL TA 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : ………………………………………………………………....................... 
NIM  : ………………………………………………………………....................... 
No. Telp/ HP : ………………………………………………………………........................ 
Judul Tugas Akhir : …………………………………………………………............................... 
 
 
Mengajukan permohonan untuk mengganti judul Tugas Akhir diatas dengan judul baru : 
“....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................” 
 
 
 

Malang……………....…….. 
 

 
Mengetahui, 

 
 

 Pembimbing 1     Pembimbing 2 
 
 
 
 
(…………......………)      (………………………..) 
 
 

Pemohon 
 
 
    
    
   (...............................) 
 
 
Catatan : 
 
Berkas ini diserahkan ke koordinator Tugas Akhir disertai dengan fotocopy SK bimbingan 
tugas akhir dan lembar monitoring dari judul TA yang lama. 
 
 
 


