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1. Tujuan

Manual Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa adalah tahapan yang

harus dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan Administrasi untuk melaksanakan

Penyusunan Tugas Akhir dengan tujuan agar:

1) Mahasiswa melaksanakan penyusunan skripsi sesuai dengan kemampuannya

2) Mahasiswa mendapatkan pembimbing yang mempunyai konsentrasi yang sama

3) Tidak terjadi kesamaan judul skripsi maupun isi skripsi.

2. Tanggung Jawab dan Wewenang

Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa ini melibatkan beberapa orang dan

unit dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Wewenang : Mengajukan judul skripsi sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki

Tanggung Jawab :  Memeriksa ulang persyaratan Mahasiswa calon

peserta Tugas Akhir.

 Menyusun draft proposal Tugas Akhir dengan baik

 Melaksanakan penelitian Tugas Akhir

 Melaksanakan proses bimbingan dengan rutin

 Menyusun Laporan Tugas Akhir / Skripsi dalam kurun

waktu maksimal 2 (dua) Semester.

 Menyerahkan Draft Skipsi yang siap diuji pada Dosen

Penguji.

 Menyerahkan Draft Revisi Skripsi.

b. Dosen Pembimbing

Wewenang :  Menerima mahasiswa yang dibimbing
 Mengarahkan mahasiswa dalam penentuan judul yang

akan diambil
 Menguji proposal tugas akhir yang telah diajukan

mahasiswa
 Menguji laporan tugas akhir mahasiswa

Tanggung jawab :  Membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan
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Skripsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

 Mendampingi Mahasiswa pada Ujian Komprehensif.

 Menguji Mahasiswa pada Ujian Komprehensif

 Mmeberikan Nilai ujian Komprehensif bersama Tim

Penguji

c. Dosen Penguji

Wewenang :  Menerima Mahasiswa yang akan diuji

 Menentukan Jadwal ujian yang disepakati

 Menerima draft Skipsi yang akan diuji

TanggungJawab :  Menguji Laporan Skripsi Mahasiswa

 Memberikan Nilai ujian Komprehensif bersama Tim

Penguji

d. Staff Administrasi Jurusan Manajemen

3. Deskripsi kegiatan

1) Mahasiswa mendapatkan nama dosen pembimbing  yang diumumkan oleh staff administrasi

jurusan

2) Mahasiswa mengerjakan proposal tugas akhir

3) Mahasiswa mengajukan proposal tugas akhir kepada dosen pembimbing

4) Proposal yang telah diajukan akan diuji oleh dosen pembimbing untuk mendapat

persetujuan kegiatan penelitian

Wewenang :  Mengelola pengajuan dan pengumuman sesuai dengan

skedul yang dibuat Jurusan

TanggungJawab :  Menerima ajuan Tugas Akhir dari Mahasiswa

 Memeriksa persyaratan akademik dan/ atau

administrasi Mahasiswa sesuai dengan Ketentuan yang

dibuat oleh Jurusan

 Menyampaikan map Ajuan Tugas Akhir Mahasiswa ke

Pembimbing Akademik

 Menerima nilai hasil ujian Komprehensif dari dosen

pembimbing dan menyerahkan nilai mahasiswa

tersebut ke bagian recording
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5) Proposal yang belum disetujui akan direvisi oleh mahasiswa sesuai kebutuhan

penelitian dan akan diuji lagi oleh dosen pembimbing

6) Setelah proposal mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, maka mahasiswa

dapat melakukan penelitian dan mengerjakan draft skripsi.

7) Draft skripsi yang sudah selesai disusun dan disetuju ioleh dosen pembimbing telah

siap untuk diuji pada ujian komprehensif

8) Mahasiswa mendaftarkan diri pada bagian administrasi

9) Mahasiswa menghubungi Tim Penguji dan menyusun jadwal ujian sesuai

kesepakatan tim penguji

10) Setelah mahasiswa melakukan ujian komprehensif, mahasiswa akan mendapatkan

pengumuman mengenai kelulusan Ujian Komprehensif :

1. Lulus tanpa revisi

2. Lulus dengan revisi

3. Tidak lulus ujian komprehensif

11) Jika terdapat revisi, maka jangka wakturevisi yang telah ditetapkan adalah kurang dari 1

bulan tehitung dari diumumkannya hasil kelulusan

12) Jika mahasiswa dinyatakan belum lulus, maka wajib untuk memeprbaiki draft skripsi

dan melakukan ujian ulangan. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 3 (tiga)

kali sepanjang masa studinya belum habis.
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Bagan Alir Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

Mulai

Mahasiswa mengajukan draft proposal skripsi dan
mengisi form permohonan pengajuan skripsi ke

jurusan

Jurusan menerima draft proposal skripsi dan
form permohonan

Jurusan melaksanakan prosedur penentuan dosen
pembimbing

Jurusan mengumumkan dosen pembimbing

Mahasiswa dan Dosen Pembimbing menerima draft
proposal dan form bimbingan skripsi

Jurusan menerima form bimbingan skripsi yang
telah disetujui

Mahasiswa melakukan bimbingan skripsi kepada
Dosen Pembimbing dan mengisi Kartu Bimbingan

Skripsi

Mahasiswa dan Dosen Pembimbing
mempersiapkan ujian skripsi

Selesai
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