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1. Tujuan

Manual Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi adalah tahapan yang harus dilakukan oleh

mahasiswa dalam melakukan administrasi untuk dapat melaksanakan ujian skripsi dengan

tujuan agar :

1. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi sesuai dengan kemampuannya

2. Mahasiswa mendapatkan dosen penguji

2. Tanggung Jawab dan Wewenang

Penyusunan ujian skripsi untuk mahasiswa ini melibatkan beberapa orang dan unit dengan

tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Wewenang :  Melengkapi semua persyaratan ujian

komperhensif

 Mengajukan ujian komprehensif setelah

mendapat

persetujuan dari dosen pembimbing

Tanggung Jawab :
 Lulus teori dibuktikan dengan transkrip nilai

 Mengajukan persetujuan untuk maju ujian

komperhensif dari dosen pembimbing

 Melaksanakan penelitian skripsi

 Membayar biaya ujian di Bank BNI

 Memprogram skripsi di awal semester

b. Dosen Pembimbing
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Wewenang : Menyetujui ujian komprehensif yang diajukan mahasiswa

Tanggung Jawab :  Mendampingi mahasiswa pada ujian komprehensif

 Menguji mahasiswa pada Ujian Komprehensif

 Memberikan nilai Ujian Komprehensif bersama Tim

Penguji

c. Dosen Penguji

Wewenang :  Menerima mahasiswa yang akan diuji

 Menentukan jadwal ujian yang disepakati

 Menerima draft skripsi yang akan diuji

Tanggung Jawab :  Menguji laporan skripsi mahasiswa

 Memberikan nilai ujian komprehensif bersama tim

penguji

d. Staf Administrasi  Jurusan Manajemen

Wewenang : Mengelola pengajuan dan pengumuman ujian sesuai dengan
jadwal yang dibuat Jurusan1
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Tanggung Jawab :  Memeriksa persyaratan akademik dan/atau administrasi

Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh

Jurusan.

 Mengatur jadwal, tempat, dan fasilitas ujian.

 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

 Menyiapkan berkas - berkas ujian

3. Deskripsi Kegiatan

1) Mahasiswa memprogram skripsi di awal semester

2) Mahasiswa telah lulus teori dibuktikan dengan transkrip

3) Skripsi telah disahkan oleh dosen pembimbing dan disetujui untuk maju ujian

komprehensif

4) Pengajuan tim dosen penguji komprehensif

5) Persetujuan pelaksanaan ujian komprehensif dari tim penguji

6) Bayar ujian di Bank BNI

7) Mahasiswa melengkapi semua persyaratan ujian komprehensif

8) Pendaftaran ujian komprehensif di jurusan

9) Pengecekan persyaratan ujian komprehensif

10) Pembuatan undangan komprehensif kepada tim penguji

11) Pengiriman undangan beserta draft skripsi pada tim penguji

12) Proses pelaksanaan Ujian Komprehensif

13) 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
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 Jika terdapat revisi, maka jangka waktu revisi yang telah ditetapkan adalah kurang

dari 1 bulan terhitung dari diumumkannya hasil kelulusan

 Jika mahasiswa dinyatakan belum lulus, maka wajib untuk memperbaiki draft skripsi

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

kali sepanjang masa studinya belum habis

 Berkas hasil penilaian ujian dari tim penguji dan pembimbing diserahkan kepada

bagian akademik fakultas di setiap jurusan untuk dilakukan rekapitulasi

 Pada akhir semester, bagian akademik akan melakukan rekapitulasi mahasiswa yang

memprogramkan skripsi pada semester tersebut untuk dapat diketahui mahasiswa

yang sudah dapat menyelesaikan dan yang belum menyelesaikan skripsi

 Sekretaris jurusan akan melakukan evaluasi dari laporan rekapitulasi tersebut untuk

ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan bagi mahasiswa yang belum

menyelesaikan skripsi
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4. Bagan Alir Pendaftaran Ujian Skripsi

Mulai

Mahasiswa meminta persetujuan dosen
pembimbing skripsi untuk melaksanakan

ujian komprehensif

Mahasiswa mendaftar ujian komprehensif
pada jurusan dengan membawa KTM asli,

kwitansi pembayaran, biodata dan pas foto
terbaru, fotokopi ijazah SLTA, Lembar

pelaksanaan ujian kompre, surat
pernyataan tidak melakukan plagiat,

sertifikat toefl, dan sertifikat IC3 (min.lulus
1 modul IC3)

Selesai

Mahasiswa mencatat pada buku
pendaftaran ujian komprehensif di

administrasi jurusan

Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan
menentukan dosen penguji

Staf Administrasi Jurusan mencetak lembar
kesediaan dosen penguji dan surat

undangan

Mahasiswa menyerahkan skripsi, lembar
kesediaan dosen penguji, dan surat

undangan kepada dosen pembimbing dan
penguji

Mahasiswa melaksanakan ujian
komprehensif
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