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I.  PENDAHULUAN 

1.1.   TUJUAN 

SOP Pengembangan Bimbingan Skripsi untuk memberikan pedoman kepada 

mahasiswa mengenai pelaksanaan prosedur bimbingan skripsi di Prodi Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Kampus II Universitas Andalas 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. 

Hal ini perlu dilakukan supaya: 

1.  Mahasiswa dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan tepat waktu. 

2.  Meningkatkan kinerja Program Studi 

 

1.2.  RUANG LINGKUP  

SOP ini meliputi tata cara pengajuan proposal skripsi, izin meneliti,  prosedur 

bimbingan, dan seminar hasil tugas akhir bagi Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Kampus II Universitas Andalas.  

Kegiatan pengembangan Bimbingan Skripsi untuk Mahasiswa melibatakan beberapa 

orang dan unit yaitu: 

1. Mahasiswa 

Wewenang:  

a. Mengajukan judul skripsi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 

Tanggung jawab: 

a. Memeriksa ulang persyaratan mahasiswa calon peserta tugas akhir. 

b. Menyusun draft proposal dengan baik. 

c. Melaksanakan proses bimbingan yang rutin. 

d. Menyusun laporan skripsi tidak lebih dari 2 (dua) semester semenjak Surat 

Keputusan (SK) diterbitkan/dikeluarkan 

 

2. Bagian Administrasi Program Studi Manajemen 

Wewenang: 

a. Mengelola pengajuan dan pengumuman sesuai dengan jadwal yang dibuat 

Program Studi 

Tanggung jawab: 

a. Menyediakan format persyaratan tugas akhir 

b. Menerima ajuan tugas akhir dari Mahasiswa. 



5 
 

c. Memeriksa persyaratan akademik dan/atau administrasi Mahasiswa sesuai 

dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Program Studi. 

d. Melaporkan daftar mahasiswa dan rencana judul skripsi kepada Kepala Program 

Studi Manajemen 

 

3. Kepala Program Studi (Prodi) 

Wewenang: 

a. Menunjuk Dosen Pembimbing yang sesuai dengan konstrasi/judul proposal 

yang diberikan 

Tanggung jawab: 

a. Memastikan Mahasiswa mendapatkan pembimbing skripsi sesuai dengan  

konsentrasi yang dimiliki dan ketersediaan kuota oleh setiap Dosen 

 

4. Dosen Pembimbing 

Wewenang: 

a. Menerima Mahasiswa yang akan dibimbing 

b. Mengarahkan Mahasiswa dalam penentuan Judul Skripsi (boleh memodifikasi 

Judul dan isi Proposal) 

c. Menguji Laporan Tugas Akhir Mahasiwa 

Tanggung jawab: 

a. Membimbing Mahasiswa dalam penyusunan laporan Skripsi sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

 

1.3.  DEFINISI 

a. Skripsi: adalah olah pikir terstruktur yang dilakukan Mahasiswa tingkat Sarjana 

dengan melakukan riset secara ilmiah yang diwujudkan dalam buku Skripsi yang 

ditulis dengan kaidah ilmiah. 

b. Mahasiswa yang dimaksud dalam SOP ini adalah peserta didik yang terdaftar dan 

mengikuti proses pendidikan di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus 2 

Universitas Andalas dan telah  memenuhi prasyarat yang ditetapkan akan dan atau 

scdang melaksanakan skripsi.  

c. Dosen Pembimbing adalah adalah Dosen tetap pada Prodi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Kampus II Universitas Andalas yang telah telah memiliki kewenangan 

dengan mempertimbangkan keahlian sesuai bidang ilmu yang bersangkutan. 

untuk membimbing Mahasiswa selama proses pengerjaan skripsi. 
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d. Biro Manajemen adalah tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Prodi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus II Universitas Andalas untuk 

memberikan layanan administrasi terkait proses skripsi. 

e. Dewan Penguji adalah Dosen Pembimbing ditambah dengan Dosen lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus II 

Universitas Andalas yang melakukan evaluasi terhadap hasil skripsi Mahasiswa 

dalam Sidang Akademik Pengujian Skripsi.  

f. Seminar Hasil Skripsi adalah ujian terbuka lisan yang dilakukan terhadap 

Mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi, untuk dinilai kemampuannya 

sebagai prasyarat kelulusan. 

 

1.4.  REFERENSI 

a. Buku pedoman akademik UNAND tahun 2019 

b. Buku Pedoman Skripsi FE UNAND tahun 2010 

c. Peraturan Prodi Ekonomi Pembangunan tentang pelaksanaan seminar hasil 

d. Standart Of Operating Procedure (SOP) Penyusunan Skripsi BKK PTN 

e. Standart Of Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Penyusunan Skripsi 

Universitas Brawijaya 

 

II.  PROSEDUR 

2.1.  PRASYARAT UNTUK MAHASISWA 

Mahasiswa dapat mengajukan pelaksanaan skripsi dengan memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a.   Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan 

b. Penelitian skripsi telah diprogramkan dan didaftarkan dalam Kartu Rencana Studi 

(KRS) Semester yang bersangkutan 

c.   Harus sudah memperoleh kredit sejumlah 110 SKS. 

d.   IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. 

e.   Tidak ada nilai akhir E. 

f.   Mahasiswa lulus UKT (ujian Komprehensif tertulis) 

g.   Minimal Skor TOEFLl 420 

h.   Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan minimal nilai C 

i.   Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan skripsi 

j.   Mahasiswa melakukan pemograman Skripsi melalui www.unand.ac.id 

 

http://www.unand.ac.id/
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k. Penulisan skripsi dilaksanakan melalui bimbingan dosen yang ditetapkan oleh 

Fakultas atas usulan Kepala Prodi Manajemen.  

l. Tema skripsi harus berkontribusi terhadap pengembangan Pendidikan Manajemen 

dan Ekonomi  

m. Skripsi harus asli karya Mahasiswa, bukan merupakan duplikasi dan atau hasil 

penjiplakan. 

n. Dosen Pembimbing menerima Surat Tugas Pembimbing Skripsi 

 

2.2.  PROSEDUR PENGAJUAN SKRIPSI 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan skripsi adalah: 

a. Pelaksanaan Skripsi diatur dengan prosedur yang tertuang dalam bagan alir dalam 

lampiran. 

b. Mahasiswa mengajukan judul Skripsi 

c. Mahasiswa yang hendak mengerjakan Skripsi, diwajibkan membuat proposal 

skripsi. 

d. Mahasiswa yang telah mempunyai draft proposal diharuskan mendaftar kepada 

Kepala Prodi Manajemen Kampus II UNAND untuk mendapatkan keputusan 

administratif pelaksanaan dan mendapatkan Pembimbing Skripsi. 

e. Persetujuan Judul oleh Dosen Pembimbing Skripsi 

f. Setelah memperoleh penetapan Pembimbing, Mahasiswa harus aktif berkonsultasi 

secara teratur dan mengisi Kartu Bimbingan (minimal 5 kali) 

g. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Prodi Manajemen Kampus 

II UNAND atas penetapan Dosen Pembimbing dengan alasan yang rasional. 

h. Pengajuan keberatan dapat sampaikan ke Kepala Prodi Manajemen Kampus II 

UNAND maksimal 1 minggu setelah diumumkan. 

i. Dosen Pembimbing wajib memberikan pengarahan dan bimbingan agar Mahasiswa 

mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

j. Dosen Pembimbing bisa terdiri dari 1 atau 2 Dosen Pembimbing yang disebut 

dengan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Pembimbing  I menjadi 

penanggungjawab pembimbingan. Pembimbing I dan Pembimbing II boleh 

mengadakan pembagian tugas dalam aspek-aspek pembimbingan. Pembimbing 

dimungkinkan menyarankan kepada mahasiswa agar berkonsultasi kepada Dosen 

lain yang memiliki keahlian khusus menyangkut isi skripsinya. 

k. Jika setelah mendapat pengarahan dan bimbingan, mahasiswa tidak melaksanakan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh, pembimbing wajib menegur.  
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Jika telah tiga kali ditegur tidak menunjukkan kemajuan, pembimbing boleh 

mengajukan keberatan kepada Kepala Prodi Manajemen Kampus II UNAND. 

l. Proses Pembimbingan Skripsi dibatasi paling lama 12 bulan sejak disetujuinya 

proposal oleh dosen pembimbing. Jika melebihi batas waktu tersebut, mahasiswa 

wajib mengajukan surat perpanjangan pembimbingan kepada Kepala Prodi 

Manajemen Kampus II UNAND dengan persetujuan Dosen Pembimbing. Apabila 

dosen pembimbing tidak menyetujui, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib 

mengulangi prosedur penyusunan skripsi mulai dari awal. 

m. Mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing, mengerjakan Skripsi, 

berdasarkan pada proposal yang telah disetujui. Setiap melakukan pembimbingan, 

Pembimbing menandatangani di kartu/buku konsultasi.  

n. Setelah mendapatan Dosen Pembimbing, Mahasiswa memasukkan surat izin 

permohonan untuk melakukan penelitian di sebuah Instansi/perusahaan ke Prodi 

Manajemen yang ditanda tangani oleh Koordiantor/Sekretaris Program Studi.  

o. Mahasiswa baru boleh meniliti setelah ada izin dari Instansi/perusahaan. 

p. Hasil Skripsi ditulis dalam bentuk buku Skripsi dengan mengacu pada buku 

pedoman penulisan skripsi. 

q. Mahasiswa wajib menyerahkan buku Skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk 

disimpan di perpustakaan Kampus II UNAND 1 (satu)  eksemplar untuk disimpan 

di Perpustakaan Pusat UNAND. 

r. Mahasiswa wajib menyerahkan hasil penulisan, data primer, data sekunder, hasil 

pekerjaan termasuk didalamnya; program, hasil perhitungan, dalam bentuk digital 

(CD-ROM) kepada Program Studi untuk disimpan dan mengunggahnya kedalam 

sistem yang telah disediakan. 

s. Mahasiswa dapat menyerahkan buku Skripsi kepada Dosen Pembimbing dan atau 

Dewan Penguji dengan perjanjian. 

 

2.3.  PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR HASIL SKRIPSI 

a. Seminar Hasil Skripsi adalah gambaran pelaksanaan Skripsi secara lebih terinci 

dan memberikan arah serta rambu-rambu bagi Mahasiswa dan dosen pembimbing 

dalam pelaksanaan skripsi.  

 

b. Persyaratan untuk Seminar Hasil Skripsi Prodi Manajemen 

1. Menghadiri seminar 5 kali sesi pertemuan, bukan lima judul 

2. Menyerahkan SAPS dan formulir isian (SAPS asli dan fotocopy) 
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3. Verifikasi Semua nilai sehingga tidak ada perubahan apapun kecuali nilai 

skripsi (transkripsi nilai sementara) 

4. Menyerahkan Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi 

5. Menyerahkan Kartu Pembimbing Akademik (PA) 

6. Menyerahkan draft 3 Rangkap yang sudah di ACC Pembimbing (pakai kertas 

plastik cover dan kertas Buffalow warna biru) 

7. Menyerahkan Berita Acara Program Studi Manajemen (3 rangkap)  

8. Foto 2x3 sebanyak 1 buah (foto formal untuk buku pendaftaran) 

9. Isi buku pendaftaran dengan lengkap dengan tulis nilai UKT 

10. Mengirimkan draft proposal skripsi ke email  sebelum mendapatkan 

pembimbing dan sekretaris Program Studi untuk cek Turnitin Plagiarism 

11. Fototcopy sertifikat TOEFL dari lembaga resmi UPT Bahasa UNAND dan ITI 

(Lampirkan Sertifikat Asli) dengan ketentuan Score 420  

12. Semua persyaratan dimasukkan kedalam Map Warna Merah harus lengkap 

sebelum seminar hasil 

 

c. Mahasiswa wajib menyeminarkan skripsi dengan ketentuan: 

1. Skripsi yang akan di seminarkan harus sudah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. 

2. Dosen Pembimbing hadir dalam seminar.  

3. Seminar hasil Skripsi dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh minimal satu 

Dosen Pembimbing dan minimal 10 Mahasiswa . 

4. Waktu penyelenggaraan seminar disesuaikan dengan kesepakatan antara 

Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. 

5. Seminar Hasil skripsi dimaksudkan untuk memberikan masukan maupun saran 

guna perbaikan penyusunan skripsi.   

 

d. Tata Cara Seminar Hasil Skripsi 

1. Pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi diatur dengan prosedur yang tertuang 

dalam bagan alir dalam lampiran. 

2. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan form pengajuan rencana seminar hasil 

kepada koordinator seminar yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi 

3. Koordinator Seminar memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa  yang 

akan melakukan Seminar 

4. Mahasiswa mengkonfirmasi kembali kepada Koordinator Seminar untuk 
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menetapkan waktu pelaksanaan seminar 

5. Penjadwalan waktu pelaksanaan Seminar ditetapkan minimal 5 hari kerja 

sebelum Jadwal Seminar 

6. Pelaksanaan jadwal seminar proposal sesuai dengan jadwal kuliah pada 

Semester berjalan 

7. Jadwal Seminar dilakukan dalam 5 hari kerja 

8. Mahasiswa mengkonfirmasi kembali keputusan waktu pelaksanaan dengan 

moderator seminar, pembimbing utama dan anggota dan dosen penguji. 

9. Program Studi membuat undangan seminar dan disahkan oleh koordinator 

seminar. 

 

2.4.   ATURAN PEMBIMBINGAN 

a.  Syarat Pembimbing 

Seorang Dosen dapat menjadi Pembimbing dengan kriteria berkualifikasi minimal 

S2 dan relevan dengan judul skripsi mahasiswa 

 

b.  Wewenang, hak dan kewajiban pembimbing 

Pembimbing berwenang: 

1. Melakukan proses pimbimbingan pelaksanaan skripsi dengan kebebasan 

akademik dan kebenaran ilmiah sesuai dengan bidang kepakaran yang 

dikuasainya. 

2. Mengubah detail materi tugas akhir / skripsi dari proposal yang sudah disetujui, 

apabila Mahasiswa menemui kesulitan dalam proses penyelesaian. 

3. Mengajukan Mahasiswa yang menjadi bimbingannya untuk seminar hasil 

proposal. 

Kewajiban Pembimbing : 

1. Mengarahkan Mahasiswa bimbingan  

2. Memberikan penilaian kepada hasil skripsi. 

Pembimbing berhak: 

1. Menggunakan data, temuan dan hasil-hasil dari proses pembimbingan, dengan 

penetapan perjanjian yang disepakati. 

2. Mendapatka penghargaan dari Fakultas/ Program Studi   untuk pengembangan 

karir akademik pembimbing. 
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c.  Prosedur penentuan pembimbing 

1. Pembimbing Skripsi ditentukan dan ditetapkan oleh Koordinator Kampus II 

Payakumbuh UNAND yang merupakan usulan dari Kaprodi 

2. Mahasiswa dan pembimbing skripsi mendapatkan surat penunjukkan 

pembimbing skripsi.  

 

d.    Evaluasi proses pembimbingan 

1. Evaluasi proses pembimbingan dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Program 

Studi bersama dengan Pembimbing. 

2. Berdasarkan poin a) di atas, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

Dosen berhak mengembalikan pembimbingan kepada Program Studi 

3. Berdasarkan ayat 1 di atas, mahasiswa berhak mengajukan Pembimbing 

pengganti. 

 

2.5  ATURAN PENILAIAN DAN UJIAN  

a. Wewenang, hak dan kewajiban Penguji 

Penguji: 

     Penguji berwenang: 

1. Melakukan proses evaluasi materi skripsi dengan kebebasan 

akademik dan kebenaran ilmiah sesuai dengan bidang kepakaran yang 

dikuasainya. 

2. Mengajukan pertanyaan untuk memperjelas materi skripsi  

 Penguji wajib: 

1. Melakukan evaluasi materi dan hasil penulisan mahasiswa 

2. Mengikuti proses sidang ujian sampai ujian dinyatakan berakhir oleh Ketua     

Sidang. 

3. Memberikan penilaian kepada skripsi mahasiswa teruji. 

Penguji berhak: 

1. Mendapatkan penghargaan dari Program Studi untuk pengembangan karir 

akademik pembimbing. 

2. Mendapatkan buku skripsi / tugas akhir mahasiswa sesuai dengan kesepatakan 

antara Mahasiswa dan Penguji. 
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b. Tatalaksana seminar pengujian Skripsi . 

1. Seminar pengujian skripsi dilaksanakan secara terbuka 

2. Waktu dan tempat ujian ditentukan oleh Prodi. 

3. Apabila Skripsi dilaksanakan oleh lebih dari satu orang maka ujian Skripsi 

dilaksanakan terhadap masing-masing Mahasiswa 

4. Susunan Dewan Penguji terdiri dari: Ketua Sidang dan dua Anggota Penguji. 

5. Seminar dapat mulai dilaksanakan minimal dengan Ketua Sidang dan dua 

Anggota Penguji, selain Pembimbing Kedua. 

6. Ketua Sidang berhak mengatur waktu evaluasi skripsi dalam beberapa termin. 

7. Pelaksanaan Pengujian skripsi dibuktikan dengan berita acara yang 

ditandatangani oleh Dewan Penguji. 

8. Prasarana dan sarana ujian, kecuali alat peraga, sepenuhnya disediakan oleh 

Program Studi. 

 

c.   Kriteria dan standar penilaian 

1. Kriteria yang dinilai dan bobot termuat di dalam Form penilaian Skripsi. 

2. Penilaian harus dirinci dalam item-item penilaian yang telah disediakan 

3. Sidang   tertutup  Dewan  Penguji   mendiskusikan  hasil  kelulusan  dan 

penilaian atas Mahasiswa teruji. 

 

d.  Hasil Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian 

1. Dalam sidang skripsi, hasil akhir harus disampaikan kepada Mahasiswa. 

2. Hasil ujian dapat berupa: 

a) Lulus 

b) Lulus dengan perbaikan 

c) Ujian ulang sekali lagi untuk pebaikan nilai 

d) Tidak lulus, harus ujian ulang dengan waktu jeda untuk perbaikan. 

3. Nilai yang diberikan oleh Dewan Penguji harus disampaikan secara tertutup 

kepada Program Studi. 

 

e. Ketentuan perbaikan dan revisi 

1. Revisi dan perbaikan dilakukan oleh mahasiswa terhadap skripsi atas dasar saran 

dari Dewan Penguji. 

2. Revisi dan perbaikan dilakukan maksimal selama 2 Minggu  kerja terhitung dari 

tanggal ditetapkannya hasil sidang  pengujian skripsi. 
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3. Batas waktu revisi dan perbaikan harus mendapat persetujuan Mahasiswa. 

4. Pelaksanaan revisi dan perbaikan dipantau dan dievaluasi perminggu oleh 

pembimbing untuk menghindari penumpukan perbaikan di hari-hari akhir batas 

revisi dan perbaikan. 

 

f. Aturan tentang penjiplakan (plagiasi) 

1. Penjiplakan/plagiasi dalam skripsi adalah tindakan yang secara sengaja meniru 

karya orang lain sebagai karya tulis sendiri. Plagiasi yang tidak diperkenankan 

adalah bila: 

a. Keseluruhan isi materi skripsi sama dengan skripsi yang  terdahulu. 

b. Terdapat paragraf yang tepat sama dalam buku skripsi yang terdahulu. 

c. Data   yang   digunakan,   metode   perhitungan,   batasan   masalah   dan      

penyajian hasilnya sama dengan skripsi yang terdahulu. 

2. Ada check Turnitin maksimal kadar plagiarism adalah 30% 

3. Turnitin dilaksanakan sebelum mengadakan Seminar Hasil 

4. Kecurigaan terhadap terjadinya plagiasi harus diteliti dan dibuktikan dengan 

seksama dalam sidang yang diselenggarakan oleh Program Studi. 

5. Jika mahsiswa melakukan tindakan plagiasi maka dapat dikenakan sangsi maksimal 

dicabut gelar kesarjanaanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.6 ALUR KERJA BIMBINGAN SKRIPSI 

KEPALA PRODI MAHASISWA DOSEN PEMBIMBING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                        
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    

               Memporgram   skirpsi di KRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
 
                

 
              Ya 
 
 
 
 
 
 

                                              Tidak 

 

 

Menyusun skripsi 

Melaksanakan proses 

Bimbingan Skripsi 

Mulai 

 

Menentukan Dosen 

Pembimbing 

 

Mengumumkan Dosen 

Pembimbing 

Menerima daftar 

dosen pebimbing 

Mengajukan judul 

skripsi 

1 

Menerima SK 

Pembimbingan skripsi 

Judul 

skripsi di 

disepakati 

Menandatangi 

lembar pengesahan 

seminar hasil 

Melakukan revisi 

skripsi (jika ada) 

. 

Selesai 

1 

Menentukan Dosen 

Pembimbing 

 

Selesai 

Ya 

Melaksanakan 

Seminar hasil 

Lulus 

Seminar 

Ya 

Tidak 

Melakukan proses 

bimbingan dan mereview 

revisi ujian skripsi 

. 

ACC lembar 

pengesahan skripsi 

. 
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Keterangan: 

1. Kepala Program Studi menentukan dosen pembimbing dan mengumumkan dosen 

pembimbing ke mahasiswa. Kepala Program Studi mengajukan surat tugas ke Koordinator 

yang kemudian Kordinator menerbitkan SK Pembimbingan Skripsi. 

2. Mahasiswa yang terdaftar di pengumuman Program Studi menemui Dosen Pembimbing 1 

untuk mengajukan Proposal skripsi.  

Berikut ketentuan pengajuan Proposal skripsi: 

a. Mahasiswa yang mengajukan Proposal skripsi wajib telah memprogram skripsi di KRS 

b. Mahasiswa wajib membawa kelengkapan pustaka (buku, jurnal dan (atau) jenis pustaka 

lainnya) 

c. Mahasiswa wajib menguasai proposal yang diajukan 

3. Dosen Pembimbing mereview judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Jika dosen 

pembimbing menyetujui Proposal maka mahasiswa dapat menyusun draft skripsi per BAB 

dan melaksanakan proses bimbingan per BAB dengan dosen pembimbing. Mahasiswa wajib 

membawa formulir bimbingan skripsi setiap kali bimbingan.  

4. Dosen Pembimbing melakukan proses bimbingan proposal skripsi dan wajib mengisi 

formulir bimbingan skripsi setiap pertemuan bimbingan. 

5. Dosen pembimbing memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi per BAB dan wajib 

mengisi formulir bimbingan skripsi setiap bimbingan 

6. Dosen pembimbing melakukan ACC draft skripsi dan mahasiswa mendaftarkan ujian skripsi 

dengan menggandakan draft skripsi sebanyak 3 (tiga) draft skripsi. 

7. Dosen pembimbing  melaksanakan proses bimbingan dan mereview revisi ujian skripsi  

8. Dosen pembimbing menandatangani lembar pengesahan skripsi jika mahasiswa telah selesai 

melakukan revisi atas ujian skripsi. 
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2.7. RINGKASAN REVISI 

Tanggal Versi Bagian Deskripsi Persetujuan 
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LAMPIRAN 1. SOP TERDAHULU 
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LAMPIRAN 2 FORMULIR OUTLINE SKRIPSI 

 

Form Outline Skripsi* 
Nama    : .......................................................................................  
NIM     : .......................................................................................  
No.Telepon    : .......................................................................................  
Konsentrasi   : .......................................................................................  
Pembimbing Akademik  : .......................................................................................  
Lulus Mata Kuliah   :Sudah/Belum  
Jumlah kredit SKS   : .......................................................................................  
Pembimbing yang diusulkan :1. ......................................................................................  

 2. ......................................................................................  
Judul Skripsi yang Diajukan : .......................................................................................  
 
 

Dinyatakan:  

DISETUJUI/TIDAK DISETUJUI 
oleh Biro Outline Skripsi Program Studi Managemen Universitas Andalas 

 
 
 

 
 

Payakumbuh, .................................. 
 

     Biro Outline Skripsi 
*semua kolom kosong harus diisi  

Catatan Revisi : Minor/Mayor 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

1. FORMULIR UJI PLAGIARSM 
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LAMPIRAN 3 FORM PENGESAHAN UJI PLAGIARSM PROGRAM STUDI 

MANAJEMEN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

Nama    : 

NIM    : 

Judul    : 

 

Tanggal Ujian Skripsi : 

 

Skripsi tersebut telah melalui proses uji plagiarism dan telah terbukti:  

terindikasi/tidak terindikasi dari plagiarism. 

 

          

Payakumbuh, ……………. 

        Tim Uji Plagiarsm Manajemen 

 

 

 

 

   

   

           

FORM PENGESAHAN UJI PLAGIARSM PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

Nama    : 

NIM    : 

Judul    : 

 

Tanggal Ujian Skripsi : 

 

Skripsi tersebut telah melalui proses uji plagiarism dan telah terbukti:  

terindikasi/tidak terindikasi dari plagiarism. 

 

          

Payakumbuh, ……………. 

        Tim Uji Plagiarsm Manajemen 

 

 


