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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  
 

Bismillahirrohmannirrohim, 
 
Buku panduan Kerja Praktek STMIK Tasikmalaya versi terbaru ini 
diterbitkan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi 
mahasiswa perihal prosedur dan seluruh aturan tentang Kerja 
Praktek Jurusan Teknik Informatika (S1) dan Komputerisasi 
Akuntansi (D3). 
 
Diharapkan melalui buku panduan ini penyelenggaraan proses 
penyusunan laporan Kerja Praktek dapat mencapai hasil yang 
optimal baik dari segi waktu penyelesaian studi, maupun dari segi 
kualitas yang dihasilkan. 
 
Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya menjadi kewajiban 
kita bersama untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
terlingkup dalam buku panduan ini, agar penyelenggaraan proses 
akademik program studi Teknik Informatika (S1) dan 
Komputerisasi Akuntansi (D3) STMIK Tasikmalaya menjadi lebih 
berkualitas. 
 
Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 
buku panduan ini, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah 
berusaha keras hingga diterbitkannya buku panduan Kerja 
Praktek ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan 
dan kekuatan kepada kita. Aamiin.  
 
 

Tasikmalaya, Maret 2014 
Tim Penyusun 
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BBAABB  II  
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

 
2.1. Pengertian Umum Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) adalah salah satu mata kuliah praktek 
terapan wajib sebagai salah satu syarat memperoleh derajat 
Sarjana untuk Strata Satu (S1) dan Ahli Madya untuk Diploma 
Tiga (D3). KP dilaksanakan di sebuah institusi tertentu dan 
nantinya mahasiswa mengerjakan suatu proyek khusus sesuai 
dengan bidang keinformatikaan bagi S1 dan komputerisasi 
akuntansi/ keuangan bagi D3. Waktu pelaksanaan KP diharapkan 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 semester. 

 
2.2. Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan KP adalah untuk memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa melihat dan bersentuhan dengam dunia kerja 
serta mencoba menerapkan pengetahuan yang telah didapat di 
kampus. Dengan adanya KP ini diharapkan mahasiswa akan 
dapat mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja dan 
menjadikannya selalu terpacu dalam mengembangkan 
pengetahuannya.  

 
2.3. Bentuk Kerja Praktek 

Bentuk pelaksanaan Kerja Praktek adalah : 
a) Mahasiswa diharuskan melakukan penelitian lapangan ke 

suatu institusi yang menjadi obyek Kerja Praktek. Mahasiswa 
menyelesaikan suatu topik permasalahan yang terjadi di 
tempat KP, dan harus diselesaikan dalam bentuk produk. 

b) Mahasiswa tidak diwajibkan untuk ‘bekerja’  purna waktu 
(masuk setiap hari kerja) di institusi yang menjadi tempat KP. 
Mahasiswa dapat mengatur kunjungan secara periodik untuk 
keperluan-keperluan pelaksanaan KP. 

 
2.4. Obyek Penelitian Kerja Praktek 

Obyek penelitian Kerja Praktek dapat dilaksanakan di:  
a) Instansi pemerintahan seperti : Kecamatan, Kelurahan, 

Sekolah 
b) Instansi swasta berbadan hukum, 
c) Industri kecil berbadan hukum 
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2.5. Syarat Kerja Praktek 
Kerja Praktek dapat dilakukan oleh mahasiswa yang 

telah: 
a) Menempuh minimal 90 SKS / minimal berada di semester 4 
b) Menyelesaikan administras keuangan KP di BAUK 

 
2.6. Prosedur  Kerja Praktek 
1) Pendaftaran 

a) Mahasiswa daftar membayar biaya KP di BAUK 
b) Mahasiswa mengisi form pendaftaran KP di BAAK dengan 

memperlihatkan bukti pembayaran KP 
c) Pelaksanaan KP bisa dilakukan perseorangan atau 

kelompok (maksimal 2 orang) 
d) Mahasiswa mendapatkan SK pembimbing yang berisi 

tentang siapa yang menjadi dosen pembimbing KP nya 
dan kapan jadwal pelaksanaan sidang 

2) Penyusunan 
a) Mahasiswa menyusun hasil KP dalam bentuk laporan Kerja 

Praktek 
b) Proses penyusunan, dibantu oleh dosen pembimbing 

sebanyak 1 atau 2 dosen pembimbing 
c) Mahasiswa tidak diperkenankan memilih sendiri dosen 

pembimbing, dosen pembimbing ditentukan oleh BAAK 
d) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan pergantian 

pembimbing 
e) Mahasiswa wajib melakukan proses bimbingan minimal 10 

kali dan harus dicatatkan pada kartu bimbingan 
f) Proses Bimbingan hanya bisa dilakukan dilingkungan 

kampus, serta diluar jam kerja untuk Dosen Pembimbing 
yang merangkap sebagai staff STMIK Tasikmalaya, selain 
staff boleh dilakukan diluar jam mengajar. 

3) Sidang 
a) Laporan Kerja Praktek mahasiswa harus diuji dalam bentuk 

sidang Kerja Praktek dengan tujuan untuk 
mempertanggungjawabkan KP yang telah dilakukan. 

b) Sidang dilakukan secara tertutup dengan 3 orang dosen 
penguji 

c) Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah KP apabila bisa 
mempertanggungjawabkan laporan KP nya pada saat 
sidang 
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dd))  Mahasiswa yang lulus sidang akan mendapatkan nilai mata 
kuliah Kerja Praktek  

  
2.7. Tema Penelitian Kerja Kraktek 

Tema penelitian yang saat ini ditunjang sesuai kurikulum 
yang berlaku di STMIK Tasikmalaya adalah: 
a. Rancang bangun program ( ranah Rekayasa Perangkat 

Lunak) 
Untuk yang mengambil ke pembuatan program, bisa memilih 
fokus ke : 
1) Pemrograman database 
2) Pemrograman mobile 
3) Pemrograman multimedia pembelajaran 
4) Game berbasis desktop atau android 

b. Rancang bangun jaringan (ranah Jaringan Komputer) 
Syarat khusus yang mengambil ke rekayasa jaringan yaitu : 
1) jaringan harus berbasis client-server 
2) tidak boleh sekedar sharing (printer/data/program) 
3) pengujian jaringan dalam rangka pembuktian pada saat 

sidang, bisa berbentuk foto/screenshoot/video atau 
penggunakan software simulasi jaringan (packet tracer) 

c. Perancangan alat bantu berbasis komputer atau 
mikrokontroler. 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

9 

BBAABB  IIII  
TTAATTAA  CCAARRAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  KKEERRJJAA  PPRRAAKKTTEEKK  

  

  
Gambar 2.1. Alur Langkah Pelaksanaan KP 
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2.1. Pendaftaran  
Mengawali proses Kerja Praktek, mahasiswa diharuskan 

membayar biaya pendaftaran Kerja Praktek ke BAUK dengan 
besar biaya sesuai yang ditentukan oleh  PUKET II. 

Setelah itu, mahasiswa dapat mengisi formulir pendaftaran 
di BAUK. Formulir diisi dengan mencantumkan rencana tempat 
penelitian dan tema penelitian yang akan diambil. Rencana 
tersebut masih dapat berubah sesuai dengan proses selanjutnya. 
Kemudian formulir tersebut ditanda tangani oleh Ketua Prodi/ 
Koordinator Jurusan, lalu diserahkan ke BAAK. 

Mahasiswa menunggu terbitnya SK Pembimbing dan 
tanggal sidang di BAAK. Setelah SK tersebut keluar maka 
mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan Dosen 
Pembimbing yang ditunjuk. 

Perlu diperhatikan Tanggal Sidang yang tertera di SK 
Pembimbing tersebut terhitung ± 3 bulan dari tanggal terbit SK 
dan merupakan batas akhir mahasiswa untuk mengikuti sidang 
Kerja Praktek. Jika melewati batas waktu tersebut, maka 
mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa 
denda keterlambatan dengan besar denda ditentukan oleh BAUK. 

Jika keterlambatan sidang melebihi satu semester (dari 
keluarnya SK Pembimbing) maka mahasiswa diharuskan 
membayar biaya pendaftaran KP kembali untuk memperpanjang 
SK Pembimbing. 
 
2.2. Proses Izin Penelitian 

Mahasiswa dapat memilih sendiri tempat Kerja Praktek 
sesuai dengan tema penelitian yang diinginkan. Disarankan, 
untuk mendatangi tempat Kerja Praktek yang diinginkan terlebih 
dahulu, untuk mencari tahu peluang izin melakukan penelitian 
(studi kasus) di tempat tersebut. 

Jika telah ada kesepakatan secara lisan dengan pihak yang 
berwenang di tempat Kerja Praktek yang dituju, mahasiswa dapat 
meminta Surat Pengantar Penelitian Ke BAAK. Surat pengantar 
tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua Prodi/ Koordinator 
Jurusan. 

Surat pengantar diserahkan ke bagian berwenang di tempat 
Kerja Praktek, kemudian mintalah surat balasan atau surat 
keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang tercantum 
pada surat pengantar sebelumnya, telah diizinkan untuk 
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melakukan studi kasus/ penelitian mengenai ....... (tema yang 
diambil). Surat Keterangan tersebut kemudian digandakan, 
salinannya diserahkan ke BAAK sedangkan Surat Keterangan 
yang asli wajib dilampirkan pada Laporan Kerja Praktek sebagai 
bukti izin penelitian. 

Setelah Surat Keterangan dari tempat penelitian terbit, maka 
mahasiswa dapat melakukan penelitian/ studi kasus sesuai 
dengan yang direncanakan. 

 
2.3. Pengajuan Proposal Penelitian 

Prosposal penelitian wajib diajukan kepada Dosen 
Pembimbing sebagai langkah awal proses penyusunan laporan 
Kerja Praktek. Proposal penelitian terdiri dari 2 jenis, yaitu 
Proposal Sementara dan Proposal Akhir. Sistematika dan isi dari 
proposal akan dibahas pada bab selanjutnya. 

 
2.4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek 

Proses penyusunan laporan Kerja Praktek dimulai sejak 
proposal akhir diserahkan ke Bagian Prodi. Sistematika dan isi 
dari proposal akan dibahas pada bab selanjutnya. 

 
2.5. Proses Bimbingan 

Proses bimbingan dengan Dosen Pembimbing meliputi 
bahasan mengenai : 
a. Pemilihan tema penelitian  
b. Proposal penelitian 
c. Laporan Kerja Praktek 
d. Pembangunan/ pembuatan produk 
e. Revisi hasil sidang 

Setiap kali bimbingan diwajibkan membawa kartu bimbingan. 
Untuk kartu bimbingan, formatnya dapat didownload di repository 
website STMIK Tasikmalaya dan dicetak pada kerta berwarna 
kuning ukuran A5. 

 
2.6. Proses Sidang 

Pendaftaran sidang Kerja Praktek dilakukan di BAAK 
maksimum 2 hari sebelum hari pelaksanaan sidang. Mahasiswa 
dapat mengikuti sidang Kerja Praktek dengan syarat sebagai 
berikut : 
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a. telah menyerahkan proposal akhir ke bagian Prodi 
b. telah menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktek dan 

pembuatan produk. 
c. telah melakukan proses bimbingan minimal 10 kali dengan 

Dosen Pembimbing dengan memperlihatkan kartu bimbingan 
sebagai bukti saat mendaftar. 

d. terdapat bukti acc atau persetujuan untuk maju sidang dari 
Dosen Pembimbing pada kartu bimbingan 

e. memperlihatkan 1 draft lengkap laporan Kerja Praktek untuk 
dicek oleh staf BAAK, jika masih ada kekurangan maka 
pendaftaran ditunda. 

f. Melampirkan sertifikat peserta Orientasi Pendidikan (ORDIK) 
dan Upgrading atau surat keterangan keikutsertaan pada 
kegiatan kemahasiswaan tersebut dari bagian 
Kemahasiswaan. 

g. mengisi formulir pendaftaran sidang yang harus ditanda 
tangani oleh Dosen Pembimbing kemudian menyerahkannya 
kembali ke BAAK. 

 
Pelaksanaan sidang diatur oleh panitia sidang yang akan 

memulai acara dari pukul 08.00 WIB (atau menyesuaikan). 
Peserta sidang diwajibkan hadir setidaknya 30 menit sebelum 
dimulai. Peserta wajib menunggu proses sidang sampai selesai, 
kemudian mengikuti penutupan sidang (yudisium) untuk 
pengumuman kelulusan hasil sidang. Jika mahasiswa tidak 
mengikuti prosesi penutupan sidang tanpa sepengetahuan panitia 
sidang, maka nilai sidang dibatalkan dan harus sidang ulang. 

Peserta sidang Kerja Praktek diwajibkan memakai pakaian 
atasan kemeja putih polos dan berdasi STMIK Tasikmalaya, 
bawahan celana/ rok kain warna hitam, memakai sepatu dan jas 
almamater STMIK Tasikmalaya. 

Berikut perlengkapan yang wajib disiapkan sebelum 
memasuki ruang sidang : 
a. 3 rangkap draft laporan Kerja Praktek yang akan diserahkan 

kepada 3 orang Dosen Penguji. 
b. Hasil penelitian/ produk disiapkan pada laptop/ notebook 

sendiri jika berupa perangkat lunak, dan disiapkan model/ 
replika/ prototype jika berupa perangkat keras. 

c. Slide presentasi pada laptop/ notebook sendiri(optional) 
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Setiap peserta sidang mendapatkan 3 orang Dosen Penguji 
yang akan menilai hasil Kerja Prakteknya dengan aspek penilaian 
sebagai berikut: 
a. penguasaan materi (laporan & produk) 
b. pengetahuan umum yang terkait dengan laporan dan produk 
c. isi laporan Kerja Praktek & hasil penelitian (produk) 
d. kemampuan presentasi 
e. kemampuan tanya jawab 
f. etika & kerapihan 

 
2.7. Revisi Hasil Sidang 

Mahasiswa wajib memperbaiki laporan Kerja Praktek dan 
produk yang dibuat sesuai dengan penilaian, saran, dan masukan 
dari Dosen Penguji. Waktu untuk perbaikan selama 2 minggu 
setelah pelaksanaan sidang.  

Laporan Kerja Praktek yang telah direvisi harus kembali 
diperlihatkan kepada setiap Dosen Penguji dengan membawa 
draft laporan sewaktu sidang. Dosen Penguji dapat kembali 
mengoreksi hasil revisi sampai hasil yang diinginkan terpenuhi. 
Jika Dosen Penguji telah menerima hasil revisi laporan Kerja 
Praktek maka mahasiswa dapat meminta Dosen Penguji untuk 
menandatangani lembar pengujian. 

Setelah beres dengan revisi hasil sidang dengan Dosen 
Penguji, mahasiswa dapat meminta Dosen Pembimbing, Ketua 
STMIK Tasikmalaya, dan Pimpinan tempat Kerja Praktek untuk 
mengesahkan laporan Kerja Praktek pada lembar pengesahan. 

Mahasiswa wajib mengumpulkan hasil revisi sidang ke 
BAAK, dengan rincian sebagai berikut : 
a. 2 laporan Kerja Praktek yang telah dijilid (hardcover) 
b. CD Laporan Kerja Praktek yang telah diberi sampul sesuai 

yang tertera dibagian lampiran. Isi CD tersebut adalah : 
1. File laporan Kerja Praktek (dalam format ms.word) 
2. File dokumentasi produk (jika perangkat keras) 
3. File produk terdiri installer & source code (jika perangkat 

lunak) 
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BBAABB  IIIIII  
PPRROOPPOOSSAALL  KKEERRJJAA  PPRRAAKKTTEEKK   

 
3.1. Pendahuluan  
Sebelum Mahasiswa mulai melaksanakan Kerja Praktek, 
Mahasiswa perlu menyiapkan Proposal Kerja Praktek. Proposal 
adalah karya tulis pertama yang harus diselesaikan oleh 
Mahasiswa calon peneliti. Proposal Kerja Praktek terdiri atas: 
1. Proposal Sementara  

Proposal Sementara merupakan proposal awal yang 
disiapkan dan disusun oleh Mahasiswa yang diperlukan 
sebagai persyaratan untuk pengajuan judul yang 
dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing (setelah SK 
Pembimbing terbit). Sistematika dan tata cara penulisan 
Proposal Sementara harus disesuaikan dengan Pedoman 
ini. 

2. Proposal Akhir  
Proposal Akhir merupakan hasil penyempurnaan Proposal 
Sementara yang telah diseleksi, dikonsultasikan, disetujui, 
dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing serta 
disahkan oleh Ketua Jurusan, kemudian diserahkan ke 
Bagian program Studi. Proposal Akhir diperlukan sebagai 
acuan dalam proses pembimbingan penyusunan Laporan 
Kerja Praktek antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing, 
serta sebagai persyaratan melakukan penelitian di 
Perusahaan (jika perlu).  

Proposal harus sudah bersifat dapat dioperasionalkan, sehingga 
apabila data sebagai sarana untuk melakukan verifikasi empiris 
telah dapat terkumpul, maka proses pengujian sudah dapat 
dilakukan. Sifat terus terang dalam Proposal ditunjukkan dengan 
membatasi permasalahan yang diteilti. Proposal harus bersifat 
asli, baru, dan akurat.  
 
3.2. Sistematika Proposal  
Proposal Kerja Praktek disusun dengan sistematika sbb: 
1. Bagian Awal 

o Halaman Sampul 
o Halaman Judul 
o Halaman Pengesahan 
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2. Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 
1.2. Identifikasi Masalah 
1.3. Batasan Permasalahan 
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.5. Kegunaan Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.2. Landasan Teori 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Obyek Penelitian  
3.2. Data Yang Diperlukan 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
3.4. Metode Analisa Data 
3.5. Langkah dan Diagram Alir Langkah Penelitian  
3.6. Rencana Jadwal Penelitian 

3. Bagian Akhir 
o Daftar Pustaka 
o Lampiran  

 
3.3. Penjelasan Sistematika Proposal  
1. Bagian Awal 

o Halaman Sampul (Format Terlampir) 
o Halaman Judul 

Judul harus singkat, lengkap, dan jelas, artinya dari judul 
tersebut Pembaca dapat dengan mudah mengetahui 
tentang permasalahan yang akan dibahas/diteliti. (Format 
Terlampir) 

o Halaman Pengesahan (Format Terlampir) 
 
2. Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Bagian ini memuat penjelasan tentang fenomena umum 
yang terjadi dan kemudian dipersempit mengarah ke 
permasalahan yang akan diteliti/dibahas. Latar belakang 
permasalahan merupakan uraian yang komprehensif 
mengenai pentingnya permasalahan tesebut diangkat 
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menjadi topik penelitian ditinjau dari aspek praktis maupun 
kontribusi ilmiah secara teoritis. 
Latar belakang masalah memuat uraian secara jelas 
timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan dengan 
didukung oleh logika-logika dan teori-teori yang mendasari 
timbulnya gagasan pemecahan/ pembahasan masalah.  
Karena itu dalam latar belakang penelitian, biasanya 
diuraikan tentang hal-hal sebagai berikut : 
a. Pernyataan tentang gejala dan fenomena yang akan 

diteliti, dapat diangkat dari masalah teoritis atau masalah 
praktis. 

b. Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian 
menunjukan permasalahan sebagai perbedaan antara 
das sain dan das sollen (konsep atau teori yang ada). 

c. Situasi yang melatarbelakangi penelitian atau masalah 
penelitian yang menguraikan kelayakan suatu masalah 
untuk diteliti. 

d. Fakta/kondisi/masalah yang ada atau terjadi saat ini 
e. Apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan 
f. Bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini 

dan dan tuntutan perkembangan di masa yang akan 
datang 

g. Hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan 
dilakukannya penelitian tersebut 

h. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah 
(jika sudah ada yang meneliti) 

i. Implikasi hasil penelitian yang diharapkan terhadap 
perkembangan teoritis dan praktis. 

1.2. Identifikasi Masalah 
Bagian ini memuat penjelasan tentang poin-poin 
permasalahan yang akan diteliti/dibahas. Permasalahan 
yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan 
dirumuskan kembali secara tegas dan jelas dalam bentuk 
poin-poin yang terinci 
Identifikasi masalah, yang merupakan rangkuman dari isu 
masalah yang terjadi yang biasanya menyangkut masalah 
kinerja perusahaan, dugaan variabel penyebab, pembatasan 
masalah, dan didukung oleh kerangka referensi atau hasil 
penelitian terdahulu. 
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1.3. Batasan Permasalahan 
Bagian ini memuat penjelasan tentang batasan-batasan 
permasalahan dan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai 
dasar untuk melaksanakan penelitian. 
Masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas 
ruang lingkupnya agar pembahasannya dapat lebih 
terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan 
definitife. Variable-variable yang terlibat dalam penelitian 
harus ditentukan. 
Batasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan 
tidak berubah arah dari tujuan yang ditetapkan. Hal ini 
dimaksudkan agar mahasiswa fokus terhadap masalah-
masalah yang ingin dipecahkan.  

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Bagian ini memuat penjelasan tentang tujuan utama yang 
ingin dicapai dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. 
Tujuan tersebut harus dikaitkan langsung dengan judul dan 
latar belakang permasalahan. 
Maksud dilakukannya penelitian adalah perolehan data 
sebagai bukti-bukti empiris dan untuk menemukan kejelasan 
fenomena variabel yang diteliti dalam upaya pencapaian 
tujuan. 
Sedangkan tujuan penelitian adalah : 
1.   Tujuan penelitian, terkait dengan pengembangan 

keilmuan dan pemanfaatan praktis dari masalah yang 
akan diteliti. 

2.   Menekankan pada hasil yang akan dicapai (diharapkan) 
dari penelitian terkait dengan identifikasi dan rumusan 
masalah. 

3.  Tujuan dari Penelitian harus menjawab dari identifikasi 
atau rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan 
diatas. 

1.5. Kegunaan penelitian Penelitian 
Bagian ini memuat penjelasan tentang manfaat/kontribusi 
ilmiah dalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil 
penelitian jika penelitian tersebut berhasil. Dalam bagian ini 
dapat juga ditambahkan tentang manfaat yang dapat 
dirasakan oleh perusahaan/pemakai apabila hasil penelitian 
tersebut dapat diterapkan di perusahaan. 
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Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat/kontribusi yang 
akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang 
akan mendapatkan manfaat tersebut. 
Kegunaan penelitian mengungkapkan secara spesifik 
tentang manfaat yang hendak dicapai dari : 
1.   Aspek teoritis (keilmuan) yang memuat kegunaan teoritis 

yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. 
2.   Aspek praktis (guna laksana) yang memuat kegunaan 

yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang 
dihasilkan peneliti. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Pustaka 

Bagian ini memuat penjelasan secara ringkas tentang hasil-
hasil penelitian Kerja Praktek yang relevan yang pernah 
dilakukan sebelumnya, minimal 2 buah  ditulis dalam 1-2 
halaman , serta memuat kelebihan dan kelemahan masing-
masing.  
Bagian ini juga memuat penegasan posisi penelitian yang 
dilakukan oleh Mahasiswa terhadap penelitian-penelitian 
sebelumnya.  
Selain itu, bagian ini berisi justifikasi atau kritik pada 
kelemahan atau kekurangan yang mungkin ada pada 
penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa 
penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat 
menyempurnakan atau mengembangkan penelitian 
terdahulu.  
Sumber pustaka yang dirujuk pada bagian ini harus 
dicantumkan dalam kalimat/pernyataan yang diacu dan 
dalam Daftar Pustaka.  

2.2. Landasan Teori 
Bagian ini memuat rangkuman teori-teori yang diambil dari 
buku/literatur yang mendukung penelitian, serta memuat 
penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang 
diperlukan untuk pemecahan permasalahan.  
Landasan Teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model 
matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Contoh: teori tentang flowchart, 
decission table, Data Flow Diagram, HIPO, normalisasi 
database, DBMS, dll). 
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Sumber teori yang dirujuk pada bagian ini harus 
dicantumkan dalam kalimat/pernyataan yang diacu dan 
dalam Daftar Pustaka. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Obyek Penelitian 

Bagian ini memuat penjelasan tentang lokasi/obyek yang 
akan diteliti secara jelas.  

3.2. Data Yang Diperlukan 
Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap dan terinci 
tentang macam data yang diperlukan untuk analisis dalam 
pembahasan. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 
Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap dan terinci 
tentang cara-cara yang digunakan dalam proses 
pengumpulan data untuk macam data yang diperlukan. 
Misalnya melalui observasi, wawancara, eksperimen, atau 
penyebaran angket (jika cara ini digunakan, maka blangko 
angket harus dilampirkan dalam proposal). Untuk setiap 
metode pengumpulan data, harus dijelaskan tentang macam 
data apa saja yang dikumpulkan dengan metode yang 
terkait. 

3.3. Metode Analisa Data 
Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap dan terinci 
tentang metode dan alat yang digunakan untuk analisis data, 
misalnya bagan alir sistem, tabel keputusan, Diagram Alir 
Data, HIPO, IPO chart, dll. 

3.4. Langkah dan Diagram Alir Langkah Penelitian 
Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap dan terinci 
tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan 
penelitian dimulai dari perumusan permasalahan hingga 
pengambilan kesimpulan. 
Selain itu, langkah penelitian juga perlu ditunjukkan dalam 
bentuk diagram alir langkah penelitian secara lengkap dan 
terinci.  
Catatan:  
Dalam hal penelitian berupa rekayasa/desain, maka 
penjelasan pada bagian ini dapat disesuaikan dengan 
permasalahannya. 
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Untuk bagian ini, dapat juga berupa kerangka berpikir. 
Pemikiran merupakan rencana, tahapan, dan strategi 
peneliti, berdasarkan landasan teori, dalam menyelesaikan 
masalah agar tujuan penelitian tercapai. Penyajiannya dalam 
bentuk diagram proses dengan masukan berupa Identifikasi/ 
Rumusan Masalah, keluarannya adalah Tujuan Penelitian, 
sedangkan di tengah-tengahnya adalah rencana, tahapan, 
dan strategi peneliti untuk menyelesaikan masalah. 
Contoh kerangka berpikir. 

 

Gambar 3.1. Contoh kerangka berpikir 

 

3.5. Rencana Jadwal Penelitian 
Bagian ini berisi penjelasan secara ringkas tentang 
alokasi waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan 
penelitian. Jangka waktu penyelesaian Kerja Praktek 
berkisar antara 3-4 bulan. 
Jadwal pelaksanaan penelitian dapat disusun dalam 
bentuk tabel yang memuat tahapan kegiatan dan alokasi 
waktu. Tabel 3.1 menampilkan contoh tabel Rencana 
Jadwal Penelitian.  
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Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian 
Kegiatan Rencana Alokasi Waktu Penelitian 

(Bln/Thn/Minggu ke) 

JAN 2010 FEB 2010 MAR 2010 APR 2010 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observasi X X               

Analisis   X X X            

Desain      X X X X        

Implementasi          X X X X    

Penyusunan 
Laporan 

            X X X X 

 Catatan :  Rincian kegiatan disesuaikan dengan langkah-
langkah penelitian yang direncanakan. 

3. Bagian Akhir 
o Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi Daftar Pustaka sementara yang dimiliki oleh 
Mahasiswa. Daftar Pustaka ini akan berkembang setelah 
penelitian berjalan. Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat 
dilihat pada contoh di bagian selanjutnya. 

o Lampiran 
Bagian ini dapat berisi blangko angket yang digunakan untuk 
pengumpulan data jika penelitian dilakukan dengan 
menggunakan penyebaran angket atau lampiran-lampiran 
lainnya yang diperlukan.  
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BBAABB  IIVV  
LLAAPPOORRAANN  KKEERRJJAA  PPRRAAKKTTEEKK   

 
3.1. Pendahuluan  
Setelah Mahasiswa menyelesaikan penelitian Kerja Praktek, 
Mahasiswa wajib menyusun Laporan Kerja Praktek. Laporan 
harus disusun secara lengkap, terinci, runtut, sistematis, serta 
disesuaikan dengan Pedoman ini. 
 
3.2. Sistematika Laporan  
Sistematika Laporan Kerja Praktek adalah sbb: 
 
1. Bagian Awal 

o Halaman Sampul 
o Halaman Pengesahan 
o Halaman Pengujian 
o Halaman Persembahan (jika perlu) 
o Halaman motto (jika perlu) 
o Kata Pengantar 
o Daftar Isi 
o Daftar Tabel (jika jumlah tabel dalam naskah >5 buah) 
o Daftar Gambar (jika jumlah gambar dalam naskah >5 

buah) 
o Daftar Lampiran (jika jumlah lampiran dalam naskah >5 

buah) 
o Daftar Istilah (jika perlu) 

 
2. Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah 
1.3. Batasan Permasalahan 
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.5. Kegunaan Penelitian 
1.6. Tempat  dan Waktu Penelitian 
1.7. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.2. Landasan Teori 
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BAB III  OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian  

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
3.1.2. Visi & Misi Perusahaan 
3.1.3. Struktur Organisasi 

3.2. Metodologi Penelitian 
3.2.1. Desain Penelitian 
3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
3.2.3. Metode pendekatan rekayasa perangkat lunak yang 

dilakukan 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Sistem Yang Berjalan 
4.2. Perancangan 

     4.3. Implementasi 
     4.4. Pengujian 

 
BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  
5.2. Saran 
 

3. Bagian Akhir 
o Daftar Pustaka 
o Lampiran 
 
3.3. Penjelasan Sistematika Laporan  
1. Halaman Sampul  

Format Terlampir. 
2. Halaman Judul 

Format Terlampir. 
3. Halaman Lembar Pengesahan 

Bagian ini merupakan bukti pengesahan Laporan Kerja 
Praktek. Halaman ini ditandatangani oleh dosen pembimbing 
Kerja Praktek, Ketua STMIK Tasikmalaya dan Kepala/ Ketua 
/ Pimpinan tempat penelitian. Penandatanganan halaman ini 
dilakukan setelah laporan selesai direvisi dan dijilid.  
Format Terlampir. 

4. Halaman Lembar Pengujian  
Halaman pengesahan memuat, tanggal, bulan dan tahun 
laporan Kerja Praktek dipertahankan di depan dewan 
penguji, dan tandatangan oleh dewan penguji Kerja Praktek.  

Menyesuaikan dengan 
tema penelitian, lihat di 

bagian lampiran 
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Format Terlampir. 
5. Halaman Persembahan (jika perlu) 

Bagian ini jika diperlukan harus dituliskan dengan singkat, 
resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta tidak menjurus 
ke penulisan informal sehingga mengurangi sifat resmi 
laporan ilmiah.  
Contoh yang diperbolehkan:  

Kupersembahkan untuk ayah dan ibu tercinta. 
atau 

Kupersembahkan untuk orang tuaku dan kedua putriku. 
Contoh yang tidak diperbolehkan:  

Untuk temenku noni yang setia menemaniku 
Untuk sohibku nino yang tlah minjemi komputer 
Untuk noni dan nino: hehehe… akhirnya gue lulus juga ..! 

6. Halaman motto (jika perlu) 
Bagian ini, jika diperlukan harus dituliskan dengan singkat, 
resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta dapat diambil 
dari kata mutiara, ungkapan tokoh, atau Kitab Suci. Motto 
yang terlalu panjang justru cenderung tidak diperhatikan. 

7. Kata Pengantar 
Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam satu atau 
dua halaman. Fungsi utama kata pengantar adalah 
mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dicari 
jawabannya dan kekhususan-kekhususan tertentu dari Kerja 
Praktek.  
Dilanjutkan dengan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan laporan Kerja 
Praktek. Dalam memberikan ucapan terimakasih harus 
memuat: nama, jabatan, dan jasa yang telah diberikan 
dalam penyusunan laporan Kerja Praktek. 
Bagian ini tidak perlu dituliskan hal-hal yang bersifat ilmiah 
dan ditutup dengan nama kota (Yogyakarta), tanggal, serta 
nama penulis.  

8. Daftar Isi 
Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
secara menyeluruh tentang isi laporan dan sebagai 
Pedoman bagi Pembaca yang ingin langsung melihat secara 
langsung ke judul, sub judul, atau bagian tertentu yang 
dikehendaki.  
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Daftar isi berisi daftar judul, sub judul, dan anak sub judul 
yang termuat dalam Laporan yang dibuat secara terinci, 
lengkap dan berurutan sesuai dengan nomor halaman dalam 
laporan. 
Dalam daftar isi harus dicantumkan halaman, dengan 
ketentuan halaman pada bagian awal dengan angka romawi 
kecil (contoh: i, ii, iii) pada bagian pokok dan akhir dengan 
angka arab (contoh: 1, 2, 3). 

9. Daftar Tabel (jika perlu) 
Bagian ini diperlukan jika laporan memuat lebih dari 5 tabel. 
Daftar tabel memuat daftar seluruh tabel di dalam Laporan 
yang dibuat secara lengkap dan berurutan sesuai dengan 
nomor halaman dalam laporan. 

10. Daftar Gambar (jika diperlukan) 
Bagian ini diperlukan jika laporan memuat lebih dari 5 
gambar. Daftar gambar memuat daftar seluruh gambar di 
dalam Laporan yang dibuat secara lengkap dan berurutan 
sesuai dengan nomor halaman dalam laporan. 

11. Daftar Lampiran (jika diperlukan) 
Bagian ini diperlukan jika laporan memuat lebih dari 5 
lampiran. Daftar lampiran memuat daftar seluruh lampiran di 
dalam Laporan yang dibuat secara lengkap dan berurutan 
sesuai dengan nomor lampiran dalam laporan. 

12. Daftar Istilah (jika diperlukan) 
Bagian ini diperlukan jika laporan memuat banyak istilah 
yang bersifat penting atau lambang, notasi, atau singkatan. 
Daftar istilah memuat daftar istilah penting, lambang, notasi, 
atau singkatan yang digunakan di dalam Laporan disertai 
dengan artinya, dan jika perlu dicantumkan pula nomor-
nomor halaman yang memuat istilah penting, lambang, 
notasi, atau singkatan tersebut.  
Daftar istilah disusun urut abjad secara ascending. 

13. Latar Belakang Permasalahan 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas. 

14. Rumusan Permasalahan 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas. 
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15. Batasan Permasalahan 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas. 

16. Tujuan Penelitian 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas. 

17. Manfaat Penelitian 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas. 

18. Tinjauan Pustaka 
Bagian ini berisi penyempurnaan uraian dalam proposal 
sesuai dengan perkembangan proses penelitian. 
Pustaka/laporan penelitian baru yang dirujuk harus 
dicantumkan sebagai rujukan dan harus dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka.  

19. Landasan Teori 
Bagian ini berisi penyempurnaan uraian dalam proposal 
sesuai dengan perkembangan proses penelitian. 
Referensi/buku baru yang dirujuk harus dicantumkan 
sebagai rujukan dan harus dicantumkan dalam Daftar 
Pustaka. 

20. Lokasi/Obyek Penelitian  
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas.  

21. Tinjauan Sistem Lama 
Bagian ini berisi uraian lengkap tentang sistem lama (jika 
ada) pada obyek/lokasi yang diteliti.  

22. Bahan dan Alat Penelitian 
Bahan penelitian berisi uraian tentang spesifikasi bahan, 
yang meliputi data dan fungsi-fungsi khusus yang diperlukan 
untuk penelitian. Sedangkan alat penelitian meliputi 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai dalam 
penelitian.  

23. Metode Pengumpulan Data 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam dan diperjelas. Jika metode penyebaran angket 
digunakan dalam pengumpulan data, maka blangko angket 
yang digunakan harus dilampirkan dalam laporan. Untuk 
setiap metode pengumpulan data yang digunakan, harus 
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dijelaskan tentang macam dan jenis data apa saja yang 
dikumpukan dengan masing-masing metode. 

24. Metode Analisa Data 
Bagian ini berisi uraian seperti dalam proposal dan dapat 
dipertajam/diperjelas.  

25. Langkah dan Diagram Alir Langkah Penelitian. 
Selain dijelaskan dengan deskripsi kualitatif, langkah 
penelitian juga perlu ditunjukkan dalam bentuk diagram alir 
langkah penelitian secara lengkap/terinci.  

26. Data Flow Diagram  
Merupakan uraian dan gambar (dengan easycase atau 
usecase) tentang sistem yang diteliti 

27. Rancangan Masukan dan Keluaran 
Bagian ini berisi uraian tentang rancangan tampilan 
masukan, keluaran, dialog, serta rancangan validasi secara 
lengkap. 

28. Rancangan Basis Data  
Merupakan uraian terinci dan susunan file basis data yang 
dipakai dalam aplikasi dan kerelasian antar file yang ada. 

29. Rancangan Teknologi Hardware dan Software 
Berupa uraian tentang Perangkat keras optimal dan 
perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi 
hasil penelitian. 

30. Hasil dan Pembahasan 
Uraian pada bagian ini memuat hasil implementasi 
rancangan pada Bab III, pembahasan hasil implementasi, 
pembahasan tentang kelebihan dan kelemahan sistem, yang 
dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, 
sistematis, serta berkesinambungan.  
Uraian pada bagian ini dikaitkan dengan Rumusan 
Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang 
ditetapkan pada Bab I. 
Bagian Hasil, sedapat mungkin ditunjukkan dalam bentuk 
yang mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam 
bentuk tabel, gambar, grafik, atau lainnnya. Hasil 
implementasi sistem yang dikembangkan harus didasarkan 
pada hasil analisis dan perancangan pada Bab III dan 
sedapat mungkin siap diterapkan dalam kondisi lapangan 
yang sesungguhnya. 
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Bagian Pembahasan, menguraikan tentang hasil 
implementasi ditinjau dari berbagai aspek yang relevan. 
Bagian ini juga membahas perbandingan dengan hasil-hasil 
penelitian terdahulu yang diacu pada Bab II. Akhir dari 
bagian ini memuat keterangan tentang kelebihan dan 
kelemahan sistem, yang dideskripsikan secara terinci. 

31. Kesimpulan  
Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat 
tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan 
kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan 
Tujuan Penelitian. Uraian pada bagain ini harus merupakan 
pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian 
sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan 
tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya , serta 
merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 
Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi. 

32. Saran 
Saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang 
sebaiknya dikaitkan oleh penelitian sejenis. Saran dibuat 
berdasarkan kelemahan, pengalaman, kesulitan, kesalahan, 
temuan baru yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan 
arah penelitian selanjutnya. 

33. Daftar Pustaka 
Bagian ini memuat suatu daftar terinci dan sistematis dari 
semua karya ilmiah dan referensi yang digunakan oleh 
penulis dalam menyusun laporan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Penggunaan langsung yaitu apabila penulis mengutip 
kalimat-kalimat tertentu dari karya ilmiah atau referensi. 
Penggunaan tidak langsung yaitu apabila penulis membaca 
dan mengemukakan kembali konsep-konsep atau ide-ide 
atau pemikiran-pemikiran dari suatu sumber dengan 
menggunakan kalimat-kalimat sendiri.  
Kutipan langsung maupun tidak langsung harus disebutkan 
secara eksplisit sebagai rujukan dan dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka. 

34. Lampiran  
Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau 
keterangan lain yang sifatnya terlalu terinci atau terlalu besar 
untuk dimuat di bagain utama laporan. 
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Lampiran diperlukan apabila ada bahan-bahan yang bersifat 
melengkapi atau menjelaskan yang tidak perlu dimasukkan 
dalam teks. Bilamana terdapat lebih dari 1 lampiran, maka 
dapat disesuaikan dengan urutan keperluannya dalam 
naskah laporan atau menurut keselarasan lampiran secara 
keseluruhan.  
Lampiran ditandai dengan angka Arab, jadi lampiran yang 
pertama ditulis sebagai “Lampiran 1” dan seterusnya. 
Contoh lampiran adalah blangko angket, formulir, gambar 
dan tabel penunjang, grafik, dll. Bagian terakhir dari 
lampiran minimal  berisi berkas dengan urutan sbb: 
1. Foto copy SK Pembimbing 
2. Foto copy Surat Pengantar Penelitian (jika ada) 
3. Foto copy Surat Keterangan / Balasan dari Perusahaan 

(jika ada) 
4. Foto copy Kartu Bimbingan 
5. Dokumentasi Penelitian, seperti : Lembar observasi, 

Lembar pedoman wawancara, Dokumentasi lainnya 
6. Dokumentasi layout & source program 
7. Riwayat hidup penyusun 
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BBAABB  VV  
PPEEDDOOMMAANN  UUMMUUMM  PPEENNGGEETTIIKKAANN  NNAASSKKAAHH    

PPRROOPPOOSSAALL  &&  LLAAPPOORRAANN  
 
4.1. Bahan dan Ukuran Kertas 
1. Bahan : Proposal dan Laporan diketik pada kertas HVS 80 

gram, tidak boleh dicetak bolak-balik, dijilid softcover 
(untuk Proposal) dan hardcover (untuk Laporan) 
menggunakan warna KUNING. 

2. Ukuran : A5 ( 14.8 x 21 cm). 
  
4.2. Pengetikan 
1. Jenis huruf  

Naskah Proposal dan Laporan diketik dengan huruf arial (10 
pt) dan untuk seluruh naskah harus memakai jenis yang 
sama. Khusus untuk judul, font ukuran 12. 
a. Huruf miring (italic) atau huruf khusus lain dipergunakan 

untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai istilah 
asing. 

b. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan istilah tertentu 
dan bisa untuk judul bab atau subbab. 

2. Jarak antara 2 baris dibuat 1.5 spasi, kecuali untuk kutipan 
langsung, judul tabel, keterangan gambar, rumus dan daftar 
pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. 

3. Batas tepi 
Batas pengetikan naskah ditinjau dari tepi kertas untuk tepi 
atas-kiri-kanan-bawah adalah : 

• Batas tepi kiri         :   2,5 cm 
• Batas tepi kanan   :   2 cm 
• Batas atas              :   2,5 cm 
• Batas bawah          :   2  cm 

4. Pengisian ruangan kertas 
Ruangan kertas pada halaman naskah harus diisi penuh, 
artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai 
batas tepi kanan, dari atas ke bawah. Pembuatan sub judul 
diusahakan tidak terlalu dalam levelnya (dibatasi hanya 
sampai 4 level).  
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Contoh: 
JUDUL  

1.1. Sub Judul 
1.1.1. Anak Sub Judul 
1.1.1.1. Cucu Judul 

5. Alinea baru: alinea baru dimulai setelah 6 ketukan dari tepi 
kiri atau 1.25 cm 

6. Permulaan kalimat: bilangan, lambang, atau rumus yang 
mengawali suatu kalimat harus dieja. 
Contoh yang salah:  Contoh yang benar: 
10 mesin bubut ……..  Sepuluh mesin bubut 

…….. 
7. Kata sambung seperti, dan, atau, tetapi, atau kata 

sambung lain tidak dapat dijadikan permulaan suatu 
kalimat. 
Contoh yang salah:  Contoh yang benar:  
Seperti contoh sebelumnya … Contoh sebelumnya …… 
Dan selanjutnya ……………… Selanjutnya …………….. 
Atau pernyataan lain ……… Pernyataan lain ……….. 
Tetapi nilai akhir …………… Nilai akhir ……………… 

8. Judul Bab, Sub Judul, Anak Sub Judul 
a. Antara judul bab dan sub judul, atau antara sub judul 

dan anak sub judul, atau antara uraian sebelumnya 
dan sub judul diberi selang satu baris kosong. 

b. Semua huruf pada judul bab harus ditulis dengan 
huruf kapital, tebal, dan diatur supaya simetris, 
dengan jarak 2,5 cm dari tepi atas, tanpa diakhiri 
tanda titik (.). Kalimat pertama setelah sub judul 
dimulai dengan alinea baru. 

c. Sub judul ditulis mulai tepi kiri, semua kata diawali 
dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan 
kata depan. Semua huruf diketik tebal, tanpa diakhiri 
tanda titik (.). Kalimat pertama setelah sub judul 
dimulai dengan alinea baru. 

d. Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan 
diketik tebal, hanya kata pertama yang diawali huruf 
kapital, tanpa diakhiri dengan tanda titik (.). Kalimat 
pertama setelah anak sub judul dimulai dengan 
alinea baru. 
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e. Penomoran judul, sub judul, dan anak sub judul 
adalah sebagai berikut: 

BAB I  
JUDUL BAB I 

(………. Selang 1 baris kosong…………) 
1.1. Sub Judul 

Kalimat pertama dibuat sebagai alinea 
baru……………. 
(………. Selang 1 baris kosong…………) 
1.1.1. Anak Sub Judul 

Kalimat pertama dibuat sebagai alinea 
baru……………. 
(………. Selang 1 baris kosong…………) 
1.1.1.1. Anak dari Anak Sub Judul 

Kalimat pertama dibuat sebagai alinea 
baru…………….  
(………. Selang 1 baris kosong…………) 

9. Jika judul bab, sub judul, atau anak sub judul melebihi 1 
baris, maka antara baris pertama dan berikutnya dibuat 
dalam 1 spasi dan diketik simetris. Contoh: 

BAB III 
JUDUL BARIS KE-1 
JUDUL BARIS KE-2 

(………. Selang 1 baris kosong…………) 
1.1. Sub Judul 

Kalimat pertama dibuat sebagai alinea 
baru……………. 
(………. Selang 1 baris kosong…………) 

10. Rincian ke bawah: jika pada naskah ada rincian yang harus 
disusun ke bawah, dapat digunakan urutan dengan angka 
atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan 
tanda: -, *, ~, +, •, Κ, >, ►, atau simbol-simbol yang 
semacam yang ditempatkan di depan rincian tidak 
dibenarkan. 

11. Bilangan dan satuan:  
a. Bilangan harus diketik dengan angka, misalnya 10g 

bahan, kecuali pada permulaan kalimat harus dieja 
menjadi “Sepuluh gram bahan”…. 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik, 
misalnya 10,5 kg. 
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c. Satuan yang dipakai adalah ukuran internasional (SI) 
dan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di 
belakangnya, misal m, g, kg, cal. 

 
4.3. Penomoran  
1. Halaman 

a. Bagian awal laporan diberi nomor halaman dengan angka 
Romawi kecil: i, ii, iii, iv, v, vi, dst. 

b. Bagian isi dan bagian akhir, mulai dari BAB I hingga 
halaman terakhir, termasuk lampiran, diberi nomor 
halaman dengan memakai angka Arab: 1, 2, 3, 4, dst. 

c. Nomor halaman ditempatkan pada pojok kanan atas 1,5 
cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan, kecuali untuk 
halaman JUDUL BAB, nomor halaman ditempatkan di 
tengah bagian bawah halaman berjarak 1,5 cm dari tepi 
bawah.  

2. Tabel dan Gambar 
Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab 
kapital sesuai dengan nomor bab, bilamana perlu diikuti angka 
Arab yang dipisahkan dengan tanda titik (.). 

Contoh: 
Tabel 3.1 Contoh tabel pada Bab III untuk urutan pertama 
Gambar 3.1 Contoh gambar pada Bab III untuk urutan 
pertama 

3. Persamaan/Rumus 
Nomor urut persamaan atau rumus matematis dan lainnya 
ditulis dengan angka Arab di dalam tanda kurung () dan 
ditempatkan di dekat batas tepi kanan. 

 
4.4. Tabel Dan Gambar 
1. Tabel  

a. Judul tabel ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa 
diakhiri tanda titik (.). 

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau tidak mungkin 
diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel 
dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata Lanjutan  tanpa 
judul. 

c. Jika tabel dibuat horisontal/memanjang maka bagian atas 
tabel harus diletakkan di sebelah kiri. 
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d. Tabel diketik simetris. 
e. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada Lampiran. 
f. Contoh: 

 
Tabel 3.1 Contoh tabel pada Bab III untuk urutan pertama 
xxx xxx xxx Xxx 

    
    

 
2. Gambar  

a. Bagan, grafik, peta, foto, semuanya disebut gambar. 
b. Judul gambar ditempatkan simetris di bawah gambar, 

tanpa diakhiri oleh tanda tiitik (.). 
c. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang kosong 

pada halaman yang sama. 
d. Bila gambar dilukis horisontal/memanjang maka bagian 

atas gambar diletakkan di sebelah kiri. 
e. Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas 

mungkin. 
f. Letak gambar diatur supaya simetris. 
g. Contoh :  

 
 

Gambar 3.1 Contoh gambar pada Bab III untuk urutan 
pertama 

 
4.5. Bahasa 
1. Bahasa yang Dipakai 

Proposal dan laporan ditulis dalam bahasa Indonesia baku, 
sesuai dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD). 

2. Bentuk Kalimat  
a. Kalimat yang digunakan berbentuk kalimat berita 

lengkap, sedapat mungkin kalimat aktif, dan dihindari 
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pemakaian kalimat tanya. Kalimat sedapat mungkin 
ditulis tanpa menggunakan kata ganti orang seperti: 
kami, kita, penulis (Catatan: kata penulis hanya dapat 
digunakan dalam Kata Pengantar). 

b. Contoh:  
Dalam penelitian ini akan kita gunakan metode …,  

dapat diganti dengan kalimat pasif berikut:  
Dalam penelitian ini akan digunakan metode ….. 

3. Istilah 
a. Sedapat mungkin menggunakan istilah dalam bahasa 

Indonesia atau yang sudah di-Indonesia-kan. 
b. Jika terpaksa harus dipakai istilah asing, harus dijelaskan 

dengan tanda khusus secara konsisten (misal diketik 
miring).  

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan  
a. Kata hubung, misalnya “sehingga” dan “sedangkan” tidak 

boleh dipakai sebagai awal kalimat. 
b. Kata “ di mana” dan “dari”, sebagai terjemahan “where” 

dan “of” dalam bahasa Inggris sering kurang tepat 
pemakaiannya dalam bahasa Indonesia yang baku. 

c. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata 
depan. 

d. Pemenggalan kata supaya disesuaikan dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang benar.  

 
4.6. Penulisan Nama Penulis  
1. Nama Penulis yang Diacu Dalam Uraian 

Pengacuan nama penulis menggunakan nama utama (kata 
terakhir nama yang terdiri lebih dari satu kata) atau nama 
keluarga. Dalam hal penulis lebih dari dua orang hanya 
disebut nama penulis pertama diikuti dengan “dkk”. Setelah 
nama penulis diikuti dengan tahun terbit.  
Contoh: 
a. Menurut Martin (1975), database adalah 

…………………..….. 
b. Database adalah………............…… (Date, 1995). 
c. Metodologi pengembangan sistem ........…… (Ahituv, dkk, 

2002). 
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Catatan:  
Penulis dalam contoh (a) sebenarnya bernama James 
Martin.  
Penulis dalam contoh (b) sebenarnya bernama C.J. Date. 
Penulis dalam contoh (c) sebenarnya berjumlah 3 orang. 

2. Nama Penulis Dalam Daftar Pustaka 
Semua penulis harus dicantumkan namanya dalam Daftar 
Pustaka, tidak boleh hanya nama penulis pertama ditambah 
dengan dkk saja.  
Contoh: 
Meisel, S.C., Mccullought, J.P., Lecker, C.H., and Waisz, P. 
B.,… 
Tidak boleh ditulis hanya: 
 Meisel, S.C., dkk,…  

3. Nama Penulis Lebih dari Satu Kata 
Jika nama penulis terdiri atas 2 kata atau lebih, cara 
penulisan menggunakan nama keluarga atau nama utama 
dan singkatan nama-nama lainnya masing-masing diikuti 
tanda titik (.).  
Contoh: 
a. Sutan Takdir Alisyahbana  

Ditulis: Alisyahbana, S.T.  
Catatan:  
Sutan Takdir disingkat menjadi “S.T.” karena gelar adat 

b. Donald Firgerald Othmer 
Ditulis: Othmer, D.F. 

c. Kirbani Sri Brotopuspito 
Ditulis: Kirbani, S.B. 

4. Nama yang Diikuti dengan Singkatan 
Nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan 
singkatan, ditulis sebagai nama yang utuh.  
Contoh: 
a. Mawardi A.I.  

Ditulis: Mawardi A.I. 
b. William D. Ross Jr 

Ditulis: Ross Jr, W.D. 
5. Derajat Kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh 
dicantumkan dalam penulisan nama kecuali dalam Kata 
Pengantar. 
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6. Kutipan 
Macam-macam Kutipan 
a. Kutipan langsung, yaitu kutipan yang dilakukan persis 

seperti sumber aslinya, baik bahasanya maupun susunan 
kata dan ejaannya. 
1) Kutipan langsung pendek yaitu kurang dari tiga baris, 

disalin dalam teks dengan memberikan tanda kutipan 
di antara bahan yang dikutip. 
Contoh : 
Menurut Suyanto, M “Multimedia adalah alat untuk 
mendukung keunggulan bersaing” 1 

2) Kutipan langsung panjang yaitu lebih dari tiga baris, 
yang diberi tempat tersendiri dalam alinea baru diketik 
dengan jarak satu spasi dan menjorok masuk empat 
ketukan huruf dari margin kiri, tanda kutip tidak 
dipakai. 
Contoh : 
Menurut Davies, Crowther dalam tulisannya Suyanto, 
M, Aplikasi multimedia dalam bidang pendidikan 
antara lain sebagai perangkat lunak pengajaran, 
memberikan fasilitas untuk siswa dalam belajar. 
Penggunaan perangkat lunak multimedia dalam 
proses belajar mengajarakan meningkatkan efisiensi, 
meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar aktif, 
memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan 
belajar yang berpusat pada siswa dan memandu 
belajar lebih baik.1 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang hanya 
mengambil pokok-pokok pikiran atau semangatnya saja, 
dan dinyatakan dengan kata-kata dan bahasa sendiri. 
Kutipan ini tidak diantara tanda petik, diketik seperti 
halnya naskah, diupayakan kutipan tidak langsung tidak 
terlalu panjang. 
Contoh : 

Endarmoko menjelaskan seni adalah kecakapan, 
ketrampilan, kapabilitas, kompetensi.1 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kutipan 
a. Setiap kutipan diberi nomor dengan angka arab untuk 

menuliskan nomor catatan kaki/footnote, diketik agak ke 
atas dari baris biasanya, tanpa diikuti tanda lain 

b. Bila bahan yang dikutip disajikan sebagai bahan yang 
diperbandingkan dengan bahan yang lain, maka harus 
ada keseimbangan dari perbandingan itu 

c. Kutipan yang diambil sebagian dari rangkaian kalimat 
yang ada, maka penulisan diberi jarak dengan empat titik 
(….) diantara kutipan yang diambil  

d. Dalam kutipan langsung, tidak boleh memasukkan 
pendapat sendiri, satu alinea sepenuhnya digunakan 
untuk kutipan langsung 

e. Kutipan bisa diambil dari naskah-naskah atau cetakan 
seperti buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, dan 
sebagainya. Dapat juga diambil dari hasil wawancara 
atau hasil rekaman yang didokumentasi. 

 
7. Footnote/Catatan Kaki 

Footnote merupakan catatan yang menyebutkan sumber 
dari suatu kutipan. Footenote ditulis di bawah margin dan 
diberi garis batas antara teks dengan footnote sepanjang 14 
ketukan dengan angka kutipan diketik agak ke atas dari 
footnote. 
Unsur-unsur Footnote/Catatan Kaki 
a. Nama penulis/pengarang, penterjemah, dan editor ditulis 

lengkap tanpa gelar kesarjanaan. Untuk penulis yang 
bukan penulis asli tetap dicantumkan seperti penulis asli, 
dengan tambahan keterangan di belakang nama 
tersebut, seperti penyusun, penyadur, penterjemah, dan 
editor. Jika penulis lebih dari tiga sebagai pengganti 
nama penulis kedua dan lainnya dicantumkan keterangan 
et.al. 

b. Judul buku/tulisan ditulis selengkap-lengkapnya, huruf 
pertama judul dengan besar kecuali kata sambung dan 
kata depan. 

c. Nomor halaman, dalam footnote nomor halaman 
disingkat “hal” kemudian diikuti dengan nomor halaman 
yang dikutip dengan sela satu ketukan. 
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Menyingkat Footnote 
Sumber kutipan yang pertama kali ditulis lengkap, 
sedangkan footnote dari sumber kutipan yang sudah pernah 
dikutip sebelumnya tidak perlu ditulis lengkap dan dapat 
disingkat. Singkatan yang sering digunakan adalah : 
a. Ibid.  Singkatan dari Ibiden, digunakan bila kutipan 

sumber yang pertama dengan kutipan berikutnya yang 
sumbernya sama, tanpa disela oleh sumber kutipan lain, 
selanjutnya disebutkan halamannya bila halamannya 
yang dikutip tidak sama, jika nomor halaman sama maka 
tidak ditulis. 

b. Loc.cit.  singkatan dari loco citato, digunakan apabila 
sumber kutipan telah disebut sebelumnya secara lengkap 
tetapi telah diselingi sumber kutipan yang lain. 

c. Op.cit.  singkatan dari opera citato, digunakan apabila 
sumber kutipan telah disebut sebelumnya secara lengkap 
tetapi telah diselingi sumber kutipan yang lain. Di 
belakang kata op.cit. disebutkan nomor halaman yang 
dikutip. 

 
8. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar 
diacu dalam proposal atau laporan, dan disusun sbb: 
1. Urutan Daftar Pustaka berdasarkan nama akhir  

pengarang yang disusun secara alfabetis tanpa nomor 
urut, tanpa diakhiri tanda titik (.). 

2. Tulisan untuk suatu sumber pustaka diketik satu spasi, 
jika tulisan sumber pustaka melebihi satu baris maka 
sambungan baris kedua diketikan masuk 6 spasi. Jarak 
di antara sumber pustaka tetap dua spasi. 

3. Sumber refernsi dari Internet harus berasal dari artikel 
ilmiah-resmi (jurnal) 

4. Setiap pustaka ditulis menurut: 
a. Buku : nama pengarang, tahun penerbitan, judul, 

edisi (jika perlu), jilid (jika perlu), nama 
penerbit, kota penerbit 

b. Majalah/Jurnal ilmiah : nama penulis, tahun 
penerbitan, judul, nama majalah, edisi (jika 
perlu), nama penerbit, kota penerbit 
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c. Laporan Penelitian : nama peneliti, tahun, judul, 
jenis penelitian, nama lembaga, kota 

d. Internet (website resmi, bukan personal website 
atau blog) : nama penulis, tanggal akses, 
judul artikel, alamat URL secara lengkap 

 Contoh: 
Pustaka berupa buku:  
Attre, S., 1980, Database: Structured Techniques for 

Design, Performance, and Management with 
Case Studies, John Wiley & Sons Inc., Canada 

Pustaka majalah/jurnal ilmiah:  
Hamzah, A., 2006, Aplikasi Fuzzy Clustering, ACADEMIA 

IST AKPRIND, edisi September 2006, Lembaga 
Penelitian IST AKPRIND, Yogyakarta  

Pustaka berupa laporan penelitian:  
Astawa, I.G.N.R., 2003, Implementasi Wap pada Sistem 

Informasi Akademik Online, Skripsi, Jurusan 
Teknik Informatika, FTI, IST AKPRIND, 
Yogyakarta 

Pustaka dari Internet:  
Hamzah, A., 01 September 2009, Aplikasi Fuzzy 

Clustering, 
www.akprind,ac,id/amirhamzah/index/artikel.htm) 
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LLAAMMPPIIRRAANN  
CCOONNTTOOHH--CCOONNTTOOHH  FFOORRMMAATT    

UUNNTTUUKK  PPRROOPPOOSSAALL  DDAANN  LLAAPPOORRAANN  KKEERRJJAA  
PPRRAAKKTTEEKK  
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LLAAMMPPIIRRAANN  11  
  

Sistematika Laporan Kerja Praktek dengan topik rekayasa 
aplikasi/ sistem 
Contoh judul : “ rancang bangun aplikasi penjualan di toko xxx 
tasikmalaya” 
 
1. Bagian Awal 

o Halaman Sampul 
o Halaman Pengesahan 
o Halaman Pengujian 
o Halaman Persembahan (jika perlu) 
o Halaman motto (jika perlu) 
o Kata Pengantar 
o Daftar Isi 
o Daftar Tabel (jika cacah tabel dalam naskah >5 buah) 
o Daftar Gambar (jika cacah gambar dalam naskah >5 

buah) 
o Daftar Lampiran (jika cacah tabel dalam naskah >5 buah) 
o Daftar Istilah (jika perlu) 

 
2. Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah 
1.3. Batasan Permasalahan 
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.5. Kegunaan Penelitian 
1.6. Tempat  dan Waktu Penelitian 
1.7. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.2. Landasan Teori 

BAB III  OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian  

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
3.1.2. Visi & Misi Perusahaan 
3.1.3. Struktur Organisasi 

3.2. Metodologi Penelitian 
3.2.1. Desain Penelitian 
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3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
3.2.3. Metode pendekatan rekayasa perangkat lunak yang 

dilakukan 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Sistem Yang Berjalan 
4.1.1. Flowmap sistem yang diteliti 
4.1.2. Diagram kontek/ DFD sistem yang berjalan 

4.2. Perancangan 
4.2.1. Flowchart Program 
4.2.2. Perancangan Basis Data 
       4.2.1.1. Normalisasi  
        4.2.1.2. Relasi Tabel 
        4.2.1.3. Entity Relationship Diagram 
        4.2.1.4. Kamus Data 
4.2.2. Perancangan Antar Muka Program 
      4.2.2.1. Rancangan Struktur Menu 
      4.2.2.2. Perancangan Input 
      4.2.2.1. Perancangan Output 

     4.3. Implementasi 
4.3.1. Batasan Implementasi (optional) 
4.3.2. Implementasi Perangkat Lunak 
4.3.3. Implementasi Perangkat Keras 
4.3.4. Implementasi Basis Data 
4.3.5. Implementasi Antar Muka 
4.3.6. Implementasi Instalasi Program 
4.3.7. Penggunaan Program 

     4.4. Pengujian 
4.4.1. Rencana Pengujian 
4.4.2. Kasus dan Hasil Pengujian 
4.4.3. Kesimpulan Hasil Pengujian 

 
BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  
5.2. Saran 
 

3. Bagian Akhir 
o Daftar Pustaka 
o Lampiran 

  
  



 

 

44 

LLAAMMPPIIRRAANN  22  
  

Sistematika Laporan Kerja Praktek dengan topik rekayasa 
jaringan 
Contoh judul : “ rancang bangun jaringan  dengan menggunakan 
xxx di PT yyy tasikmalaya” 
 
1. Bagian Awal 

o Halaman Sampul 
o Halaman Pengesahan 
o Halaman Pengujian 
o Halaman Persembahan (jika perlu) 
o Halaman motto (jika perlu) 
o Kata Pengantar 
o Daftar Isi 
o Daftar Tabel (jika cacah tabel dalam naskah >5 buah) 
o Daftar Gambar (jika cacah gambar dalam naskah >5 

buah) 
o Daftar Lampiran (jika cacah tabel dalam naskah >5 buah) 
o Daftar Istilah (jika perlu) 

 
2. Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah 
1.3. Batasan Permasalahan 
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.5. Kegunaan Penelitian 
1.6. Tempat  dan Waktu Penelitian 
1.7. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.2. Landasan Teori 

BAB III  OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Objek Penelitian  

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
3.1.2. Visi & Misi Perusahaan 
3.1.3. Struktur Organisasi 

3.2. Metodologi Penelitian 
3.2.1. Desain Penelitian 
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3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
3.2.3. Metode pendekatan rekayasa jaringan yang 

digunakan 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Jaringan 
4.1.1. Skema jaringan awal 
4.1.2. pemasangan dan penginstalan xxx di pt yyy 

4.2. Perancangan jaringan 
4.2.1. Skema jaringan yang akan dirancang 
4.2.2. Perancangan Kebutuhan perangkat keras 
4.2.3. Perancangan Kebutuhan perangkat Lunak 

     4.3. Implementasi 
4.3.1. Batasan Implementasi (optional) 
4.3.2. Implementasi Perangkat Lunak 
4.3.3. Implementasi Perangkat Keras 

     4.4. Pengujian 
4.4.1. Rencana Pengujian 
4.4.2. Kasus dan Hasil Pengujian 
4.4.3. Kesimpulan Hasil Pengujian 

 
BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  
5.2. Saran 
 

3. Bagian Akhir 
o Daftar Pustaka 
o Lampiran 
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LLAAMMPPIIRRAANN  33  
HHaallaammaann  SSaammppuull  &&  JJuudduull  

Halaman sampul depan memuat antara lain judul laporan 
Kerja Praktek, jenis laporan, nama dan nomor pokok mahasiswa 
penyusun, lambang STMIK Tasikmalaya, nama jurusan dan 
nama jenjang, nama perguruan tinggi dan tahun dipertahankan 
(contoh di lampiran). 
1. Judul Laporan Kerja Praktek 

Judul Laporan Kerja Praktek hendaknya singkat dan jelas 
menunjukkan masalah penelitian, diketik dengan huruf besar 
(kapital) dan tidak boleh disingkat, format ketikan harus dalam 
bentuk piramida terbalik (huruf V). 
2. Jenis Laporan 

Jenis laporan adalah “Laporan Kerja Praktek”.  
3. Lambang STMIK Tasikmalaya 

Lambang STMIK Tasikmalaya berbentuk bundar dengan 
ukuran diameter sekitar 5 cm (file asli dari http://www.stmik-
tasikmalaya.ac.id/images/logoSTMIK.png) tidak perlu di edit. 
4. Nama Penyusun 

Nama penyusun harus ditulis lengkap dan tidak boleh 
disingkat, tanpa gelar, dibawah nama dicantumkan nomor pokok 
mahasiswa penyusun.. 
5. Nama Perguruan Tinggi 

Nama Perguruan Tinggi ditulis: 
 

TEKNIK INFORMATIKA (S-1) 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN 

KOMPUTER 

STMIK TASIKMALAYA  
2014 
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CCoonnttoohh  SSaammppuull   &&  lleemmbbaarr  jjuudduull   uunnttuukk  PPoorrppoossaall   KKeerrjjaa  
PPrraakktteekk  ((ppeerroorraannggaann))  
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CCoonnttoohh  uunnttuukk  ssaammppuull   &&  lleemmbbaarr  jjuudduull   PPrrooppoossaall   KKeerr jjaa  
PPrraakktteekk  ((BBeerrkkeelloommppookk))  
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CCoonnttoohh  SSaammppuull   &&  lleemmbbaarr  jjuudduull   uunnttuukk  LLaappoorraann  KKeerrjjaa  
PPrraakktteekk  ((ppeerroorraannggaann))  
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CCoonnttoohh  uunnttuukk  ssaammppuull   &&  lleemmbbaarr  jjuudduull   LLaappoorraann  KKeerr jjaa  
PPrraakktteekk  ((BBeerrkkeelloommppookk))  
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LLAAMMPPIIRRAANN  44  
LLeemmbbaarr   PPeennggeessaahhaann  PPrrooppoossaall   KKeerr jjaa  PPrraakktteekk  
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LLeemmbbaarr   PPeennggeessaahhaann  LLaappoorraann  KKeerr jjaa  PPrraakktteekk  
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LLAAMMPPIIRRAANN  55  
LLeemmbbaarr   PPeenngguujj iiaann  ((SSeebbeelluumm  SSiiddaanngg))  
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LLeemmbbaarr   PPeenngguujj iiaann  ((SSeetteellaahh  SSiiddaanngg))  
  

  
Catatan  :  Jika untuk revisi hasil sidang, tanggal sidang, nama 

dan NIK penguji harus dicantumkan dan diketik 
rapi. 
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LLAAMMPPIIRRAANN  66  
SSaammppuull   ppaaddaa  CCDD  LLaappoorraann  KKeerr jjaa  PPrraakktteekk  

  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL LAPORAN KERJA 
PRAKTEK  

LAPORAN KERJA PRAKTEK  

Disusun Oleh:  

 Mahasiswa 1 NPM : NPM Mahasiswa1 

 Mahasiswa 2 NPM  : NPM Mahasiswa2 

 Pembimbing 1 : Nama Lengkap & Gelar 

 Pembimbing 2 : Nama Lengkap & Gelar 
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SSaammppuull   ppaaddaa  CCoovveerr   BBaaggiiaann  DDeeppaann    
CCDD  LLaappoorraann  KKeerr jjaa  PPrraakktteekk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan  :  CD Laporan Kerja Praktek dikumpulkan 
menggunakan cover/ bungkus berbentuk persegi 
dari bahan plastik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LLAAMMPPIIRRAANN  66  
KKaarr ttuu  BBiimmbbiinnggaann  PPeennuull iissaann  LLaappoorraann  KKeerr jjaa

((PPeerroorraannggaann))  

 
Catatan  :  Dicetak pada kertas A5 berwarna kuning per 

mahasiswa 

 57 

aa  PPrraakktteekk  

  

Dicetak pada kertas A5 berwarna kuning per 


