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Tujuan  

Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur aktivitas pendaftaran dan 

pelaksanaan ujian skripsi yang bertujuan untuk menjaga tertib administrasi dan 

kearsipan skripsi.  

 

Ruang Lingkup  

Pendaftaran dan pelaksanaan ujian skripsi yang dijelaskan dalam prosedur ini 

diterapkan terhadap setiap proses yang terdapat dalam proses pendaftaran dan 

pelaksanaan ujian skripsi beserta dokumen yang terkait.  

 

Definisi  

1. Mahasiswa adalah pihak yang akan menyelesaikan skripsi dan telah disetujui 

oleh dosen pembimbing untuk melaksanakan ujian skripsi. 

2. Dosen Pembimbing adalah Dosen Pendamping mahasiswa dalam 

mengerjakan skripsi dan memberikan persetujuan untuk melaksanakan ujian 

skripsi.  

3. Dekan adalah penanggung jawab dan menyetujui pelaksanaan ujian skripsi. 

4. Kaprodi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian skripsi 

sampai dengan pengumuman nilai hasil ujian skripsi. 

5. Staf Administrasi adalah staf yang mempersiapkan perangkat - perangkat dan 

kelengkapan lain pada waktu ujian skripsi berlangsung . 

 

Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro 
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Garis Besar Prosedur:  

Mahasiswa  

1. Telah menempuh  semua mata kuliah dan lulus. 

2. Mengajukan ujian skripsi kepada dosen pembimbing dengan menunjukkan 

kartu absensi seminar proposal sebagai bukti bahwa proposal skripsi telah 

diseminarkan. 

3. Telah melakukan bimbingan skripsi minimal 10 (sepuluh) kali dibuktikan 

dengan kartu bimbingan. 

4. Mengajukan skripsi ke Kaprodi dengan melengkapi persyaratan administratif 

dan akademik sebagai berikut :  

a. KHS terakhir 

b. Lembar validasi pembayaran dari BAUK 

c. Kartu seminar proposal skripsi (daftar hadir) 

d. Kartu bimbingan skripsi 

e. Lembar persetujuan ujian skripsi 

f. Surat pernyataan keaslian skripsi bermeterai Rp. 6.000 

g. Draf skripsi 3 eksemplar 

 

Dosen Pembimbing  

1. Menerima pengajuan ujian skripsi mahasiswa bimbingannya. 

2. Apabila skripsi mahasiswa sudah layak untuk diuji maka dosen pembimbing 

dapat menyetujuinya. 

3. Menandatangani lembar persetujuan ujian skripsi. 

4. Menerima surat tugas dan jadwal ujian skripsi. 

5. Melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dekan. 

6. Mengisi lembar revisi jika diperlukan revisi skripsi. 

7. Memberikan penilaian pada lembar penilaian ujian skripsi 

8. Membuat berita acara ujian. 
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Ketua Program Studi 

1. Melakukan verifikasi administratif dan akademik mahasiswa peserta ujian 

skripsi. 

2. Mengisi lembar kendali hasil verifikasi administratif dan akademik peserta 

ujian skripsi. 

3. Memberi kartu kendali kepada mahasiswa. 

4. Menerima daftar peserta ujian skripsi dari staf administrasi. 

5. Mengajukan pembagian Dosen Penguji dan pembentukan Tim Penguji Skripsi 

kepada Dekan serta membuat jadwal ujian  dengan meperhatikan hal berikut : 

kompetensi Dosen dengan topik Skripsi, aspek keadilan jumlah mahasiswa 

yang diuji dan tim penguji beranggotakan 3 (tiga) orang Dosen terdiri dari : 

Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 

6. Bersama staf administrasi menyiapkan dokumen ujian skripsi yang berupa : 

lembar revisi, lembar penilaian ujian, berita acara dan menyiapkan perangkat , 

kelengkapan lain untuk keperluan ujian skripsi. 

7. Menerima lembar ujian dan berita acara ujian serta mengarsipkannya. 

8. Menyampaikan nilai secara tertutup kepada masing-masing peserta Ujian 

Skripsi.  

 

Staf Administrasi 

1. Menerima dan mengarsipkan hasil verifikasi administratif dan akademik dari 

Kaprodi yang berupa lembar kendali. 

2. Melayani pendaftaran peserta ujian skripsi dengan menerima draf skripsi 3 

(tiga) eksemplar, kartu kendali dari mahasiswa dan mengarsipkannya. 

3. Membuat daftar peserta ujian skripsi untuk diserahkan ke Kaprodi dan 

mengarsipkannya. 

4. Membuat dan menyampaikan surat pengantar permohonan ujian skripsi 

kepada Dosen Penguji dengan dilampiri surat tugas penguji, jadwal ujian dan 

draf skripsi mahasiswa. 



5. Bersama Kaprodi menyiapkan dokumen ujian skripsi yang berupa : lembar 

revisi, lembar penilaian ujian, berita acara dan menyiapkan perangkat, 

kelengkapan lain untuk keperluan ujian skripsi. 

 

DEKAN 

1. Menyetujui usulan Dosen Penguji dan Tim Penguji Skripsi beserta jadwal ujian 

skripsi. 

2. Membuat dan menandatangani Surat Tugas Dosen Penguji dan Tim Penguji 

sebagaimana diusulkan oleh Kaprodi. 
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SOP Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Skripsi 
 

MAHASISWA DOSEN PEMBIMBING KAPRODI STAF ADMINISTRASI DEKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bagan Alir 

Lembar persetujuan Ujian 
Skripsi dari Pembimbing. 

 
 

Mengajukan Ujian Skripsi 

kepada Dosen Pembimbing 

dengan menunjukan kartu 
absensi Seminar Proposal 

sebagai bukti bahwa 

Proposal skripsi telah 
diseminarkan. 
Telah melakukan bimbingan 

Skripsi minimal 10 kali 
dibuktikan dengan kartu 

bimbingan. 

 

Menerima pengajuan Ujian 
Skripsi mahasiswa 

bimbingannya. 

Dosen pembimbing dapat 
menyetujui atau tidak mahasiswa 

bimbingannya untuk melakukan 

ujian skripsi dilihat dari 

kelayakannya. 

Mengajukan pembagian Dosen 

Penguji dan pembentukan Tim 

Penguji Skripsi kepada Dekan. 
Membuat jadwal ujian  dengan 

meperhatikan hal berikut : 

kompetensi Dosen dengan topik 
Skripsi, aspek keadilan jumlah 

mahasiswa yang diuji. 
Tim penguji beranggotakan 3 
(tiga) orang Dosen terdiri dari : 

Ketua, Sekretaris, dan Anggota. 

Menyetujui usulan dosen penguji 

dan tim penguji skripsi beserta 
jadwal ujian skripsi. 

 

Apabila disetujui, dosen 

pembimbing menandatangani 
lembar persetujuan untuk 

diberikan kepada mahasiswa 

yang menjadi bimbingannya. 

Membuat dan menandatangani 

Surat Tugas Dosen Penguji dan 
Tim Penguji sebagaimana 

diusulkan oleh Kaprodi. 

 

Menerima surat pengantar 
permohonan ujian skripsi yang 

dilampiri Surat Tugas Dosen 

Penguji, Tim Penguji, jadwal 
ujian serta draf skripsi. 

 

Melaksanakan ujian dengan 

jadwal yang telah ditetapkan 
oleh Dekan. 

 

Mengisi lembar revisi jika 

diperlukan revisi skripsi untuk 
diberikan ke mahasiswa. 

Memberikan penilaian pada 

lembar penilaian ujian skripsi 
dan membuat berita acara ujian 

skripsi.  

 

Menerima lembar penilaian ujian dan 

berita acara ujian serta 

mengarsipkannya. 

Staf administrasi dan Kaprodi 
menyiapkan dokumen Ujian 

Skripsi yang berupa: lembar 

revisi, lembar penilaian ujian, dan 
berita acara. 

Menyiapkan perangkat dan 

kelengkapan lain untuk keperluan 
ujian skripsi. 

Menyampaikan nilai secara tertutup 

kepada masing-masing peserta Ujian 

Skripsi.  

Mahasiswa telah melunasi 
semua pembayaran SPP, 

bimbingan skripsi, dll. 

 
 

Menerima lembar validasi 

semua pembayaran dari 
BAUK. 

 
 

Melakukan verifikasi administratif 
dan akademik mahasiswa peserta 

ujian skripsi. 

Hasil verifikasi dituangkan dalam 
lembar kendali untuk diserahkan 

kepada staf administrasi sebagai 

dasar melayani pendaftaran ujian 
skripsi. 

Mahasiswa menerima kartu 

kendali. 

 

Menerima dan mengarsipkan hasil 

verifikasi administratif dan akademik 

yang telah dituangkan dalam lembar 

kendali dari Kaprodi.  

Melayani pendaftaran peserta ujian 

skripsi dengan menerima draf skripsi 

3 eksemplar, kartu kendali dari 
mahasiswa dan mengarsipkannya. 

 

Membuat daftar peserta ujian skripsi 

dan mengarsipkannya. 
 

Menerima daftar peserta ujian 
skripsi. 

 

Membuat surat pengantar 
permohonan ujian skripsi kepada 

Dosen Penguji dilampiri Surat 

Tugas Dosen Penguji, Tim Penguji, 

jadwal ujian serta draf skripsi. 

MULAI 

Mahasiswa telah menempuh 

semua mata kuliah dan 
lulus. 
 

Melakukan pendaftaran 
ujian dengan membawa 

kartu kendali dari Kaprodi 

dan  draf skripsi 3 
eksemplar. 
 
 
 

Menunjukkan slip 
pembayaran SPP, 

bimbingan skripsi dll, ke 

BAUK untuk mendapatkan 
validasi. 
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KOP FAKULTAS  

 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF 

 

 

Skripsi dengan judul  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang disusun oleh : 

 

Nama : 

NIM : 

Program Studi : 

Fakultas : 

 

 

 

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi/Komprehensif. 

 

 

 

 

 

 Bojonegoro, .....................  

Mengetahui,  

Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

 

NIDN. NIDN. 

 

 

F1-US-015 



7 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN  

 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama : 

Tempat, tanggal lahir : 

NIM  : 

Program Studi  : 

Fakultas  : 

Alamat  : 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : 

 

 

 

 

Yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran 

dari Skripsi orang lain. 

 

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 Bojonegoro, ......................... 

 Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 Mahasiswa 

 NIM. 

 

Meterai  

Rp. 6000,- 

F1-US-016 
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BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI - TA. 2013/2014 

FAKULTAS ...................... UNIVERSITAS BOJONEGORO 

 

Pada hari ............. tanggal  ............... bertempat di Kampus Fakultas ............... Universitas 

Bojonegoro, telah dilaksanakan Ujian Skripsi mahasiswa : 

 

 N A M A :  ......................................... 

 N I M :  ......................................... 

 PROGRAM STUDI :  ......................................... 

JUDUL SKRIPSI :  

  

 

 

 

Berdasarkan hasil keputusan rapat Tim Penguji, yang bersangkutan dinyatakan    

Lulus/Mengulang dengan nilai (         ) 

 

 Tim Punguji : 
 

Ketua  :  .....................................................  

Anggota  : 1. ......................................... 

     2. ......................................... 

 

 

Bojonegoro,  ............................... 

D e k a n 

 

 

 

NIDN.  

 

 

 

F1-US-017 
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REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI  

TAHUN AKADEMIK  2013/2014 

 

 

Rekapitulasi nilai Ujian Skripsi dan nilai rata-rata Ujian Skripsi mahasiswa : 

 

 N A M A :  ..................................... 

 N I M  :  ..................................... 

 

No. NAMA DOSEN PENGUJI NILAI 

01 .....................................  

02 .....................................  

03 .....................................  

                  J u m l a h  

 

Nilai rata-rata  : _________________ 

 

 

Bojonegoro,  ......................... 

Tim  Penguji 

Ketua 

 

 

(.................................) 

Anggota I Anggota II 

 

 

 (............................) (.................................) 

F1-US-018 
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DAFTAR NILAI UJIAN SKRIPSI - TA. 2013/2014 

FAKULTAS ...................... UNIVERSITAS BOJONEGORO  

 

  

 N A M A :  ............................... 

 N I M  :  ............................... 

 

No. MATERI YANG DINILAI NILAI 

01 Kemampuan presentasi dan penampilan secara keseluruhan 

yang meliputi: Sistimatika dalam presentasi, pengunaan 

bahasa yang baik dan benar, sikap tanggap dalam menerima 

saran. 

 

02 Kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan 

tehnologi yang terkait dengan skripsi yang ditulis oleh 

mahasiswa. 

 

03 Kemampuan penalaran, menyangkut pemecahan masalah 

praktis, jangkauan kemasa depan dan kemampuan 

mensintesa berbagai bidang ilmu yang terkait. 

 

04 Kemampuan penulisan materi yang meliputi sistimatika 

penulisan, perumusan kalimat serta tata cara dan gaya 

bahasa, tata cara pengetikan, konsistensi alur penyajian dan 

kerapian. 

 

                  J u m l a h  

                  Rata - Rata  

 

Bojonegoro,  ........................... 

Penguji, 

 

  

NIDN. 

F1-US-019 
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LEMBAR PERBAIKAN (REVISI)  

 

 

Materi yang perlu perbaikan ( revisi ) adalah : 

 

 N A M A :  ................................. 

 N I M  :  ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojonegoro,  ......................... 

Penguji, 

 

 

NIDN. 

F1-US-020 
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LEMBAR KENDALI *) 

PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI  

 

NO NAMA NIM PERSYARATAN **) KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

Dst           

    

   Bojonegoro, ........................... 

    

   Ketua Program Studi, 

 

 

  

   NIDN. 

Keterangan **) : 

1 = KHS Terakhir 

2 = Lembar validasi lunas semua pembayaran SPP dan pembayaran bimbingan skripsi,dll dari BAUK 

3 = Kartu seminar proposal skripsi (daftar hadir) 

4 = Kartu bimbingan skripsi 

5 = Lembar persetujuan ujian skripsi 

6 = Surat pernyataan keaslian skripsi (bukan plagiat) bermeterai Rp.6000,- 

7 = Draf skripsi 3 (tiga) eksemplar 

 

 Catatan *): untuk Ketua Program Studi 

F1-US-021 
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KOP FAKULTAS  

 
 

 

KARTU KENDALI *) 

PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa  : 

NIM : 

Program Studi : 

Syarat-syarat : 

 

NO JENIS PERSYARATAN KETERANGAN 

ADA TIDAK ADA 

1 KHS Terakhir    
2 Lembar validasi lunas semua 

pembayaran SPP dan pembayaran 

bimbingan skripsi,dll dari BAUK 

   

3 Kartu seminar proposal skripsi (daftar 

hadir) 
   

4 Kartu bimbingan skripsi    
5 Lembar persetujuan ujian skripsi    

6 
Surat pernyataan keaslian skripsi 

(bukan plagiat) bermeterai Rp.6000,- 
   

7 Draf skripsi 3 (tiga) eksemplar    

     

 

 

 

 

 

 

 

  Bojonegoro, ........................... 

   

  Ketua Program Studi, 

 

 

  

  NIDN. 

 

 

 

 

 Catatan *): Untuk Mahasiswa 

F1-US-022 


