
Gunakan panduan ini dalam membuat proposal skripsi, 

JANGAN mengikuti tanpa PIKIR apa yang telah dilakukan 

kakak tingkat anda. Kesalahan utama dalam proposal 

Skripsi adalah: 

1. Judul tidak menyebutkan Obyek, Metode dan Tujuan 

2. Latar belakang belum mampu menjawab mengapa 

judulnya seperti itu 

3. Rumusan masalah tidak berupa pertanyaan yang hanya 

diketahui jawabannya setelah skripsi selesai (software 

diuji). Hindari bentuk “Bagaimana 

mengimplementasikan....?” PASTI SALAH. 

4. Tujuan Tidak sejalan dengan Rumusan Masalah. 

Menghasilkan software bukan TUJUAN Skripsi.  

5. Tabel rangkuman penelitian sebelumnya sering salah 

karena banyak ikut para pendahulu (kakak tingkat). 

6. Banyak mahasiswa yang belum mampu menjelaskan 

perkiraan “gambaran” sistem yang akan dihasilkan. Ini 

karena tidak mahasiswa menguasai masalah dan 

solusinya (secara konsep) alias BLANK. 

 

  



Garis Besar Proposal Skripsi 
Judul: 

Judul sebaiknya terdiri dari 3 komponen ini: 

Obyek + Nama Metode + Tujuan Penelitian 

Panjang judul antara 8 s.d 12 kata. Metode dapat diganti dengan algoritma, 

pendekatan,paradigma, dan teknologi. 

Contoh:  

• Penerapan Algoritma XYZ untuk Meningkatkan Akurasi Rekomendasi Produk Pada 

Sistem Penjualan Online. 

 

Abstrak 

Masalah yang akan diselesaikan pada obyek penelitian. Kelemahan dari sebagian 

besar solusi yang telah dihadirkan? Solusi (metode atau algoritma) yang ditawarkan, 

mengapa (apa keunggulannya)? Tujuan penelitiannya (perkiraan hasil) apa? 

Kata kunci: 3 s.d 5 frase 

Panjang Latar belakang > 5 kali panjang Abstrak 

Berikut ini template dari Abstrak (Newman, 1994): 

Existing <model-type> models are deficient in dealing with <properties> of <solution 

strategy>. An enhanced <model-type> is described, capable of providing more 

accurate analyses/predictions of <properties> in <solution strategy> designs. The 

model has been tested by comparing analyses/predictions with empirically 

measured values of <properties> 

Dalam bahasa Indonesia (Romi Satrio Wahono): 

Pada proses XYZ ada beberapa masalah yang muncul yaitu masalah ABC, yang 

membuat proses XYZ tidak efisien. Masalah ABC akan diselesaikan dengan metode 

DEF, yang terbukti efisien digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada 

proses XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DEF berhasil meningkatkan 

efisiensi sebesar X% apabila diterapkan untuk memecahkan masalah ABC pada 

proses XYZ  

Catatan: 

Abstrak di atas diguankan untuk penulisan laporan penelitian yang sudah selesai. 

pada proposal, ganti hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Bentuk 

tersebut banyak digunakan di program S2 dan S1 di dalam dan luar negeri. 

  



1. Latar Belakang  

Harus menjawab “mengapa” semua komponen dari judul Skripsi, berdasarkan REFERENSI. 

P1: Obyek penelitian, cara kerja dari obyek 

P2: Masalah yang ada di dalam siklus kerja dari Obyek, sebutkan semua (jika 

mungkin) 

P3: Masalah terpilih yang akan diselesaikan dalam penelitian. Uraikan masalah ini, 

sertakan contoh singkat. 

P4: Solusi-solusi yang telah ada untuk menyelesaikan masalah yang dipilih tersebut, 

sebutkan semua! 

P5: Keunggulan dan kelemahan semua solusi yang disebutkan di atas, titik-beratkan 

kekurangannya! 

P6: Solusi terpilih yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah terpilih!, sebutkan 

mengapa metode tersebut yang dipilih, jelaskan kelebihan dari solusi itu! 

P7: Hasil yang diharapkan? Usahakan berupa suatu yang terukur. Misalnya 

peningkat akurasi, besarnya pengaruh, dan waktu pemrosesan singkat. 

 

2. Rumusan Masalah  

Harus berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab hasilnya di akhir penelitian (analisa 

pengujian) nantinya. 

Gunakan kata Apa, berapa, bagaimana.  

Bukan bagaimana caranya.  

Tuliskan 1 atau 2 pertanyaan penelitian dan gunakan penomoran, bukan bullet! 

Contoh:  

1. Seberapa akurat algoritma XYZ mampu merekomendasikan produk pada suatu 

sistem penjualan online? 

2. Apakah preprocessing terhadap informasi dari setiap item produk memberikan 

pengaruh signifikan terhadap akurasi rekomendasi menggunakan metode XYZ? 

 

3. Tujuan & Manfaat Penelitian (bukan software) dan harus sejalan dengan rumusan 

masalah. 

Tujuan: 

Menjelaskan tujuan penelitian yang sudah disebutkan di Judul Proposal Skripsi 

Contoh: 



Penerapan algoritma XYZ untuk memperoleh sistem yang mampu lebih akurat dalam 

merekomendasi item-item produk pada suatu sistem penjualan. 

Manfaat: 

Hal-hal baik (lainnya) yang diperoleh setelah tujuan tercapai 

Misal: 

Dihasilkan software (prototipe) penjualan online berkualitas yang mampu 

merekomendasikan produk-produk dengan tepat sehingga dapat meningkatkan omset dari 

suatu toko online, saat aplikasi ini digunakan secara ril di Internet. 

 

7. Tinjauan Pustaka 

7.1 Landasan Teori 

Berisi teori utama yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian Skripsi > 10 halaman. 

Sebagian besar merujuk buku teks (buku kuliah) atau paper survey. 

Misal: Algoritma XYZ untuk rekomendasi produk pada sistem penjualan online  

- Sistem penjualan online 

- Sistem rekomendasi (SR) 

o Cara kerja SR 

o SR dalam penjualan online, jika ada sertakan algoritma dan flowchartnya. 

o Metode-metode rekomendasi yang telah digunakan, sebutkan kelebihan dan 

kekurangannya. Tidak perlu didetailkan. 

o Detail dari metode XYZ (yang dipilih sebagai solusi) 

▪ Apa dan bagaimana kerjanya (usahakan algoritma dan gambarnya) 

▪ Kelebihan dan kekurangannya 

▪ Algoritma (teks) dan flowchart dari algoritma ini. 

▪ Contoh penerapan (sesuai paper atau Buku) 

▪ Contoh hitungan pemanfaatan metode XYZ tersebut (untuk data 

dalam jumlah kecil). 

7.2 Penelitian Sebelumnya 

Tuliskan semua penelitian sebelumnya yang telah digunakan untuk menyelesaikan masalah 

yang sama (atau masalah yang mirip), berdasarkan REFERENSI (> 5 paper),  > 2 halaman. 

Setidaknya, satu penelitian sebelumnya dijelaskan di dalam satu paragraf, jadi 5 penelitian 

sebelumnya akan menghasilkan paling tidak 5 paragraf. 

A(2012), metode A, hasilnya. Jelaskan 

B(2013), metode B, hasilnya. Jelaskan 

C(2014) dan D(2014), metode Q, hasilnya. Jelaskan 

...dst... 



Contoh: 

Semua yang terkait dengan (khusus) rekomendasi penjualan online, lebih bagus 

kalau ada yang berhubungan dengan penjualan online produk yang juga dipilih sebagai 

kasus pada usulan penelitian ini. 

Kemudian tabelkan Rangkumannya! 

Contoh: 

Tabel 1. Rangkuman Penelitian Sebelumnya mengenai Penjualan online (misal) 

Peneliti, Tahun Metode 
/ Kasus 

Keunggulan Kelemahan 

A, 2012 Naive 
Bayes 

1. akurasi 60% 
2. proses training singkat 
 

1. data harus lengkap 
2. topik terlalu lebar 

C, 2014 
D, 2014 

Q Waktu traning cepat sekali 
 

Akurasi rendah 

 

9. Metode Penelitian 

1. Sebutkan langkah-langkah penelitian yang akan dijalankan, termasuk adanya 

tahapan pengujian, analisa hasil pengujian dan penarikan kesimpulan. 

2. Sebutkan cara pengujian akan dilakukan (perkiraan), buat flowchart  dari 

langkah-langkah pengujian yang mengarah ke penarikan kesimpulan. 

10. Rancangan Sistem (perkiraan) 

 Gambarkan perkiraan arsitektur dari software yang akan dibangun dan berikan 

penjelasannya. Ini bukan use case, bukan activity diagram, HANYA PERKIRAAN 

ARSITEKTUR SOFTWARE yang akan diselesaikan nanti. 

Ini mirip dengan seseorang yang membayangkan rumah yang akan dibangun, walaupun 

sekarang baru ada di dalam pikirannya, rancangannya pun belum dibuat, anggaran untuk itu 

pun belum diketahui ada di mana. Misalnya, rumahnya nanti akan terdiri dari 2 kamar  tidur, 

ada ruang keluarga setelah ruang tamu. Kamar mandi ada di sebelah kanan, dapur di 

sebelah kiri, setelah keluar dari ruang keluarga. Ruang keluarga nantikan akan digunakan 

untuk tempat berkumpul semua anggota keluarga, juga tempat makan bersama, mungkin 

pula sebagai tempat tidur. Di ruang ini ada TV 42 inch yang sering digunakan untuk 

menonton tuannya yang tertidur lelap di ruang tersebut. 

Apakah rumah tersebut menjadi kenyataan? Tergantung rancangan, realisasi dan kondisi 

lain yang mempengaruhi. 

Arsitektur software harus dapat menjelaskan apa dan bagaimana INPUTnya, apa yang 

akan diPERLAKUKAN terhadap INPUT tersebut. Komponen-komponen apa saja yang akan 

memroses INPUT? OUTPUTNya seperti apa? Perlihatkan dalam bentuk GAMBAR! 

Hadirkan KOMPONEN-KOMPONEN di dalam SISTEM! 



 

Apakah use case dan segala rancangan berbasis obyek lain diperlukan? Untuk proposal 

TIDAK WAJIB apalagi jika skripsinya adalah fokus pada KOMPUTASI. Jika skripsinya fokus 

pada RPL, silakan konsultasikan dengan Pembimbing. Yang pasti, saat rancangan 

berorientasi obyek disertakan, pastikan anda telah melakukan requirement analysis 

sebelumnya, walaupun masih tahap awal. 

11. Perkiraan jadwal (planning)  

12. Daftar Pustaka 

Tuliskan semua referensi yang dirujuk dalam penulisan proposal skripsi ini. Usahakan paper 

5 tahun terakhir dan terbit di jurnal luar negeri (berbahasa Inggris) sebagai acuan utama 

(yang terkait dengan algoritma/metode yang dipilih).  

DILARANG KERAS MENJADIKAN KARYA TULIS “TANDA TANYA” SEBAGAI REFERENSI atau 

untuk menguatkan METODE yang DIPILIH, kecuali hanya sebagai contoh kasus. 

Misal: 

• Skripsi atau paper dari kampus (baik negeri maupun swasta) yang rankingnya di bawah 

atau setara UTM, kecuali diterbitkan di Jurnal Ilmiah terakreditasi atau Internasional 

• Bukan karya ilmiah, seperti blog dan status di media sosial. 

• Koran dan Majalah umum, kecuali majalah ilmiah yang artikelnya ditulis para Ahli di 

bidang terkait. 



 

  



Saat Skripsi selesai: 

Kesimpulan: Harus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah  & Apakah tujuan 

penelitian tercapai? Jika tidak sebutkan sebabnya (sesuai analisa hasik pengujian) 

Apakah tujuan tercapai? Atau Apa jawaban dari rumusan masalah? 

 


