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Pedoman Pendaftaran dan Penilaian Matakuliah 

Skripsi/Tugas Akhir 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UKSW 
 

Tugas Akhir program Sarjana (strata S1) di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, 

adalah berupa Skripsi. 

Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana 

berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan 

bimbingan Dosen Pembimbing.  

Pada kurikulum program studi Agroteknologi dan Agribisnis, matakuliah Tugas 

Akhir/Skripsi dengan bobot 12 sks dipecah/di split menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Proposal Tugas Akhir (AO/AS-486) – bobot 3 sks 

2. Tugas Akhir (AO/AS-487) - bobot 9 sks 

Proposal Tugas Akhir (AO/AS-486) 

Pada saat mahasiswa akan mulai menyusun proposal/usulan rencana penelitian skripsi, 

mahasiswa wajib mendaftar matakuliah Proposal Tugas Akhir (AO/AS-486) pada saat RMK di 

program aplikasi SIASAT. Mahasiswa yang terdaftar dalam kelas Proposal T.A. akan 

mendapatkan layanan akademik berupa penetapan pembimbing oleh Ketua Program Studi 

dan pembimbingan penyusunan proposal tugas akhirnya oleh dosen Pembimbing T.A. 

Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan proposal skripsinya, dosen Pembimbing akan 

memberikan nilai E pada akhir semester dan mahasiswa wajib mendaftar ulang matakuliah 

Proposal Tugas Akhir (AO/AS-486) pada semester berikutnya. Pengambilan ulang Proposal 

Tugas Akhir harus dilakukan hingga proposal skripsi disetujui oleh pembimbing dan mendapat 

pengesahan Ketua Program Studi.  

Nilai Proposal Tugas Akhir (AO/AS-486) akan diberikan oleh dosen Pembimbing melalui 

program aplikasi SIASAT, pada akhir semester. 

Tugas Akhir (AO/AS-487) 

Pada saat mahasiswa akan melaksanakan penelitian skripsi, mahasiswa wajib mendaftar 

matakuliah Tugas Akhir (AO/AS-487). Mahasiswa yang terdaftar dalam kelas Tugas Akhir 

(AO/AS-486) akan mendapatkan layanan akademik berupa pembimbingan pelaksanaan, 

penulisan laporan T.A dan publikasi ilmiah hasil penelitian skripsi oleh dosen Pembimbing T.A. 

Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsinya hingga akhir semester, maka 

dosen Pembimbing akan memberikan nilai TL untuk matakuliah Tugas Akhir (AO/AS-487) 

melalui program aplikasi SIASAT, pada akhir semester. (Note: Pemberian nilai TL mulai 

berlaku bagi mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir pada semester Antara 2020/2021 agar 

pengambilan matakuliah Tugas Akhir masuk ke dalam Transkrip Nilai mahasiswa pada 

program aplikasi  SIASAT). 

Tugas Akhir Lanjut (AO/AS-485) 

Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi/T.A.nya, maka pada semester 

berikutnya mahasiswa wajib mendaftar matakuliah Tugas Akhir Lanjut (AO/AS-485) yang 

memiliki bobot 2 sks. Pengambilan ulang matakuliah Tugas Akhir Lanjut harus dilakukan 

hingga mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi (Laporan Tugas Akhir/skripsi disetujui 

oleh pembimbing dan mendapat pengesahan Dekan FPB).  
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Terkait dengan pemecahan matakuliah Tugas Akhir/Skripsi menjadi matakuliah Proposal 

Tugas Akhir (AO/AS-486) dan matakuliah Tugas Akhir (AO/AS-487) maka ada 2 alternatif alur 

pengambilan matakuliah Tugas Akhir, sebagai berikut: 

1. Alternatif 1: Proposal TA dan TA diambil pada semester yang sama 

 

Gambar 1. Alternatif 1 Alur pengambilan matakuliah Tugas Akhir/Skripsi 

 

2. Alternatif 2: Proposal TA dan TA diambil pada semester yang berbeda 
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Gambar 2. Alternatif 2 Alur pengambilan matakuliah Tugas Akhir/Skripsi 

 

 

Nilai Skripsi akan diumumkan pada saat Yudicium, yaitu pengumuman kelulusan mahasiswa 

beserta nilai IPK dan predikat kelulusan oleh Ketua Panitia Ujian/Dekan FPB. 

 

Implikasi dari perubahan tatacara pemberian nilai TL matakuliah Tugas Akhir (AO-487) 

berbobot 9 sks ini adalah adanya perubahan tampilan pada Transkrip Nilai di sistem 

SIASAT Dosen dan Mahasiswa: 

1. Nama matakuliah Tugas Akhir (AO/AS-487) dengan bobot 9 sks sudah tercantum 

dalam Transkrip dengan Nilai TL serta dapat dilihat, kapan pengambilan matakuliah 

T.A. oleh mahasiswa. 

2. Jumlah sks pada Transkrip Nilai bagi mahasiswa sudah pernah ambil T.A. (AO-487) 9 

sks menjadi bertambah dengan besaran 9 sks, tetapi nilai IPK tetap.   
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Gambar 3. Contoh Tampilan Transkrip Nilai di SIASAT (Dosen dan Mahasiswa) 

 

Salatiga, 13 Juli 2021 

Ttd. 

Ketua Program Studi Agroteknologi & Agribisnis 


