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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha 

Kuasa,akhirnya perbaikan buku Panduan Proyek Akhir Akademi Komunitas Negeri 

Blitar dapat diwujudkan. Semoga berkat kerja keras dan cerdas semua pihak, kualitas 

proyek akhir mahasiswa Akademi Komunitas NegeriBlitar menjadi lebih baik. 

Buku Panduan Proyek Akhir ini merupakan tuntunan bagi mahasiswa 

Akademi Komunitas Negeri Blitar dalam melakukan proyek akhir, yang dimulai dari 

tata cara pengajuan proposal, menulis baik proposal maupun laporan akhir, sistem 

penilaian, dan juga pelaksanaan proyek akhir itu sendiri. 

Upaya-upaya untuk menuntun mahasiswa semester akhir di Akademi 

Komunitas Negeri Blitar ini terus dilakukan, sehingga diharapkan mahasiswa mampu 

merangkai ilmu yang didapat selama studi untuk menghasilkan karya yang tepat guna 

bagi institusi ini dan juga masyarakat dapat dicapai dalam waktu dekat. 

Kami jajaran civitas akademika Akademi Komunitas Negeri Blitar 

mengharapkankritik, saran dan masukan dari semua pihak, serta mengucapkan terima 

kasih kepada tim penyusun dan pihak-pihak terkait atas terbitnya buku panduan ini. 

 

 

Blitar, ............................................2013 

Direktur, 

 

 

Drs. Sugeng Wahyudi 
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Bab  I. Pendahuluan 

1.1.   Definisi 

Proyek akhir adalah rangkaian kegiatan yang didesain untuk membantu 

mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Blitar dalam mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama masa studi dengan mengembangkan ide-ide yang 

kreatif dan konstruktif mulai dari perencanaan hingga mewujudkannya menjadi karya 

yang relevan dengan kompetensi lulusan. 

1.2.   Tujuan 

Pedoman proyek akhir bertujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam 

pelaksanaan proyek akhir di Akademi Komunitas Negeri Blitar. 

1.3.   Bentuk Proyek Akhir 

Adapun bentuk Proyek Akhir berupa perancangan dan pembuatan produk, 

prototype,modifikasi, rekayasa ulang, pembuatan program beserta 

aplikasinya,perancangan sistem serta implementasinya, penelitian deskriptif / kualitatif 

yang disertai dengan pembuatan makalah yang mengacu pada tata tulis laporan ilmiah 

dan dipresentasikan dihadapan tim penguji. 

(1).   Prototype adalah model fisik (Harsokoesoemo,2004) 

(2).   Modifikasi adalah pengubahan atau perubahan (Kamus Besar 

BahasaIndonesia) 

(3).   Rekayasa ulang adalah proses berpikir kembali dan proses perancangan 

kembali secara mendasar untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan 

atas performansi yang mencakup cost, quality, delivery, service and speed 

dengan pengukuran peneliti dan kontemporer. (Nasutionm, M.N., 2001) 
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1.4.   Tema Proyek Akhir 

(1).   Sesuai dengan kompetensi program studi, 

(2).   Bersifat aplikatif (penerapan), konstruktif (membangun) dan pengembangan 

dari yang sudah ada dan atau penemuan yang baru 

(3).   Bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, pemerintah 

dan atau Akademi Komunitas Negeri Blitar. 

(4).   Terjangkau dalam hal tingkat kesulitan, waktu dan biaya 

(5).   Apabila tema dianggap cukup kompleks, maka masalah tersebut dapat 

dipecah menjadi lebih dari satu tema 

1.5.   Kelompok Proyek Akhir 

Proyek akhir dikerjakan secara berkelompok atau individu, dimana anggota 

kelompoknya ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Setiap kelompok dapat terdiri lebih 

dari satu program studi dan jumlah maksimum anggotanya adalah lima orang yang 

komposisi program studinya akan ditentukan dalam seminar proposal. 

1.6.   Pembiayaan Proyek Akhir 

Pembiayaan proyek akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang 

mengerjakan proyek akhir. Akademi Komunitas Negeri Blitar hanya menyediakan 

fasilitas penggunaan alat di Laboratorium Maintenance & Troubleshooting, 

Laboratorium AV Studio, Laboratorium Mini Office, Laboratorium Database & 

Programming, Laboratorium Bussiness Application dan Laboratorium Operating System 

& Networking. Untuk meringankan beban biaya proyek akhir, mahasiswa diperbolehkan 

untuk mencari sumber pendanaan melalui sponsor atau sumber lainnya. 

1.7.   Waktu dan Tempat Pelaksanaan Proyek Akhir 

Pelaksanaan proyek akhir mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan akan 

diumumkan lebih lanjut. Untuk pengerjaan dapat dilakukan pada jam atau diluar jam 

proyek akhir selama tidak menggangu kegiatan teori atau praktik yang sedang berjalan. 

Untuk pembuatan alat dapat dilakukan di dalam atau di luar Akademi Komunitas Negeri 

Blitar namun wajib berkoordinasi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan. 

Seluruh Mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam pemanfaatan fasilitas 

yang ada di Akademi Komunitas Negeri Blitar sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh institusi. 
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1.8.   Kepemilikan Alat Proyek Akhir 

Sifat kepemilikan proyek akhir: 

 Jika alat dibiayai oleh institusi, maka alat menjadi hak milik institusi (a).  

 Jika alat dibiayai oleh sponsor, maka alat menjadi hak milik sponsor atau (b).  

sesuai dengan kesepakatan/perjanjian 

 Jika alat dibiayai sendiri, maka alat menjadi hak sendiri atau jika ingin (c).  

diserahkan untuk pengembangan Akademi Komunitas Negeri Blitar maka 

dapat menyerahkannya dengan mengisi Form. 

 Jika dalam waktu satu bulan setelah pengumuman kelulusan proyek akhir (d).  

alat proyek akhir tidak diambil, maka alat tersebut akan menjadi hak milik 

Akademi Komunitas Negeri Blitar. 
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Bab  II. Prosedur Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan proyek akhir tertuang dalam bagan alur dibawah ini : 

 

              

Gambar 2.1.   Bagan Alur Proyek Akhir 
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Bab  III. Pengajuan Proposal 

3.1.   Tujuan 

Proposal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proyek akhir yang 

diusulkan kepada tim penguji agar dapat mengetahui permasalahan yang diangkat dan 

memutuskan kelayakan tema yang diangkat. 

3.2.   Tata Cara Pengajuan Proposal 

(1).   Memilih sendiri calon dosen pembimbing untuk berkonsultasi tentang  

tema proyek akhir 

(2).   Mengumpulkan proposal yang terlebih dahulu telah dikonsultasikan  

dengan seluruh calon dosen pembimbing kepada komisi proyek akhir  

sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. 

3.3.   Penulisan Proposal 

(1).   Proposal proyek akhir diketik pada kertas A4 (210 mm x 297 mm atau 

8,27 in x 11,69 in) dengan menggunakan tinta hitam, dengan jarak tepi 

pengetikan adalah 3 cm (Atas, bawah, kiri dan kanan) 

(2).   Pengetikan proposal proyek akhir diketik dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 12 dan spasi satu  

(3).   Setiap halaman harus diberi nomor dan diletakkan dibagian kanan bawah 

(4).   Batas maksimum halaman dalam pengajuan proposal proyek akhir 

berjumlah tiga halaman diluar sampul, lembar persetujuan dan lampiran. 

(5).   Proposal proyek akhir dijilid. 

3.4.   Sistematika Penulisan Proposal 

3.4.1.   Sampul Muka 

Penulisan pada sampul muka disajikan dengan posisi tengah (center) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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Contoh : Format sampul muka 

 

PROPOSAL PROYEK AKHIR  12 

 

 

JUDUL PROPOSAL PROYEK AKHIR   

MEMBENTUK HURUF V   

 

 

    

Standart tinggi logo 

      (disesuaikan) 

 

 

 

 

Diusulkan oleh 

……………… NIM …………. 

……………… NIM …………. 

 

 

 

 

 

 AKADEMI KOMUNITAS NEGERI 

BLITAR 

2011 

 

 

Times New Roman, 
Center, Ukuran 14, 
Bold, spasi 1,5 

Times New Roman, 
Ukuran 12, spasi 1,5 

Times New Roman, 
Center, Ukuran 14, Bold, 
spasi 1,5 
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3.4.2.   Lembar Persetujuan 

Contoh : Format lembar persetujuan 

 

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL 

 

 

JUDUL PROYEK AKHIR 

………………………………… 

 

 

Diusulkan oleh 

 

…………… NIM ……………. 

…………… NIM ……………. 

 

 

 

 

PROPOSAL INI TELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CALON DOSEN 

PEMBIMBING DAN SIAP UNTUK DISEMINARKAN 

 

 

PEMBIMBING 1                  PEMBIMBING 2 

 

 

(.................................)              (.................................) 
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3.4.3.   Judul 

Judul proyek akhir hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas 

memberikan gambaran mengenai proyek akhir yang akan diusulkan. 

3.4.4.   Latar Bekakang 

Kegiatan proyek akhir dilakukan untuk menjawab keingintahuan mahasiswa 

untuk mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu 

tujuan. Kemukakan unsur – unsur yang diusulkan, hal-hal yang mendorong atau 

argumentasi pentingnya dilakukan kegiatan yang diusulkan. 

3.4.5.   Tujuan 

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan proyek akhir. Proyek akhir dapat 

bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu 

gejala atau membuat suatu prototype, modifikasi, rekayasa ulang, pembuatan program 

beserta aplikasinya, perancangan sistem dan implementasinya. 

3.4.6.   Rancangan Alat/Produk 

Berisikan gambaran atau uraian singkat tentang alat atau produk yang akan 

dibuatdalam proyek akhir. Uraikan dengan menggunakan gambar 

kerja/sketsa/blokdiagram/daftar tuntutan sehingga benar-benar jelas dan mudah 

dimengerti. 

3.5.   Seminar Proposal dan Mekanisme Penilaian 

3.5.1.   Peraturan Pelaksanaan Seminar Proposal 

(1).   Berpakaian rapi dan berdasi (tidak diperkenankan bahan jeans) 

(2).   Datang 15 menit sebelum seminar dimulai untuk mempersiapkan 

segalakeperluan seminar 

(3).   Keterlambatan lebih dari 15 menit dari waktu yang ditentukan 

dianggapmengundurkan diri dari seminar. 

3.5.2.   Fasilitas Standar Seminar Proposal 

Komisi menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan seminar proposal berupa : 

(1).   Ruangan presentasi 

(2).   Proyektor 

(3).   Meja dan kursi presenter, penguji dan pembimbing 
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3.5.3.   Waktu Seminar 

Total waktu pelaksanaan seminar 30 menit. 

3.5.4.   Syarat Mengikuti Seminar 

Menyerahkan usulan proposal rangkap enam kepada komisi proyek akhir yang 

telah disetujui serta ditandatangani oleh seluruh calon dosen pembimbing. 

3.5.5.   Penilaian Seminar Proposal 

(1).   Pelaksanaan seminar proposal proyek akhir tertuang pada berita acara  

(2).   Hasil penilaian seminar dapat berupa : 

a. Usulan disetujui 

b. Usulan tidak disetujui  

Hasil penilaian disetujui atau tidak disetujui dituangkan dalam Form. 

Jika tema telah disetujui, maka mahasiswa dapat mengerjakan proyek akhir 

(3).   Apabila hasil seminar menyatakan proposal proyek akhir tidak disetujui, 

makakelompok mahasiswa tersebut mengganti tema yang baru dan 

mengajukankembali proposal serta mengikuti seminar kembali 

(4).   Seandainya proposal kedua tidak disetujui, maka komisi dan program 

studiakan menentukan tema 

(5).   Kriteria penilaian proposal mengacu pada standar yang terdapat pada Form. 

 


