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PERTEMUAN 1 
DASAR-DASAR PENELITIAN DAN METODE ILMIAH 

 
Latihan Soal! 

1. Tidak selamanya penemuan kebenaran ilmiah diperoleh secara ilmiah. 
Kadangkala kebenaran dapat ditemukan melalui proses non ilmiah. Saudara 
sebut dan jelaskan 7 kebenaran yang ditemukan melalui proses non ilmiah 
tersebut ! 
 

2. Hubungan antara penelitian, ilmu dan kebenaran menurut Almack dan 
Whitney terdapat perbedaan dalam menetapkan hasil. Menurut pendapat 
Saudara, teori mana yang relevan di dalam aplikasinya ! 
 

3. Kebenaran Ilmiah dapat diterima dikarenakan oleh tiga hal yaitu : adanya 
koheren, adanya koresponden dan pragmatis. Saudara beri 2 (dua) contoh 
untuk masing-masing hal tersebut aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari 
 

4. Proses berpikir lahir dari suatu rasa sangsi akan sesuatu dan keinginan untuk 
memperoleh suatu ketentuan, yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah 
yang khas. Saudara sebut dan jelaskan bagaimana kira-kira proses yang 
terjadi ketika berpikir ! 
 

5. Saudara jelaskan kontribusi dari teori terhadap penelitian ! 
 

6. Saudara jelaskan dan beri contoh dari kualifikasi peneliti menurut Whitney 
(1960) ! 
 

7. Apakah perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, 
berikan contoh untuk masing-masing jenis penelitian tersebut ! 
 

8. Di negara-negara yang sedang berkembang, pengembangan penelitian 
sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan, keterampilan serta kualifikasi si 
peneliti. Menurut Boyce dan Evenson, ada 4 (empat) tingkat keterampilan 
dalam melaksanakan penelitian yaitu : keterampilan inventif, keterampilan 
teknis, keterampilan teknis-ilmiah dan keterampilan ilmiah-konseptual. 
Saudara jelaskan dan beri contoh aplikasinya untuk masing-masing tingkat 
keterampilan dimaksud 
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PERTEMUAN 2 
METODE PENELITIAN, PENGOLAHAN & ANALISIS DATA 

 
Latihan Soal! 

1. Penelitian dengan metode sejarah, amat luas lapangannya. Di 
lapangan pendidikan serta lapangan ilmu perilaku yang lain. Saudara 
jelaskan dan beri contoh dari penelitian dengan metode sejarah dalam 
dunia pendidikan dan ilmu perilaku lainnya ! 
 

2. Saudara jelaskan perbedaan mendasar antara Remain dengan 
Dokumen dan beri contoh untuk masing-masing ! 

 
3. Penelitian historis banyak sekali macamnya. Akan tetapi, secara 

umum, dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : Penelitian Sejarah 
Komparatif, Penelitian Yuridis atau Legal, Penelitian Biografis dan 
Penelitian Bibliografis. Saudara jelaskan dan beri contoh untuk masing-
masing jenis penelitian tersebut ! 

 
4. Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan metode survei dengan 

studi kasus ! 
 

5. Saudara jelaskan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Studi 
Kasus ! 

 
6. Jika seorang peneliti mempunyai teman peneliti (co-worker) dalam 

melaksanakan percobaan, maka team work amat diperlukan. Saudara 
jelaskan kebaikan-kebaikan adanya teman di dalam meneliti (team 
work) ! 

 
7. Apabila dihubungkan antara penelitian dan tindakan, maka dapat kita 

lihat hubungan antara penelitian dan tindakan. Saudara jelaskan 
hubungan dimaksud ! 

 
8. Saudara sebutkan perbedaan antara penelitian deskriptif dengan 

penelitian eksperimen. 
 

CONTOH KASUS 
 Dalam era globalisasi persingan di dalam industri semakin ketat. 
Banyak industri baru yang bermunculan tetapi tidak sedikit juga perusahaan 
yang harus gulung tikar. Sebingga untuk mempertahankan ekistensiinya di 
dunia bisnis, perusahaan harus memiliki sistem panasaran yang baik. 
Pemasam merupakan faktor paling utama yang dapat meningkatkm 
penjualan sebuah produk. 
 Pemasaran dalam penelitian ini mencakup seluruh aspek pamasaran, 
termasuk di dalamnya pengembangan produk yang baik, penetapan harga 
yang bersaing dan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dimiliki 
perusahaan sebagai produsen kepada konsumen Dalam mamasarkan suatu 
produk, informasi mengenai suatu produk yang bersangkutan sangatlah 
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penting. Olebh karena itu, untuk menyampaikan informasi tersebut kepada 
konsumen perusahaan melakukan kegiatan promosi. 
 Promosi adalah segala bentuk upaya untuk memperkenalkan atau 
meningkatkan pamahaman para pelanggan rnaupun calon pelanggan 
tahadap produk yang dihasilkan perusahaan. Melalui kegiatan promosi, 
pausahaan menyampaikan informasi mengenai keunggulan dan 
keistimewaan produk yang ditawarkan kepada konsumen sasaran, supaya 
pada akhimya dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. 
Pemilih suatu strategi promosi berkaitan erat dengan biaya promosi itu 
sendiri, namun itu semua tidak menjadi masalah  mengingat biaya promosi 
rnerupakan salah satu komponen biaya dari suatu produk.   
 Namun yang penting harus menjadi pertimbangan bahwa dengan 
biaya promosi tertentu harus dapat mendongkrak penjualan sejumlah 
tertentu. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi 
promosi yang terbaik dan mengoptimalkan dana yang tersedia untuk kegiatan 
promosi agar penjualan produk dapat meningkat sesuai target perusahaan. 
 
Sudah satu industri yang sedang beakembang pesat saat ini adalah  industri 
telekomlmikasi seluler. Pasaingan yang terjadi antar industri sejenis  ini 
membuat semua pemain seluler semakin gencar melakukan promosi dengan 
menawarkan tarif murah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menarik 
konsumen dan meningkatkan penjualan. 
 Di Indonesia teadapat tiga opaator seluler terbesar dan bersaing ketat, 
yaitu : Telkomsel, Excelcornindo (XL), dan lndosat yang memiliki peranan 
penting dalam perkembangan industinya. Terlepas dari semua itu, saat ini 
ada 9 operator telepon seluler di Indonesia yang terdiri dari basis teknologi 
GSM dan CDMA Bahkan Baru-baru ini muncul lagi pemain baru yaitu Axis 
(www.wikimucom). 
 Pasaingan antar operator terebut selalu mencoba mengungguli satu 
dengan lainnya. Persainagan inilah yang menjadikan mereka selalu 
berlomba-lomba untuk meningkatkan  mutu, fasiitas dan pelayanan agar 
dapat merebut pelanggan terbanyak, minimal dapat mempertahankan pasar 
yang telab mereka kuasai. 
 Dalam industri telekomunikasi seluler Indonesia dewasa ini, pasar 
pengguna ponsel dikuasai hampir sekitar 54 persennya oleh Telkomsel. PT. 
Telkomsel adalah operator telekomunikasi GSM yang pertama di Indonesia 
deagan layanan pascabayarnya yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995. 
Kemudian pada November 1997 Telkomsel menjadi opaator seluler pertama 
di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM (www.wikipediacom). 
 Saat ini saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom (65%) dan perusahaan 
telekomunikasi Singapura SingTel(35X). Telkom merupakan BUMN Indonesia 
yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, 
sedangkan SingTel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya 
dimiliki oleh Pemerintah Singapura Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu 
Kartu HALO (pascabayar), simF'ATl (pmbayar), dan kartu AS (prabayar). 
Ketiga produk t&ut memiliki segmentasi pasar yang berbeda Kartu HALO 
ditargelkan untuk pelan- &owmi menengah ke atas, simPATl ditaaedcan 
untuk pelanggan &owmi meoengah, dan Kabu AS ditargedcan untuk kdangan 
ekonomi lemah. 
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Setelah menganalisis kasus diatas tentang perusahaan telekomunikasi 
yang menawarkan produk provider, maka kasus tersebut dapat 
dikembang menjadi suatu penelitian metode ilmiah. Dibawah ini contoh 
penelitian metode ilmiah dengan beberapa kerangka metode ilmiah. 
Penelitian metode ilmiah ini tentang perusahaan telekomunikasi IM3 
dengan judul " Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen 
Kartu Pra Bayar IM3" .  
 
Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Pra Bayar 
IM3 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan 
yang bersifat biogenetik seperti rasa lapar dan haus maupun kebutuhan yang 
bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan 
rasa kepemilikan. Kebutuhan adalah keadaan merasa tidak memliki kepuasan 
dasar dan bersifat naluriah sedangkan keinginan adalah hasrat akan pemuas 
tertentu dari kebutuhan tersebut, sehingga keinginan merupakan kebutuhan 
buatan yaitu kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Keinginan 
terhadap suatu produk yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan 
membelinya akan menciptakan permintaan. 
 
Strategi pemasaran untuk menciptakan permintaan melalui Loyalitas 
konsumen dipengaruhi oleh barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, 
harga barang atau jasa, upaya mendistribusikan barang atau jasa dari 
produsen kepada konsumen dan kegiatan memperkenalkan kepada 
konsumen (promosi ). Jelasnya bahwa kegiatan memasarkan suatu produk 
dipengaruhi oleh interaksi dari keempat hal tersebut diatas, dalam buku teks 
bahasa inggris hal tersebut dinyatakan dengan istilah marketing 
mix, marketing mix merupakan campuran (mix) yakni interaksi dari empat hal 
tersebut, yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan 
distribusi (place). Masing-masing variabel tersebut berinteraksi satu sama lain 
guna menciptakan suatu permintaan terhadap barang atau jasa yang 
ditawarkan memberikan manfaat, diterima baik oleh konsumen yang pada 
ujungnya pelanggan akan menjadi loyal (Sutisna, 2003: 41) 
 
Loyalitas adalah suatu komitmen yang mendalam untuk membeli kembali 
atau berlangganan suatu produk atau jasa secara konsisten dimasa yang 
akan datang. Sehingga dapat menyebabkan pengulangan pembelian merek 
yang sama walaupun ada pengaruh situasi dan berbagai usaha pemasaran 
yang berpotensi untuk menyebabkan tindakan perpindahan merek, 
perusahaan untuk mendapatkan loyalitas atau kesetiaan konsumen perlu 
strategi pemasaran yang tepat dan komplek. Konsumen akan menjadi loyal 
pada merek-merek yang berkualitas dan menawarkannya dengan harga yang 
wajar selain itu para penjual juga beranggapan bahwa konsumen akan 
menjadi loyal pada suatu produk jika produk tersebut mudah didapatkan saat 
dibutuhkan, dan yang tidak kalah penting loyalitas terbentuk melalui promosi 
yang ditawarkan perusahaan dengan mengkomunikasikan kebaikan-kebaikan 
produknya (Sutisna, 2003: 40) 
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Kartu prabayar IM3 merupakan salah satu produk dari PT Indosat Tbk yang 
bergerak melayani pelanggan di bidang jasa telekomunikasi, produk ini sudah 
sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, mempunyai pelanggan yang 
banyak dan cukup diperhitungkan oleh para pesaingnya. kita ketahui bersama 
persaingan diantara produk sejenis akhir-akhir ini sangat ketat, baik dalam 
produk, harga, distribusi, promosi dan lain sebagainya, hal ini menuntut 
perusahaan untuk lebih kreatif dalam menarik perhatian konsumen. 
 
Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghadapi persaingan ini PT 
Indosat Tbk dengan produk IM3 memberikan kualitas pelayanan yang terbaik 
kepada konsumen, kualitas pelayanan tersebut terdiri dari kualitas produk, 
harga, distribusi dan promosi. Hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk 
mendapatkan kepuasan yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen itu 
menjadi loyal dalam menggunakan produk yang dihasilkan. 
 
Kemampuan produk untuk memberikan kepuasan pada pemakainya akan 
menguatkan kedudukan atau posisi produk dalam benak konsumen, sehingga 
memungkinkan konsumen menjadikan pilihan pertama bilamana akan terjadi 
pembelian diwaktu yang akan datang. kualitas produk yang ditawarkan dan 
dari kartu prabayar IM3 diantaranya dengan memberikan fitur dan layanan 
yang tersedia di dalam kartu yaitu mulai dari sms, i-ring, transfer pulsa, IM3-
access, GPRS, MMS, slir, Confirence Call dan lain-lain. 
Harga suatu produk dapat menunjukkan dan mempengaruhi bagaimana 
konsumen itu loyal, jika suatu produk ditawarkan dengan harga yang wajar 
dan mampu mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian secara 
konsisten bukan tidak mungkin konsumen akan menjadi loyal. 
 
Kualitas pelayanan dalam harga yang diberikan melalui produk IM3 yaitu 
dengan memberikan nominal pengisian pulsa dari lima ribu rupiah hingga 
jutaan rupiah, hal ini dimaksudkan memberikan banyak pilihan kepada 
konsumen agar harga nominal pulsa isi ulang IM3 terjangkau oleh semua 
lapisan. Kartu perdana IM3 dijual dengan harga relatif murah menyediakan 
vocer sms dengan nominal limaribu, limabelas ribu dan paket sms untuk 
pelayanan yang 100% sms. 
 
Peran distribusi juga sangat besar dalam menjadikan konsumen itu loyal, 
seorang pemasar harus selalu siap menyediakan produk kepada konsumen, 
selalu menyediakan produk di outlet outlet hal ini dilakukan agar konsumen 
tidak lari ke merek lain. 
Distribusi dari kartu IM3 ini selalu ditingkatkan, diperluas dan menjangkau 
keberbagai wilayah hingga ke pedesaan untuk menunjang kelancaran 
distribusi produk IM3, PT Indosat Tbk menambahkan tower atau antena untuk 
memberikan kemudahan sinyal sehingga ditribusi kartu IM3 itu dapat lebih 
lancar. 
 
Promosi juga berperan penting dalam menjadikan konsumen itu loyal, dalam 
melakukan promosi produk hendaknya ditampilkan sesering mungkin di 
media, promosi yang menarik berkesan dan mudah dipahami. Untuk 
mendapatkan perhatian dan tanggapan dari calon konsumen kartu IM3 
melakukan promosi di berbagai media, memilih bintang film, artis penyanyi 
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sebagai bintang iklannya, hal ini bertujuan untuk menerik perhatian dan 
menaruh minat kepada calon konsumen untuk memakainya. 
 
Penelitian ini sengaja dilakukan dengan mengambil sampel pada mahasiswa 
STAIN Surakarta, karena mahasiswa merupakan orang yang selalu tanggap 
dengan teknologi serta orang yang relatif banyak membawa ponsel. Sekarang 
ponsel tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi sekarang digunakan 
sebagai gaya. Untuk itu fitur yang lengkap pada suatu kartu pasti akan 
mendapat respon baik dari konsumen dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
STAIN Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan dan 
mengetahui bahwa strategi marketing mix yang dilakukan oleh PT Indosat 
Tbk benar-benar dapat menjadikan konsumen itu loyal dalam memakai 
produk kartu IM3 serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 
loyalitas konsumen. 
 
Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas 
Konsumen Kartu Pra Bayar IM3”( Studi Kasus Pada Mahasiswa Stain 
Surakarta ) 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Kegiatan memasarkan suatu produk dipengaruhi oleh interaksi empat hal 
yang biasa disebut marketing mix yaitu produk, harga, distribusi dan promosi. 
2. Perusahaan menghadapi persaingan di pasar perlu strategi pemasaran 
perusahaan yang tepat, upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencari 
informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
pembelian suatu produk. 
3. Konsumen bisa dikatakan loyal pada suatu produk bila mana konsumen 
tersebut mempunyai komitmen untuk membeli kembali atau berlangganan 
suatu produk atau jasa sehingga dapat menyebabkan pengulangan 
pembelian di lain kesempatan. Konsumen mungkin juga tidak loyal dengan 
produk yang ditawarkan dengan melihat produk lain yang sejenis. 
4. Untuk mendapatkan kepuasan atau loyalitas konsumen memang bukan 
perkara mudah, hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan strategi 
dari marketing mix itu dengan hati-hati. 
 
1.3 Batasan Masalah 

1. Subjek penelitian disini adalah Mahasiswa STAIN Surakarta yang 
menggunakan atau pernah menggunakan kartu prabayar IM3, hal ini 
diketahui dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap 
calon responden sebelum melakukan penelitian 

2. Variabel yang akan diteliti hanya terbatas pada produk, harga, 
distribusi dan promosi. serta loyalitas konsumen kartu prabayar IM3 

 

1.4  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka 
pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara produk terhadap loyalitas 
konsumen kartu prabayar IM3. 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara harga terhadap loyalitas 
konsumen kartu prabayar IM3. 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara distribusi terhadap 
loyalitas konsumen kartu prabayar IM3 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara promosi terhadap loyalitas 
konsumen kartu prabayar IM3. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh produk, harga, distribusi 
dan promosi terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar IM3 
 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi bagi penelitian 
berikutnya. 
 
2. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif untuk 
memahami karakteristik pembeli kepada perusahaan yang diteliti sehingga 
dapat menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan strategi perusahaan 
terhadap pembentukan layanan konsumen yang berkualitas sehingga pada 
akirnya akan terbentuk loyalitas konsumen terhadap produk IM3. 
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PERTEMUAN 3 
PENGUMPULAN DATA 

 
 
Latihan Soal! 

1. Saudara jelaskan perbedaan antara wawancara dengan percakapan 
sehari-hari ! 
 

2. Saudara jelaskan kualifikasi dari pewawancara ! 
 

3. Apakah perbedaan mendasar antara kuesioner dengan skedul ? 
 

4. Saudara buat 5 (lima) contoh masing-masing untuk Pertanyaan 
Terbuka dan untuk Pertanyaan Tertutup ! 

 
5. Saudara jelaskan apa perbedaan antara sistem library of congress 

dengan sistem dewey decimal ! 
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PERTEMUAN 4 & 5 
PANDUAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN PKL 

 
 
A.  Penyusunan Proposal PKL 

Pengertian Umum Tentang Petunjuk Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan 

(PKL)  

Proposal Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat untuk 

mengajukan izin melakukan kegiatan PKL di suatu instansi atau perusahaan oleh 

mahasiswa. Proposal tersebut meliputi tempat PKL, waktu PKL, dan bidang 

Pekerjaan yang dijadikan praktik kerja di suatu instansi atau perusahaan. Kegiatan 

PKL memberikan manfaat bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan wawasan 

keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja, bagi Program Studi dapat 

menjadi tolok ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi 

hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL dan dapat menjalin kerjasama dengan 

instansi tempat PKL, serta bagi instansi tempat PKL dapat menjadi bahan masukan 

bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang 

berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.  

  

B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa 

menjadi tenaga profesional, disiplin, kreatif, dan jujur untuk meningkatkan etos kerja 

sekaligus melatih diri dalam penguasaan bidang ilmu yang telah dipelajari di masing-

masing kurikulum pada :  

a. Fakultas Teknologi Informasi, dengan program studi:  

1) Sistem Informasi Akuntansi (D3)  

2) Sistem Informasi (D3)  

3) Teknologi Komputer (D3) 

 4) Ilmu Komputer (S1)  

5) Sistem Informasi (S1)  

6) Teknologi Informasi (S1)*  

7) Rekayasa Perangkat Lunak (S1)*  

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi:  

1) Administrasi Bisnis (D3)  

2) Administrasi Perkantoran (D3)  

3) Akuntansi (D3)  

4) Manajemen Pajak (D3)  

5) Perhotelan (D3)  

6) Manajemen (S1)*  

7) Akuntansi (S1)*  

c. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dengan program studi:  

1) Bahasa Inggris (D3)  

2) Hubungan Masyarakat (D3)  

3) Penyiaran (D3)  

4) Periklanan (D3)  

5) Sastra Inggris (S1)  

6) Ilmu Komunikasi (S1) 
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Ketentuan Teknis Mengenai Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan 

(PKL)  

  

1. Penyusunan Proposal PKL dapat dilakukan perseorangan maupun berkelompok 

(maksimal 3 orang)  

2. PKL/Magang dilakukan pada semester V (lima) untuk Diploma Tiga (D3) dan 

semester VII (tujuh) untuk Strata Satu (S.1). Namun sosialisasi mengenai kegiatannya 

mulai dilakukan oleh dosen penasehat akademik di masing-masing semester 

sebelumnya sesuai dengan jenjangnya. Disarankan kepada mahasiswa agar lebih baik 

dan untuk lebih mengefektifkan proses Penyusunan proposal serta agar tetap menjaga 

kontinuitas dan konsentrasi belajar mahasiswa, Penyusunan proposal dapat dimulai 

pada saat mahasiswa libur semester untuk melakukan PKL/Magang di perusahaan 

atau instansi pemerintah sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan PKL dan Penyusunan 

laporan PKL dilaksanakan pada semester setelahnya.  

3. Proses kegiatan PKL/magang dilakukan pada semester V (lima) untuk Diploma 

Tiga (D3) dan semester VII (tujuh) untuk Strata Satu (S.1) yang dipandu dan 

diarahkan oleh dosen penasehat akademik mahasiswa di semester tersebut. Ketentuan 

mengenai sudah selesainya Proposal PKL/Magang mahasiswa, ditandai dengan 

adanya persetujuan dosen penasehat akademik dalam bentuk tanda tangan pada 

lembar persetujuan Proposal PKL/Magang.  

4. Mahasiswa membuat proposal PKL/Magang disertai surat permohonan ke 

perusahaan tempat PKL/Magang dengan mengisi form pengajuan Penyusunan surat 

PKL/Magang secara offline melalui bagian administrasi atau online dengan mencetak 

langsung via laman http://www.bsi.ac.id  

5. Pelaksanaan kegiatan PKL secara kelompok maka kelompok tersebut adalah 

mahasiswa dalam kelas yang sama. (tidak boleh 1 kelompok dari berbagai kelas yang 

berbeda).  

6. Surat permohonan PKL/Magang dan atau Proposal Kegiatan Magang diajukan oleh 

mahasiswa ke perusahaan atau instansi pemerintah tempat mahasiswa akan 

melakukan PKL/Magang untuk mendapatkan persetujuan/diterima PKL/Magang.   

7. Sebagai bukti bahwa mahasiswa mendapatkan persetujuan/diterima untuk 

PKL/Magang di perusahaan atau instansi pemerintah mahasiswa diwajibkan 

mendapatkan Surat keterangan diterima untuk PKL/Magang dari perusahaan atau 

instansti pemerintah tempat mahasiswa akan PKL/Magang.  

8. Setelah mahasiswa menyelesaikan PKL/Magang, mahasiswa diwajibkan untuk 

mendapatkan Surat Keterangan telah menyelesaikan PKL/Magang atau berupa 

Sertifikat PKL/Magang dari perusahaan atau instansi pemerintah yang menyebutkan 

waktu pelaksanaan PKL/magang (sesuai ketentuan antara 3 sampai 6 bulan), yaitu 

tanggal dimulai dan diakhirinya PKL/Magang. Surat Keterangan telah menyelesaikan 

PKL/Magang atau Sertifikat ini merupakan bukti bahwa mahasiswa telah 

menyelesaikan Kegiatan PKL/Magang.    

9. Bidang kegiatan PKL/Magang disesuaikan dengan masing-masing Program Studi:  

  

a. Fakultas Teknologi Informasi, dengan program studi:  

1) Sistem Informasi Akuntansi (D3) Kegiatan  berfokus  pada  Analisis  Sistem 

Informasi (berkaitan dengan sistem Akuntansi secara manual atau komputerisasi)  

2) Sistem Informasi (D3) Memiliki 2(dua) pilihan kegiatan yang difokuskan pada: 

a. Analisis sistem informasi (manual atau komputerisasi)  

b. Proyek inovasi sistem informasi  

http://www.bsi.ac.id/
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2. Teknologi Komputer (D3) Kegiatan berfokus pada analisis jaringan dan analisis 

alat.  

3. Ilmu Komputer (S1) Kegiatan berfokus pada Analisis Jaringan Komputer  

4. Sistem Informasi (S1) Memiliki 2(dua) pilihan kegiatan yang difokuskan pada: a. 

Analisis sistem informasi (manual atau komputerisasi) b. Proyek inovasi sistem 

informasi  

5. Teknologi Informasi (S1)* Kegiatan berfokus pada analisa teknologi informasi dan 

komunikasi pada perusahaan  

 6. Rekayasa Perangkat Lunak (S1)* Kegiatan berfokus pada analisis pengembangan 

teori serta model/teknik pada Penyusunan perangkat lunak dengan berbagai bahasa 

pemrograman.  

  

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi: 

 1) Administrasi Bisnis (D3) Kegiatan berfokus pada analisis bisnis atau manajemen 

dan keadministrasian dalam sebuah perusahaan  

2) Administrasi Perkantoran (D3) Kegiatan berfokus pada analisis kesekretarisan atau 

kesekretariatan  

3) Akuntansi (D3) Kegiatan berfokus pada akuntansi dan keuangan  

4) Manajemen Pajak (D3) Kegiatan berfokus pada analisis perpajakan untuk badan 

hukum.  

5) Perhotelan (D3) Kegiatan berfokus pada bidang perhotelan dan pariwisata  

6) Akuntansi (S.1)* Kegiatan berfokus bidang akuntansi dan keuangan  

7) Manajemen (S.1)* Kegiatan berfokus pada bidang manajemen dan perbankan  

  

c. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dengan program studi:  

1) Bahasa Inggris (D3) Kegiatan berfokus pada teaching, hotel, tourism, business, dll 

2) Hubungan Masyarakat (D3) Kegiatan berfokus pada bidang kehumasan  (internal 

atau ekternal relations,  event, program kampanye, CSR, media komunikasi, dll)  

3) Penyiaran (D3) Kegiatan berfokus pada bidang penyiaran seperti asisten produser, 

creative, penulis naskah, camera person, editor, sutradara TV/Film, animator, grafis, 

penyiar televisi, penyiar radio, reporter, penata audio dan lainnya yang berkaitan 

dengan media kreatif.  

4) Periklanan (D3)  

5) Kegiatan berfokus pada bidang periklanan (Account Executive, Copywriter, Art 

Director, dan Media Planer)Sastra Inggris (S1) Kegiatan berfokus pada pengajaran, 

penerjemahan, pariwisata, korespondensi, dll 

6) Ilmu Komunikasi (S1)* Kegiatan berfokus pada bidang komunikasi seperti 

konsultan, media kreatif, public relation dan marketing communications  

  

D. Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

Dalam melaksanakan PKL mahasiswa harus mengikuti prosedur sebagai berikut: 

 1. Kegiatan PKL dapat dilakukan perseorangan maupun berkelompok (maksimal 3 

orang).  Pelaksanaan secara berkelompok dapat dilakukan oleh mahasiswa yang 

berada dalam kelas yang sama (tidak boleh 1 kelompok dari berbagai kelas yang 

berbeda)  

2. Mahasiswa mengajukan Penyusunan surat permohonan PKL dengan mengisi form 

pengajuan pembuatan surat PKL yang ditujukan ke instansi/perusahaan secara offline 

melalui bagian administrasi atau secara online dengan cara mengisi form Pembuatan 

surat pengantar riset melalui sistem informasi akademik mahasiswa  
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3. Mahasiswa datang ke instansi/perusahaan tempat PKL dengan membawa surat 

pengajuan PKL dan proposal PKL  

4. Jika mahasiswa diterima untuk melaksanakan PKL di instansi/perusahaan, maka 

mahasiswa wajib menjaga nama baik Almamater, namun jika tidak maka mahasiswa 

harus melakukan prosedur pada point 1 kembali  

5. Mahasiswa WAJIB melaksanakan PKL/magang di instansi/perusahaan selama 3-6 

bulan terhitung tanggal diterima sampai selesai PKL.  

6. Mahasiswa harus membuat dan menyerahkan form penilaian PKL sesuai dengan 

format yang ada dalam Pedoman Penyusunan proposal PKL kepada penanggung 

jawab instansi/perusahaan  

7. Diakhir pelaksanaan PKL mahasiswa wajib meminta kembali form penilaian PKL 

yang telah diisi oleh penanggung jawab instansi/perusahaan dan surat keterangan 

yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan PKL. 

 

TEKNIK PENULISAN 

Aturan Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ketentuan pada format 

pengetikan penulisan Proposal PKL ini, sebagai berikut: 1. Menggunakan kertas 

dengan ukuran A4 2. Margin atas 3 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 2.5 cm, 

margin kanan 2.5 cm dan margin footer 0.3 cm 3. Jarak pengetikan isi tulisan 

Proposal Praktik Kerja Lapangan yaitu spasi 2, kecuali isi tabel dan  gambar 

disesuaikan. 4. Jenis dan ukuran huruf dalam penulisan: a. Jenis huruf (Font) 

menggunakan Times New Roman. b. Ukuran huruf adalah 12 size, kecuali isi tabel 

dan gambar dapat disesuaikan.  

  

B. Penulisan Lembar Judul Proposal Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tata letak 

penulisan kata/kalimat dan logo pada cover Proposal PKL diletakkan di tengah 

dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Judul Proposal PKL diketik dengan huruf kapital 

dengan ukuran font size 18, berjarak 1,5 spasi.  2. Logo Universitas Bina Sarana 

Informatika berwarna dibuat dengan ukuran standar. 3. Nama penulis dan NIM ditulis 

dengan ukuran font size 14 dengan jarak 1.5 spasi 4. Nama Program Studi 

,Universitas, Kampus, dan Tahun Penyusunan ditulis dengan ukuran font size 12 

dengan jarak 1,5 spasi  

Penomoran Bab, Sub Bab dan Sub-sub Bab  

  

1. Bab dinomori dengan menggunakan angka romawi.  

2. Sub bab dinomori dengan menggunakan angka latin dengan mengacu pada nomor 

bab/sub bab dimana pada bagian masing-masing outline itu ada. Contoh Sub Bab dan 

Sub-sub Bab dari Bab II:  

2.1.  ……………….. (Judul Sub bab)  

2.2.  ……………….. (Judul Sub bab)  

   2.2.1.  ……………… : (Judul Sub-Sub bab)  

   1.  ………………….. : a.  ………………. : 1) ……………. : a) ………… :       (1) 

dan (a) Bila penomoran judul sub-sub bab tidak disebutkan di outline, maka penulisan 

sub-sub babnya diketik sama dengan contoh di atas.  

3. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf besar, ukuran font 14, tebal. 

4. Penulisan nomor, judul sub bab dan sub-sub bab dimulai dengan huruf besar, 

ukuran font 12, tebal.  

  

Format penulisan untuk penomoran sub-sub bab yang disebutkan:  
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Penomoran Halaman  

  

1. Bagian Awal, nomor halaman ditulis dengan angka romawi huruf kecil (i, ii, iii, iv, 

dst). Posisi di tengah bawah (2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar judul, nomor 

halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung. 2. Bagian Pokok, nomor halaman 

ditulis dengan angka latin. Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor 

satu. Peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, 

sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas. 3. Bagian Akhir, nomor halaman 

ditulis di bagian bawah tengah dengan angka latin dan merupakan kelanjutan dari 

penomoran pada bagian pokok.  
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Judul dan Nomor Gambar/Grafik/Tabel  

  

1. Judul gambar/grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar, sedangkan 

Judul tabel diketik di sebelah atas tengah dari tabel. 2. Penomoran tergantung 

pada bab yang bersangkutan, contoh: Gambar III.1 berarti gambar pertama yang 

ada di Bab III. 
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Penyusunan Proposal  Praktik Kerja Lapangan (PKL)   

  

Dalam Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan (PKL) perlu memperhatikan 

beberapa tahapan, karena berkaitan dengan instansi/lembaga/perusahaan yang 

dituju. Tahapan yang dimaksud adalah: 1. Sudah ada tempat 

Instansi/Perusahaan yang akan dituju. 2. Mahasiswa mengajukan Penyusunan 

surat permohonan PKL secara offline melalui bagian administrasi atau online 

dengan mencetak langsung via laman www.bsi.ac.id 3. Mahasiswa menyiapkan 

proposal PKL yang telah ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik, 

apabila pihak instansi/perusahaan memerlukan.  

  

Bentuk Outline Proposal PKL  Jenjang Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S.1) 

Universitas Bina Sarana Informatika  

  

1.   Lembar Judul Proposal a. Judul Proposal Praktik Kerja Lapangan  b. Logo 

Universitas Bina Sarana Informatika. c. Nama dan NIM. d. Program Studi, 

Nama Akademi, Lokasi Kampus, dan Tahun.  

  

2.   Lembar Persetujuan oleh Dosen Penasehat Akademik a. Judul Lembar Persetujuan 

PKL b. Nama Dosen PA dan diberi Cap Stempel  

  

3.   Kata Pengantar  

  

4.   Daftar Isi  

  

5.   Bab I Pendahuluan a. Latar Belakang b. Tujuan dan Manfaat  

  

6.   Bab II Tempat dan Waktu PKL a. Tempat PKL b. Waktu PKL c. Bidang 

Pekerjaan yang dijadikan praktik kerja  
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7.   Bab III Penutup  

  

8.   Daftar Riwayat Hidup  

  

9.   Lampirkan: Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 

 

 
 
Penulisan Daftar Pustaka Aturan main dalam penulisan daftar pustaka pada buku Pedoman PKL 
Universitas Bina Sarana Informatika wajib mengikuti ketentuan di bawah ini:  
1. Nama pengarang ditulis mulai dari nama belakang/keluarga diikuti dengan tanda koma 
kemudian nama depan kecuali nama Cina.  
2. Nama pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang ditulis 
secara lengkap.  
3. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad.  
4. Sebutan gelar pengarang tidak perlu dicantumkan  
5. Bila terdapat lebih dari dua pengarang, maka semua nama pengarang tetap ditulis, dan nama 
pengarang pertama saja yang dibalik, dan tidak perlu menggunakan et al atau dkk.  
6. Bila terdapat nama pengarang yang sumber pustaka yang digunakan lebih dari satu buku, maka 
nama pengarang tersebut tetap ditulis.  
7. Setiap pustaka diketik dengan jarak satu spasi (rata kiri kanan), tetapi antara satu pustaka 
dengan pustaka lainnya diberi jarak dua spasi. 
8. Referensi Jurnal OJS minimal 1 paper yang disitasi.  
9. Referensi Buku minimal 5 tahun terakhir, diutamakan karangan dosen Universitas Bina Sarana 
Informatika, yang dapat dilihat dalam laman: repository.bsi.ac.id.  
10. Untuk mensitasi sumber referensi wajib menggunakan software “Mendeley” dengan 
menggunakan Style APA (American Psychological Association).  
11. Referensi pustaka yang diunduh dari internet, harus melalui URL/Web resmi, dengan 
ketentuan terdapat: nama penulis. Tahun upload tulisan. Judul tulisan. Nama lengkap 
URL/Webnya. (Tanggal, bulan, dan tahun diunduh). Bukan dari Blogspot, Wordpress, atau 
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Wikipedia. 12. Bila terdapat buku/referensi nama pengarangnya tidak tercantum, maka penulisan 
dalam daftar pustaka cukup nama instansi/bagian yang menerbitkan buku tersebut 13. Sumber 
referensi buku cetak, cara penulisannya adalah: Nama Pengarang. Tahun Penerbitan. Judul 
karangan. Kota Penerbit: Nama Penerbit. Dengan contoh sebagai berikut:  
  
a.  Satu Pengarang Abdurrahman. (2005). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.  
  
Budiono, Tri. (2006). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen 
Informatika UGM.  
  
Effendi, Onong Uchjana. (2005). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
  
The Liang Gie. (2005). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.   
  
b.  Dua Pengarang Nasoetion, A. H., dan Ahmad Barizi. (2004). Metode Statistika. Jakarta: PT. 
Gramedia.  
  
c.  Tiga Pengarang atau lebih Sukanto, Rudi, Budi Mulya dan Rangga Sela. (2004). Business 
Frorecasting. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM.  
  
d.  Pengarang Sama Afrianto, D. (2004). Pedoman Penulisan HTML. Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo.   
  
Afrianto, D. (2009). Belajar Delphi dalam 25 Jurus. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.  
  
e.   Tanpa Pengarang Depdiknas. (2004). Petunjuk Pelaksanaan dan Implementasi Beasiswa dan 
Dana Bantuan Operasional. Jakarta: Depdiknas.  
Divisi SDM. (2009). Company Profile. Jakarta: PT. Citra Van Titipan Kilat.   
        f.    Buku Terjemahan, Saduran atau Suntingan Wibowo, Herman (Penterjemah). (2004). 
Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: PT.Erlangga.  
 
Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi Majalah, Buletin, Jurnal, atau Surat Kabar, 
sebagai berikut: Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program 
Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4): 57-61.  
  
Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit 
Pos, hlm. 4 & 11.  
  
Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm.3.  
  
13.  Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi internet, sebagai berikut: a.  Artikel 
Internet Seri KUP - NPWP dan Manfaatnya | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 23, 
2018, from http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-npwp-dan-manfaatnya  
  
b.  Jurnal Internet Purwaningsih, E. (2016). Seleksi Mobil Berdasarkan Fitur dengan Komparasi 
Metode Klasifikasi Neural Network, Support Vector Machine, dan Algoritma C4.5. Jurnal Pilar 
Nusa Mandiri, XII(2), 153–160. Diambil dari 
http://ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/pilar/article/view/172 
 

http://ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/pilar/article/view/172
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PERTEMUAN 6 
PEDOMAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) 

 
 

Sistematika Proposal Kegiatan 
Proposal PKM-P ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 
dengan jarak baris 1,15 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas 
A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 
Halaman Sampul sampai dengan Ringkasan diberi nomor halaman dengan 
huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan 
halaman utama yang dimulai dari Pendahulaan sampai dengan halaman 
Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan 
pada sudut kanan atas. Sedangkan format penulisannya mengikuti 
sistematika sebagai berikut: 
 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 2.1). 
a. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2.2).  
b. DAFTAR ISI  
c. RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan target penelitian yang ingin 
dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 
tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan 
singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.  

d. BAB 1. PENDAHULUAN  
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan 
khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan 
temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 
pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Luaran yang 
diharapkan dan manfaat dari kegiatan ini juga harus disajikan pada bab 
ini.  

e. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini dikemukakan teori yang melandasi proposal kegiatan 
berdasar acuan primer (penelitian dalam jurnal ilmiah) yang up to date dan 
relevan. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan 
dan mendasari kegiatan PKM yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka juga 
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari 
pustaka acuan serta menjadi landasan proposal kegiatan PKM. Tinjauan 
Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang 
sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang 
terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji 
atau diteliti. 

f. BAB 3. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang 
akan dilaksanakan, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap 
tahapan, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran, dan 
penyimpulan hasil penelitian.  

g. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
h. DAFTAR PUSTAKA  

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya 
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pustaka yang dikutip dalam Proposal penelitian yang dicantumkan di 
dalam daftar pustaka. 

i. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 
LAPORANPKL 
Pengertian Umum Tentang Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)   
  
Laporan PKL adalah salah satu bukti tentang telah dilakukannya suatu 
kegiatan atau kejadian secara mandiri yang dilakukan di suatu instansi 
pemerintah atau swasta oleh mahasiswa berupa  (PKL) atau Magang. 
Laporan tersebut meliputi berbagai hal dari jenis kegiatan Praktik yang 
dilakukan, waktu kegiatan, tinjauan pustaka yang digunakan serta kegiatan 
yang dilakukan di lapangan.  
  
Kegiatan PKL/Magang memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam 
rangka usaha menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya di 
dalam kelas serta memperluas wawasan pada kegiatan nyata di program 
studi masing-masing.   
  
B. Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
  
Tujuan penulisan laporan PKL adalah sebagai awal mendekatkan mahasiswa 
dengan dunia kerja, sekaligus melatih diri dalam penguasaan bidang ilmu 
yang telah dipelajari di masing-masing kurikulum. Berikut adalah program 
studi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika:  
  
a. Fakultas Teknologi Informasi, dengan program studi:  

1) Sistem Informasi Akuntansi (D3)  
2) Sistem Informasi (D3)  
3) Teknologi Komputer (D3)  
4) Ilmu Komputer (S1)  
5) Sistem Informasi (S1)  
6) Teknologi Informasi (S1)*  
7) Rekayasa Perangkat Lunak (S1)*  
b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi:  
1) Administrasi Bisnis (D3)  
2) Administrasi Perkantoran (D3)  
3) Akuntansi (D3)  
4) Manajemen Pajak (D3)  
5) Perhotelan (D3)  
6) Manajemen (S1)*  
7) Akuntansi (S1)*  
c. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dengan program studi:  
1) Bahasa Inggris (D3)  
2) Hubungan Masyarakat (D3)  
3) Sastra Inggris (S1)  
4) Ilmu Komunikasi (S1)* 
Ketentuan Teknis Mengenai Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
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1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dilakukan 
perseorangan maupun berkelompok (maksimal 3 orang).   
2. Laporan PKL dilakukan pada semester V (lima) untuk Diploma Tiga (D3) 
dan semester VII (tujuh) untuk Strata Satu (S.1). Sosialisasi mengenai 
kegiatannya hendaknya mulai dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademik 
di satu semester sebelumnya. Disarankan kepada mahasiswa agar  proses 
penyusunan laporan lebih efektif serta tetap menjaga kontinuitas dan 
konsentrasi belajar mahasiswa.  
3. Mahasiswa WAJIB melakukan kegiatan PKL/Magang baik secara 
perorangan maupun perkelompok selama 3-6 bulan di perusahaan 
maupun instansi pemerintah, seperti PT. CV, Firma, Perum, UD, PD, 
Koperasi, Lembaga Sosial (Yayasan/LSM), Kantor Pemerintahan, 
Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, Organisasi 
Kemasyarakatan/Politik, dan Organisasi Kepemudaan yang sesuai dengan 
outline dan fokus pada materi dari masing-masing program studi.  
 4. Pada proses penyusunan laporan PKL, mahasiswa akan dipandu dan 
diarahkan oleh Dosen Penasehat Akademik. Ketentuan mengenai sudah 
selesainya laporan mahasiswa, ditandai dengan adanya persetujuan 
Dosen Penasehat Akademik dalam bentuk tanda tangan dalam lembar 
persetujuan Laporan PKL.  
5. Sebelum pelaksanaan PKL/Magang, terlebih dahulu mahasiswa 
membuat proposal kegiatan dan atau surat permohonan ke perusahaan 
atau instansi pemerintah tempat PKL/Magang dapat melalui online via Web 
http://bsi.ac.id/ atau offline ke bagian administrasi Universitas Bina Sarana 
Informatika.  
6. Surat permohonan PKL/Magang dan atau Proposal Kegiatan Magang 
diajukan oleh mahasiswa ke perusahaan atau instansi pemerintah tempat 
mahasiswa akan melakukan PKL/Magang untuk mendapatkan 
persetujuan/diterima PKL/Magang.   
7. Sebagai bukti bahwa mahasiswa mendapatkan persetujuan/diterima 
untuk PKL/Magang di perusahaan atau instansi pemerintah mahasiswa 
diwajibkan mendapatkan Surat keterangan diterima untuk PKL/Magang 
dari perusahaan atau instansti pemerintah tempat mahasiswa akan 
PKL/Magang.  
8. Setelah mahasiswa menyelesaikan PKL/Magang, mahasiswa diwajibkan 
untuk mendapatkan Surat Keterangan telah menyelesaikan PKL/Magang 
atau berupa Sertifikat Magang dari perusahaan atau instansi pemerintah 
yang menyebutkan waktu pelaksanaan PKL/magang (sesuai ketentuan 
antara 3 sampai 6 bulan), yaitu tanggal dimulai dan diakhirinya 
PKL/Magang. Surat Keterangan telah menyelesaikan PKL/Magang atau 
Sertifikat ini merupakan bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan 
Kegiatan PKL/Magang.    
9. Jumlah minimum halaman isi dalam laporan PKL adalah 30 (tiga puluh) 
halaman, tidak termasuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar, daftar pustaka dan lampiran.  
10. Laporan PKL juga WAJIB melampirkan Surat Keterangan dan lembar 
penilaian PKL/Magang dari perusahaan atau instansi pemerintah tempat 
mahasiswa melakukan Magang/PKL, yang menyatakan bahwa mahasiswa 
yang bersangkutan benar adanya telah selesai melakukan kegiatan di 
perusahaan atau instansi pemerintah tersebut. Surat keterangan dan 
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lembar penilaian yang dilampirkan dalam laporan harus asli dengan ciri-ciri 
ditulis di atas kertas berkop identitas perusahaan atau instansi pemerintah, 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi cap stempel. Jika 
perusahaan atau instansi mengeluarkan Sertifikat sebagai bukti bahwa 
mahasiswa telah menyelesaikan PKL/Magang, maka Sertifikat tersebut 
dapat digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan dengan ketentuan 
sertifikat tersebut berkop identitas perusahaan atau inst ansi pemerintah, 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi cap stempel. 

 
Materi kegiatan Laporan Praktik Kerja Lapangan Universitas Bina Sarana 
Informatika disesuaikan dengan outline masing-masing Program Studi di 
setiap fakultas, yang meliputi: a. Fakultas Teknologi Informasi, dengan 
program studi: 1) Sistem Informasi Akuntansi (D3) Kegiatan  berfokus  pada  
Analisis  Sistem Informasi (berkaitan dengan sistem Akuntansi secara manual 
atau komputerisasi) 2) Sistem Informasi (D3) Memiliki 2(dua) pilihan kegiatan 
yang difokuskan pada: a. Analisis sistem informasi (manual atau 
komputerisasi) b. Proyek inovasi sistem informasi 3) Teknologi Komputer (D3) 
Kegiatan berfokus pada analisis jaringan dan analisis alat. 4) Ilmu Komputer 
(S1) Kegiatan berfokus pada Analisis Jaringan Komputer 5) Sistem Informasi 
(S1) Memiliki 2(dua) pilihan kegiatan yang difokuskan pada: a. Analisis sistem 
informasi (manual atau komputerisasi) b. Proyek inovasi sistem informasi 6) 
Teknologi Informasi (S1)* Kegiatan berfokus pada analisa teknologi informasi 
dan komunikasi pada perusahaan   7) Rekayasa Perangkat Lunak (S1)* 
Kegiatan berfokus pada analisis pengembangan teori serta model/teknik pada 
Penyusunan perangkat lunak dengan berbagai bahasa pemrograman. b. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi: 1) Administrasi Bisnis 
(D3) Kegiatan berfokus pada analisis bisnis atau manajemen dan 
keadministrasian dalam sebuah perusahaan 2) Administrasi Perkantoran (D3) 
Kegiatan berfokus pada analisis kesekretarisan atau kesekretariatan 3) 
Akuntansi (D3) Kegiatan berfokus pada akuntansi dan keuangan 4) 
Manajemen Pajak (D3) Kegiatan berfokus pada analisis perpajakan untuk 
badan hukum. 5) Perhotelan (D3) Kegiatan berfokus pada bidang perhotelan 
dan pariwisata 6) Akuntansi (S.1)* Kegiatan berfokus bidang akuntansi dan 
keuangan 7) Manajemen (S.1)* Kegiatan berfokus pada bidang manajemen 
dan perbankan c. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dengan program studi: 1) 
Bahasa Inggris (D3) Kegiatan berfokus pada teaching, hotel, tourism, 
business, dll 2) Hubungan Masyarakat (D3) Kegiatan berfokus pada bidang 
kehumasan  (internal atau ekternal relations,  event, program kampanye, 
CSR, media komunikasi, dll) 3) Penyiaran (D3) Kegiatan berfokus pada 
bidang penyiaran seperti asisten produser, creative, penulis naskah, camera 
person, editor, sutradara TV/Film, animator, grafis, penyiar televisi, penyiar 
radio, reporter, penata audio dan lainnya yang berkaitan dengan media 
kreatif. 
 
TEKNIK PENULISAN 
Aturan Pembuatan Laporan PKL Aturan Pembuatan Laporan PKL, sebagai 
berikut: 1. Menggunakan kertas dengan ukuran A4 2. Margin atas 3 cm, 
margin kiri 4 cm, margin bawah 2.5 cm, margin kanan 2.5 cm dan margin 
footer 0.3 cm 3. Jarak pengetikan isi tulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
yaitu spasi 2, kecuali isi tabel dan  gambar disesuaikan. 4. Jenis dan ukuran 
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huruf dalam penulisan: a. Jenis huruf (Font) menggunakan Times New 
Roman. b. Ukuran huruf adalah 12 size, kecuali isi tabel dan gambar dapat 
disesuaikan.  
  
B. Penulisan Pada Lembar Judul Laporan PKL Tata letak penulisan 
kata/kalimat dan logo pada Lembar Judul Laporan PKL diletakkan di tengah 
dengan ketentuan sebagai berikut: a. Judul Laporan PKL diketik huruf kapital 
dengan ukuran font size 14, yang berjarak 1,5 spasi. b. Logo Universitas Bina 
Sarana Informatika berwarna dibuat dengan ukuran standar. c. Penulisan 
kata ”LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN” ditulis dengan huruf kapital 
ukuran font size 18. d. Penulisan kalimat ”Diajukan ....dst” ditulis dengan 
ukuran font size 12 e. Nama penulis dan NIM ditulis dengan ukuran font size 
14 dengan jarak 1.5 spasi f. Nama Program Studi, Fakultas, Universitas, Kota 
dan Tahun pembuatan ditulis dengan ukuran font size 12 dengan jarak 1,5 
spasi g 
Penomoran Bab, Sub Bab dan Sub-sub Bab Sistematika dalam tata urutan 
penulisan bab, sub bab, sub-sub bab, atau point-point dari sub bab atau sub-
sub bab harus mengikuti ketentuan di bawah ini: 1. Bab dinomori dengan 
menggunakan angka romawi. 2. Sub bab dinomori dengan menggunakan 
angka latin dengan mengacu pada nomor bab/sub bab dimana pada bagian 
masing-masing outline itu ada. Contoh Sub Bab dan Sub- sub Bab dari Bab II: 
2.1.  ……………….. (Judul Sub bab)  
2.2.  ……………….. (Judul Sub bab)   
   2.2.1.  ……………… (Judul Sub-Sub bab) Alinea 
…………………………………………………………………., yaitu:  
1.  ………………..  :  
a.  ……………….  : 1)  ……………. : a)  ………… : (1) dan (a)  
 Bila penomoran judul sub-sub bab tidak disebutkan di outline, maka 
penulisan sub-sub babnya sama dengan contoh di atas sedangkan untuk 
penulisan poin-poin dibawah sub sub bab dapat menggunakan angka 
maupun huruf kecil. 3. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf 
besar, ukuran font size 14, tebal. 4. Penulisan nomor, judul sub bab dan sub-
sub bab dimulai dengan huruf besar, ukuran font size 12, tebal.  
Penomoran Halaman  
  
1. Bagian Awal, nomor halaman ditulis dengan angka romawi huruf kecil (i, ii, 
iii, iv, dst). Posisi di tengah bawah (2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar 
judul, nomor halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung. Contoh nomor 
halaman yang ditulis dengan angka romawi terdapat pada lampiran 4 s.d. 
lampiran 11  
  
2. Bagian Pokok, nomor halaman ditulis dengan angka latin. Halaman 
pertama dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Peletakkan nomor 
halaman untuk setiap awal bab dibagian bawah tengah, sedangkan halaman 
lainnya di pojok kanan atas.  
  
3. Bagian akhir, nomor halaman ditulis dibagian bawah tengah dengan angka 
latin dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian pokok.  
 
. Kutipan  
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Teknik dalam pengutipan terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung dan 
sumber kutipan bukan dari Blogspot, Wordpress, atau Wikipedia. Beberapa 
aturan dalam membuat kutipan langsung, antara lain: 
1. Kalimat yang dikutip berupa definisi atau pengertian dari suatu teori.  
2. Kutipan harus sama dengan aslinya baik susunan kata, ejaan maupun 
tanda baca.  
3. Nama pengarang ditulis sebelum kalimat yang dikutip dan diberi tanda 
kutip, maka penulisannya adalah dalam kurung nama pengarang diikuti tahun 
buku yang dikutip. 
Kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang 
penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan 
bahasa atau kalimat penulis/peneliti sendiri. f. Sebelum poin-poin kutipan 
diambil nama pengarang terlebih dahulu dicantumkan dalam teks, bentuk 
penulisannya adalah nama pengarang diikuti dalam kurung tahun titik dua 
halaman.  
  
Contoh teknik penulisan kutipan tidak langsung berdasarkan ketentuan 
sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut: 1. Contoh kalimat yang diubah 
parafrasenya (kutipan yang tidak sama dengan kata-kata aslinya) Kalimat asli 
yang dibuat oleh Miriam Budiardjo: Berkenaan dengan sistem pemilu, Miriam 
Budiardjo mengatakan: Pada umumnya kita kenal dua sistem pemilu di dunia, 
masing-masing dengan beberapa variasinya tergantung dari kondisi dan 
bentuk negaranya. Dalam sistem distrik, satu wilayah (yaitu distrik pemilihan) 
memilih satu wakil tunggal wilayah (single member constituency) atas dasar 
pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proposional, satu wilayah (yaitu 
daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi- member constituency),  
yang jumlahnya ditentukan atas dasar rasio misalnya 400.000 penduduk, dari 
jumlah tersebut ditentukan berapa yang mewakilkan. (Budiardjo, 2009).  
  
Kalimat parafrasenya:  
  
Sistem distrik dan sistem proposional adalah dua jenis sistem pemilihan 
umum yang  
paling popular, yang masing-masing sistem ini memiliki variannya sendiri-
sendiri. Dalam sistem  
distrik, jumlah pemenangnya yang akan menjadi wakil di parlemen adalah 
satu orang, sedangkan  
dalam sistem proposional jumlah wakil yang akan mewakili suatu daerah 
pemilihan adalah  
beberapa orang sesuai dengan proposi perolehan suaranya  (Budiardjo, 
2009).  

  
2. Contoh kalimat yang dihilangkan beberapa uraiannya tanpa mengubah 
maknanya  
  
Langkah-langkah metode ilmiah yang diaplikasikan dalam manajemen 
menurut (Siswanto,  
2009), adalah:  
1. Observasi  
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2. Rumusan permasalahan  
3. Akumulasi dan klasifikasi fakta tambahan yang baru  
4. Generalisasi  
5. Rumusan hipotesis  
6. Testing dan verifikasi 
 
Penulisan Daftar Pustaka Aturan main dalam penulisan daftar pustaka pada 
buku Pedoman PKL Universitas Bina Sarana Informatika wajib mengikuti 
ketentuan di bawah ini:  
1. Nama pengarang ditulis mulai dari nama belakang/keluarga diikuti dengan 
tanda koma kemudian nama depan kecuali nama Cina.  
2. Nama pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan ke dalam daftar 
pustaka yang ditulis secara lengkap.  
3. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad.  
4. Sebutan gelar pengarang tidak perlu dicantumkan  
5. Bila terdapat lebih dari dua pengarang, maka semua nama pengarang 
tetap ditulis, dan nama pengarang pertama saja yang dibalik, dan tidak perlu 
menggunakan et al atau dkk.  
6. Bila terdapat nama pengarang yang sumber pustaka yang digunakan lebih 
dari satu buku, maka nama pengarang tersebut tetap ditulis.  
7. Setiap pustaka diketik dengan jarak satu spasi (rata kiri kanan), tetapi 
antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak dua spasi. 
Referensi Jurnal OJS minimal 1 paper yang disitasi.  
9. Referensi Buku minimal 5 tahun terakhir, diutamakan karangan dosen 
Universitas Bina Sarana Informatika, yang dapat dilihat dalam laman: 
repository.bsi.ac.id.  
10. Untuk mensitasi sumber referensi wajib menggunakan software 
“Mendeley” dengan menggunakan Style APA (American Psychological 
Association).  
11. Referensi pustaka yang diunduh dari internet, harus melalui URL/Web 
resmi, dengan ketentuan terdapat: nama penulis. Tahun upload tulisan. Judul 
tulisan. Nama lengkap URL/Webnya. (Tanggal, bulan, dan tahun diunduh). 
Bukan dari Blogspot, Wordpress, atau Wikipedia.  
12. Bila terdapat buku/referensi nama pengarangnya tidak tercantum, maka 
penulisan dalam daftar pustaka cukup nama instansi/bagian yang 
menerbitkan buku tersebut  
13. Sumber referensi buku cetak, cara penulisannya adalah: Nama 
Pengarang. Tahun Penerbitan. Judul karangan. Kota Penerbit: Nama 
Penerbit. Dengan contoh sebagai berikut:  
  
a.  Satu Pengarang Abdurrahman. (2005). Sistem Informasi Akuntansi. 
Jakarta: Salemba Empat.  
  
Budiono, Tri. (2006). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bagian 
Penerbitan Manajemen Informatika UGM.  
  
Effendi, Onong Uchjana. (2005). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 
Bandung: Citra Aditya Bakti.  
  
The Liang Gie. (2005). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.   
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b.  Dua Pengarang Nasoetion, A. H., dan Ahmad Barizi. (2004). Metode 
Statistika. Jakarta: PT. Gramedia.  
  
c.  Tiga Pengarang atau lebih Sukanto, Rudi, Budi Mulya dan Rangga Sela. 
(2004). Business Frorecasting. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen 
Informatika UGM.  
  
d.  Pengarang Sama Afrianto, D. (2004). Pedoman Penulisan HTML. Jakarta: 
PT. Elex Media Komputindo.   
  
Afrianto, D. (2009). Belajar Delphi dalam 25 Jurus. Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo.  
  
e.   Tanpa Pengarang Depdiknas. (2004). Petunjuk Pelaksanaan dan 
Implementasi Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Jakarta: Depdiknas.  
Divisi SDM. (2009). Company Profile. Jakarta: PT. Citra Van Titipan Kilat.   
        f.    Buku Terjemahan, Saduran atau Suntingan Wibowo, Herman 
(Penterjemah). (2004). Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: PT.Erlangga.  
Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi Majalah, Buletin, Jurnal, 
atau Surat Kabar, sebagai berikut: Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru 
Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi 
Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4): 57-61.  
  
Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah 
Pengunggulan? Majapahit Pos, hlm. 4 & 11.  
  
Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm.3.  
  
13.  Penulisan daftar pustaka yang diambil dari referensi internet, sebagai 
berikut: a.  Artikel Internet Seri KUP - NPWP dan Manfaatnya | Direktorat 
Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 23, 2018, from 
http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-npwp-dan-manfaatnya  
  
b.  Jurnal Internet Purwaningsih, E. (2016). Seleksi Mobil Berdasarkan Fitur 
dengan Komparasi Metode Klasifikasi Neural Network, Support Vector 
Machine, dan Algoritma C4.5. Jurnal Pilar Nusa Mandiri, XII(2), 153–160. 
Diambil dari 
http://ejournal.nusamandiri.ac.id/ejurnal/index.php/pilar/article/view/172  
 
Prosedur Pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 1. Mahasiswa 
menyerahkan form penilaian PKL yang telah diisi oleh perusahaan atau 
instansi pemerintah tempat mahasiswa melaksanakan PKL kepada dosen 
penasehat akademik untuk diperiksa dan disetujui 2. Mahasiswa wajib 
membuat laporan PKL sesuai dengan aturan pembuatan laporan PKL 3. 
Laporan PKL ditandatangani oleh dosen penasehat akademik masing-masing 
pada lembar persetujuan laporan PKL. 4. Mahasiswa wajib menyimpan dalam 
bentuk softcopy (scan) Form penilaian PKL, lembar persetujuan laporan PKL 
yang telah ditandatangani oleh dosen penasehat akademik serta surat 
keterangan telah melaksanakan PKL. File tersebut (Form penilaian PKL, 
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lembar persetujuan laporan PKL dan surat keterangan telah melaksanakan 
PKL) harus dilampirkan beserta laporan PKL dan harus diubah dalam bentuk 
PDF. 5. File laporan PKL dalam bentuk PDF tersebut diunggah melalui 
Sistem Informasi Akademik Mahasiswa.  
  
  
I.   Plagiat dan Gratifikasi 1. Mahasiswa yang menyusun laporan PKL terbukti 
melakukan plagiat atau mengutip teori tanpa menyebutkan sumbernya secara 
jelas akan diberikan sanksi dan mendapat nilai E atau gagal.  2. Mahasiswa 
dilarang keras memberikan gratifikasi/pemberian hadiah/kenang-kenangan 
dalam bentuk apapun kepada dosen penasehat akademik. Apabila 
mahasiswa terbukti melakukan gratifikasi maka nilai laporan PKL dibatalkan.  
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