


Hari, tanggal :

Waktu :

Nama :

No. Mahasiswa / Jurusan :

Nama Dosen :

Pembimbing

Hal yang harus diperbaiki :

1.

2.

3.

4.

5

6 Pada flowchart di masukkkan rumus dan tambahkan flowchart akurasi

*coret yang tidak perlu

Pengujian secara manual perlu dilakukan dan dan ddibandingkan dengan hasil pengujian 

sistem serta ditampilkan di laporan hasil pengujian manual

naskah harus rata kiri - kanan, istilah asing di cetak miring dan penomoran halaman lihat 

panduan dan perbaiki kesimpullan

pastikan semua referensi yang di citasi ada di dalam daftar pustaka

hasil akurssi dittampilkan prosentasenya, jika ada data yang gagal ditampilkan apa 

penyebabnya ? dan informasi hasil latih ditampilkan dalam bentuk tabel

Catatan Pendadaran

Monday, 3 January 2022

13.00

Yusuf Nur Rahman Wahid

185410039 / Informatika

Edi Iskandar, S.T., M.Cs.

Penulisan naskah mengacu pada panduan penulisan skripsi



Hari, tanggal :

Waktu :

Nama :

No. Mahasiswa / Jurusan :

Nama Dosen :

Penguji

Hal yang harus diperbaiki :

1.

2.

3.

ruang lingkup informasi apa saja yang akan di dapat oleh user? apakah aplikasi ini bisa di gunakan untuk 

seluruh jenis kopi?

kesimpulan harusnya menjawab apa yg ada di ruang lingkup dan saran harusnya apa yg belum di buat pd 

aplikasi 

Catatan Pendadaran

Monday, 3 January 2022

13.00

Yusuf Nur Rahman Wahid

185410039 / Informatika

Indra Yatini Buryadi, S.Kom., M.Kom.

Halaman2 awal tidak justify, pd latar belakang ada yg terbalik harusnya crt JST dulu baru kemetodenya yg 

dipilih



Sesuai dengan hasil sidang pendadaran pada tanggal 3 January 2022 maka

Nama Mahasiswa Yusuf Nur Rahman Wahid

NIM / Program Studi 185410039 / Informatika

Jenjang S1

dinyatakan LULUS dengan kriteria 2

Ketua Penguji Indra Yatini Buryadi, S.Kom., M.Kom.

KEPUTUSAN HASIL UJIAN PENDADARAN



KEPUTUSAN HASIL UJIAN PENDADARAN



PEMBERITAHUAN SEBELUM UJIAN : Pengumpulan akhir dokumen Tugas Akhir/Skripsi melewati 28 Februari  2022, mahasiswa harus menyelesaikan registrasi dan KRS semester berikutnya.

2. Lulus bersyarat, disebut kriteria 2, yaitu dengan sedikit perbaikan atau penyempurnaan text dan atau program dalam waktu maks sampai tanggal 3 March 2022

dan tidak ada ujian lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan, maka, mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak lulus ujian.

Nama Mahasiswa

Yusuf Nur Rahman Wahid

Yogyakarta, _________________________

Memahami dan bersedia

Mematuhi peraturan di atas,

KRITERIA KELULUSAN UJIAN SIDANG / PENDADARAN

1. Lulus ujian tanpa syarat, disebut kriteria 1.

3. Tidak lulus ujian sidang/pendadaran, disebut kriteria 3, dijelaskan, disarankan Ketua Tim Penguji untuk mempelajari ulang materi, 

Ketentuan bagi peserta yang tidak lulus ujian sidang / pendadaran.

1)	Mahasiswa wajib menempuh ujian sidang/pendadaran ulang

2) Kesempatan ujian sidang/pendadaran ulang hanya diberikan dalam rentang waktu maksimum 6 bulan, setelah ujian sidang/pendadaran
3) Jika sampai batas waktu maksimum 6 bulan tersebut belum dapat diajukan/diselesaikan, maka calon peserta ujian dinyatakan sebagai 
4) Mahasiswa yang akan menempuh ujian sidang/pendadaran ulang ini diwajibkan membayar biaya ujian setara 2 SKS praktik, sesuai tahun 


