
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita, sehingga buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik. 

Buku pedoman ini menyajikan prosedur dan tata cara penulisan tugas akhir agar mahasiswa 

Politeknik Kutaraja memiliki panduan dalam mengajukan dan menyusun tugas akhir. 

Tugas akhir ini merupakan mata kuliah wajib dan dikerjakan oleh mahasiswa dalam 

menempuh program pendidikan di Politeknik Kutaraja. Tim penyusun menyadari bahwa 

penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu, tim penyusun mengharapkan masukan dari semua pihak guna perbaikan 

panduan ini pada masa yang akan datang. 

Kepada semua pihak yang mendukung menyusun buku pedoman ini, kami ucapkan terima 

kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Tugas Akhir 

Tugas akhir adalah satu bentuk karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada 

tahap akhir dari masa studinya, yang merupakan persyaratan yang harus ditempuh mahasiswa agar 

dapat dinyatakan LULUS sebagai sarjana terapan. Tugas akhir ini merupakan sarana pembuktian 

kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya, 

sehingga tugas akhir harus dipertahankan dalam suatu ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Terapan.  

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan studi sarjana 

terapan di Politeknik Kutaraja. Tujuan utama tugas akhir adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah 

sesuai dengan kompetensi mereka agar dapat dinyatakan lulus atau tidak sesuai dengan standar kualitas 

lulusan yang ditetapkan. Selain mendorong mahasiswa agar memiliki kemampuan atau keterampilan 

dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensinya. Tugas akhir ini juga bertujuan agar 

mahasiswa mampu menulis proposal penelitian atau laporan penelitian dan dapat 

mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik. 

1.3 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir 

Manfaat dari penyusunan Tugas akhir memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana kepustakaan sebagai referensi sehingga mahasiswa terlatih untuk 

membuat intisari dari berbagai sumber kepustakaan dan mengembangkannya serta menghasilkan 

pemikiran dalam bentuk tulisan yang lebih bermakna bagi dirinya dan orang lain. Manfaat lainnya 

adalah memperoleh kepuasan intelektual, apabila dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan 

baik. 

1.4 Bobot SKS Tugas Akhir 

Sesuai kurikulum yang berlaku di Politeknik Kutaraja, maka bobot Tugas Akhir dan Ujian 

Komprehensif adalah 6 SKS. 

1.5 Bentuk Tugas Akhir 

Adapun bentuk Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Berhubungan dengan kompetensi baik teknis maupun non teknis. Telah memiliki tambahan 

analisa melalui pendekatan statistik deksriptif. 

b. Hanya bisa dirubah/diganti, dengan persetujuan dosen pembimbing 

c. Bisa dikerjakan di dalam maupun di luar kampus Politeknik Kutaraja. 

d. Bersifat aplikatif dan konstruktif serta menganalisis dan membantu pengambilan keputusan. 

e. Bermanfaat untuk pengembangan industri/organisasi non publik/organisasi privat/organisasi 



pemerintah. 

f. Terjangkau dalam hal waktu dan biaya. Biaya dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, 

ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. 

1.6 Pengajuan Judul Tugas Akhir 

Judul Tugas Akhir diajukan berupa draft pengajuan judul kepada Ketua Program Studi untuk 

direkomendaskan kepada dosen pembimbing tugas akhir. 

1.7 Perubahan/Penggantian Judul 

Adapun definisi perubahan atau penggantian judul adalah: Perubahan judul adalah memperbaiki 

beberapa kata, atau sebagian kata dalam sebuah judul, seperti penggantian objek. Penggantian judul 

adalah perubahan secara keseluruhan, termasuk nama judul, objek, teori pendukung dan lain-lain. 

1.8 Proses Bimbingan dan Absensi Selama Tugas Akhir 

a. Tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Politeknik Kutaraja. Pengajuan 

judul, proses bimbingan proposal serta seminar proposal dan bimbingan tugas akhir hingga 

sidang dilakukan di semester ganjil. 

b. Proses bimbingan antara dosen pembimbing dan mahasiswanya dilaksanakan sesuai 

kesepakatan waktu dan tempat. Program studi merekomendasikan agar bimbingan dilakukan 

di waktu kerja dan berlokasi di Kampus Politeknik Kutaraja. 

c. Mahasiswa melaksanakan bimbingan sebelum seminar proposal secara intensif dengan 

minimal 3 kali bimbingan kepada dosen pembimbing, yang dibuktikan dengan lembar 

konsultasi tugas akhir. 

d. Mahasiswa melaksanakan bimbingan setelah seminar proposal tugas akhir secara intensif 

minimal 3 kali bimbingan kepada dosen pembimbing, yang dibuktikan dengan  lembar 

konsultasi tugas akhir. 

1.9 Dosen Pembimbing 

Dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:  

1. Membimbing penyusunan rencana (proposal) tugas akhir 

a. Memeriksa konsep, kerangka dan arah serta sasaran rencana tugas akhir 

b. Memonitor pelaksanaan tugas akhir 

c. Membimbing penyusunan tugas akhir 

d. Memeriksa draft tugas akhir 

2. Dosen Pembimbing dengan syarat: 

a. Sesuai dengan bidang ilmunya 

b. Pembimbing ditunjuk dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Wakil Direktur Bidang 

Akademik atas usul Ketua Program Studi. 

c. Dosen pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan: 

1. Tugas belajar 



2. Mengundurkan diri yang disetujui oleh ketua program studi. 

3. Berhalangan tetap. 

4. Mahasiswa mengganti topik/materi tugas akhir. 

5. Alasan lain berdasarkan pertimbangan ketua program studi. 

1.10 Jumlah Pembimbing 

Pembimbing Tugas Akhir sebanyak 1 orang pembimbing, dengan tugas membidangi isi, inti, tata 

tulis, metode dan tahapan dari tugas akhir.  

1.11 Form Tugas Akhir 

Untuk tercapainya tertib administrasi, maka mahasiswa diwajibkan mengunggah form tugas 

akhir yang ada di Web Politeknik Kutaraja. Setiap Form harus diketik sebelum diserahkan ke akademik. 

Berikut form-form tersebut: 

a. Form 1  : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir 

b. Form 2  : Form Pengajuan Perubahan Judul Tugas Akhir 

c. Form 3 : Form Outline Proposal 

d. Form 4 : Form Konsultasi Tugas Akhir (dibawa setiap konsultasi dengan dosen pembimbing) 

e. Form 5 : Form Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir (diisi kemudian diserahkan ke 

Akademik) 

f. Form 6 : Form Pendaftaran Sidang Tugas Akhir (diisi kemudian diserahkan ke Akademik) 

g. Form 7 : Form Lembar Penyerahan Tugas Akhir yang akan disidangkan (diisi dan ditanda 

tangan kemudian diserahkan ke Akademik H-1 sebelum sidang) 

h. Form 8 : Form Persetujuan Cetak Tugas Akhir (syarat pendaftaran yudisium) 

i. Form 9 : Form Lembar Pengesahan (diisi dan ditanda tangani setelah di acc lembar pengesahan 

cetak tugas akhir) 

j. Form 10 : Form Lembar Pernyataan Bebas Plagiat 

k. Form 11 : Form Biodata Penulis 

l. Form 12 : Form Lembar Persetujuan Perbaikan Tugas Akhir 

m. Form 13 : Form Pendistribusian Tugas Akhir (syarat pendaftaran wisuda) 

Akademik akan menyediakan kelengkapan dokumen form Tugas Akhir yaitu sebagai berikut: 

a. Form 14 : Form Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir (diisi kemudian dibawa H-1 

sebelum seminar ke akademik ). 

b. Form 15 : Form Berita Acara Sidang Tugas Akhir (diisi kemudian dibawa H-1 sebelum sidang 

ke akademik ). 

c. Form 16 : Form Lembar Perbaikan Tugas Akhir (diisi kemudian diserahkan ke Akademik) 

d. Form 17 : Form Penilaian Seminar Tugas Akhir  

e. Form 18 : Form Daftar Hadir Seminar 

f. Form 19 : Form Penilaian Sidang Tugas Akhir  

g. Form 20 : Form Revisi Hasil Sidang Tugas Akhir 



BAB II 

PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

 

2.1 Persyaratan Tugas Akhir 

Tugas Akhir dapat diajukan oleh mahasiswa dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif minimal 

2,50 dan telah lulus seluruh mata kuliah dengan total 100 SKS dengan melampirkan transkrip nilai 

sementara dari akademik. 

2.2 Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir 

Prosedur pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengajukan draft pengajuan judul tugas akhir minimal 3 (tiga) judul kepada Ketua 

Program Studi. 

2. Kaprodi akan merekomendasi draft judul yang diajukan oleh mahasiswa dan menentukan dosen 

pembimbing tugas akhir 

3. Mahasiswa mengajuan draft judul tugas akhir yang telah direkomendasi oleh Ketua Program 

Studi ke dosen pembimbing tugas akhir 

4. Dosen pembimbing akan menyetujui salah satu judul yang telah direkomendasikan oleh Ketua 

Program Studi. 

5. Selanjutnya mahasiswa dapat menyusun outline proposal tugas akhir sesuai dengan judul yang 

telah disetujui oleh dosen pembimbing. 

6. Mahasiswa harus mengajukan outline proposal yang telah disusun ke dosen pembimbing untuk 

disetujui. 

7. Dosen pembimbing akan memeriksa dan menyetujui outline proposal yang diajukan oleh 

mahasiswa. 

8. Selanjutnya mahasiswa mengajukan kembali outline yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing kepada Ketua Program Studi. 

9. Ketua Program Studi akan memeriksa dan menyetujui outline proposal yang telah disetujui 

oleh dosen pembimbing. Kemudian Ketua Program Studi mengajukan memo ke akademik 

untuk menerbitkan SK dosen pembimbing dan judul tugas akhir mahasiswa. 

10. Akademik akan mengeluarkan SK Dosen Pembimbing & Judul Tugas Akhir Mahasiswa. 

Ketentuan Program Studi Diploma Empat dalam menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

adalah sebagai berikut: 

1. Syarat menjadi Dosen Pembimbing adalah: 

a) Dosen Tetap Politeknik Kutaraja. 

b) Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan atau memiliki pengalaman 

mengajar di Prodi (dalam bidang keahlian yang relevan) minimal 2(dua) tahun. 

2. Masing-masing dosen hanya dapat membimbing sebanyak 7 (tujuh) mahasiswa sebagai dosen 

pembimbing. 



3. Tugas dan Tanggungjawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir : 

a) Dosen pembimbing bertugas dan bertanggungjawab untuk membimbing mahasiswa 

dalam pelaksanaan tugas akhir mulai diterbitkannya Surat Tugas dari bagian akademik 

sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang tugas akhir untuk setiap mahasiswa.  

b) Dosen pembimbing bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam tugas akhir yang 

diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun 

2022. Untuk memudahkan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir maka  dianjurkan 

setiap mahasiswa untuk mengajukan outline tugas akhir kepada dosen pembimbing 

masing-masing. 

4. Proses pembimbingan terjadi pergantian judul tugas akhir maka mahasiswa diwajibkan untuk 

melapor kepada Ketua Program Studi dan kembali membuat dan menyerahkan outline yang 

telah ditandatangani oleh Mahasiswa dan Dosen Pembimbing kemudian outline diserahkan 

kepada Ketua Program Studi. 

5. Mahasiswa melakukan proses pembimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dosen pembimbing memberikan jadwal dan waktu untuk 

proses bimbingan. Kegiatan pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa diizinkan dilakukan 

di dalam atau di luar kampus Politeknik Kutaraja. Kegiatan pembimbingan harus dibuktikan 

dengan ketersediaan lembar konsultasi dalam setiap proses pembimbingan. 

6. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan seminar proposal oleh dosen pembimbing maka 

mahasiswa tersebut dapat mendaftar seminar proposal ke bagian akademik dengan melengkapi 

dokumen pendaftaran seminar tugas akhir sebagai berikut: 

a) Mengisi formulir pendaftaran seminar proposal. 

b) Menyerahkan fotocopi bukti lunas uang tunggal kuliah (UKT) semester berjalan. 

c) Menyerahkan bukti asli penyerahan laporan kuliah kerja praktek (LKKP) 

d) Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map warna merah (diploma empat) dan 

map warna biru (diploma tiga). 

7. Bagi mahasiswa yang memerlukan surat keterangan pengambilan data penelitian tugas akhir, 

dapat melalui bagian akademik untuk dibuatkan surat keterangan pengambilan data kepada 

perusahaan/instansi. Selanjutnya Mahasiswa akan mengantarkan surat kepada perusahaan 

dengan melampirkan proposal tugas akhir yang telah disetujui dosen pembimbing, apabila 

diperlukan. 

8. Bagian akademik menerima balasan dari perusahaan/instansi yang menyatakan apakah 

mahasiswa yang bersangkutan dapat atau tidak dapat melaksanakan pengambilan data untuk 

kepentingan tugas akhir. 

9. Bagian akademik membuat surat keterangan pengambilan data ulang ke perusahaan/instansi 

lain atas usulan dari mahasiswa, apabila perusahaan/instansi yang awal menolak untuk 

memberikan data. Proses administrasi hanya dapat dilakukan jika sudah dilengkapi surat 

keterangan balasan dari perusahaan/instansi yang menyatakan penolakan tersebut. 



10. Mahasiswa melanjutkan proses pembimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan bimbingan langsung 

dikomunikasikan pada dosen pembimbing mengikuti jadwal proses belajar mengajar di 

kampus. Pembimbingan hanya dapat dilakukan di dalam atau luar kampus Politeknik Kutaraja. 

11. Setiap kali bimbingan, mahasiswa diwajibkan mengisi lembar konsultasi tugas akhir dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing. Lembar konsultasi diserahkan kepada bagian 

akademik sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk sidang tugas akhir. 

12. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan sidang oleh dosen pembimbing maka mahasiswa 

tersebut dapat mendaftar ujian sidang ke bagian akademik dengan melengkapi dokumen 

pendaftaran sidang tugas akhir sebagai berikut: 

a) Mengisi formulir pendaftaran sidang. 

b) Menyerahkan fotocopi pelunasan biaya sidang dan wisuda. 

c) Menyerahkan pas poto terbaru warna (Latar Belakang Biru dan Memakai Jas 

almamater) dengan ukuran 3x4 = 4 lembar dan 4x6=4 lembar 

d) Menyerahkan fotocopi Ijazah SMA sebanyak 1 lembar 

e) Menyerahkan transkrip nilai terakhir 

f) Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map warna merah (diploma empat) dan 

map warna biru (diploma tiga). 

13. Bagian akademik membuat surat tugas, yang ditujukan kepada dosen pengujii 1(satu) dan 

dosen penguji 2(dua) sidang tugas akhir. 

14. Syarat dan tugas Dosen Penguji 1(satu): 

a) Syarat Dosen Penguji 1(satu) adalah:  

1. Dosen Tetap Politeknik Kutaraja. 

2. Pengalaman mengajar dalam bidang keahlian sesuai dengan bidang yang diuji pada 

sidang tugas akhir. 

b) Tugas dosen penguji 1(satu) adalah menguji mahasiswa tentang tugas akhirnya serta 

kompetensi inti di bidang keuangan dan/atau bidang yang mendukung dan relevan 

dengan tugas akhir  yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Dosen penguji 1(satu) juga 

bertugas untuk memutuskan hasil pelaksanaan sidang Ujian Tugas Akhir, apakah 

mahasiswa dinyatakan LULUS, TIDAK LULUS, pada Sidang Ujian Tugas Akhir 

tersebut. 

15. Syarat dan Tugas Dosen Penguji 2(dua): 

a) Syarat Dosen Penguji 2(dua) adalah :  

1. Dosen Tetap Politeknik Kutaraja. 

2. Pengalaman dalam bidang keahlian yang relevan dengan tugas akhir yang akan 

diujikan. 

b) Tugas dosen penguji 2(dua) adalah menguji mahasiswa tentang tugas akhir serta  

kompetensi yang mendukung yang relevan dengan tugas akhir yang ditulis oleh 

mahasiswa tersebut. 



c) Dosen penguji 2(dua) bertugas menguji mahasiswa di bidang tata tulis laporan dan 

metodologi yang digunakan pada tugas akhir tersebut. Dengan memperhatikan tugas 

tersebut dosen penguji boleh berasal dari semua kompetensi ilmu, baik kompetensi 

ekonomi umum, akuntansi, keuangan, manajemen. 

16. Syarat dan tugas mahasiswa untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir adalah :  

a) Telah mengikuti seminar proposal tugas akhir 

b) Telah menyerahkan tugas akhir disertai kelengkapannya kepada bagian akademik. 

c) Tugas Mahasiswa dalam pelaksanaan sidang tugas akhir adalah mempersiapkan 

kelengkapan dokumen untuk sidang tugas akhir. 

17. Sidang dilaksanakan kepada mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah 

selesai sidang tugas akhir, dosen penguji 1(satu) dan dosen penguji 2(dua) bersidang untuk 

menentukan status LULUS atau TIDAK LULUS mahasiswa dalam pelaksanaan sidang tugas 

akhir dengan mengisi form berita acara sidang tugas akhir. Mahasiswa yang gagal sidang tugas 

akhir akan dibuatkan jadwal sidang ulang yang ditentukan oleh akademik. 

18. Dosen penguji memberikan nilai sidang tugas akhir sebelum ujian sidang ditutup dengan 

mengisi form penilaian sidang tugas akhir. 

19. Dosen penguji 1(satu), dosen penguji 2(dua), dan dosen pembimbing akan memberikan 

penilaian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dosen penguji 

1(satu) akan melakukan rekap nilai sidang tugas akhir.  

20. Dosen penguji memberikan masukan kepada mahasiswa pada saat sidang agar tugas akhir 

menjadi lebih baik. Jika ada perbaikan dari dosen penguji, maka mahasiswa memperbaiki tugas 

akhir dan meminta persetujuan dosen penguji dengan menggunakan formulir lembar perbaikan 

tugas akhir. 

21. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah bebas perbaikan, dapat memperbanyak tugas akhir, 

dan mengisi formulir bukti pendistribusian. Menyerahkan tugas akhir kepada : 

a) Dosen pembimbing (hardcopy tugas akhir) 

b) Perpustakaan (hardcopy dan softcopy tugas akhir) 

c) Perusahaan (jika diperlukan) 

d) Mahasiswa yang bersangkutan 

22. Formulir pendistribusian tugas akhir yang asli harus diserahkan kepada bagian akademik dan 

dijadikan sebagai syarat pendaftaran wisuda. Mahasiswa yang tidak menyerahkan formulir 

pendistribusian tugas akhir tidak didaftarkan sebagai peserta wisuda.  



BAB III 

PROSEDUR TUGAS AKHIR 

 

Prosedur tugas akhir merupakan tahapan yang harus diikuti oleh seorang mahasiswa Politeknik 

Kutaraja yang hendak menyelesaikan tugas akhir. Setiap mahasiswa diharuskan untuk mengajukan 

outline tugas akhir terlebih dahulu sebelum menyusun Bab I, II dan III proposal tugas akhir.  

3.1 Penyusunan Outline 

Penyusunan Outline Tugas Akhir berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Topik Tugas Akhir 

Topik tugas akhir adalah unsur-unsur atau pokok bahasan yang menjadi bahan akan diteliti 

oleh mahasiswa. Topik tugas akhir yang dipilih  mahasiswa  harus  mencerminkan program 

studi yang diikuti atau sesuai dengan bidang yang diteliti dan berorientasi pada identifikasi 

masalah yang diminati, selain itu juga harus mengikuti perkembangan informasi dan 

teknologi. 

2. Latar Belakang  

Latar belakang penelitian pada outline tugas akhir berisi fenomena atau gejala tentang 

terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang disajikan secara sistematis dan 

terarah pada identifikasi masalah yang akan diteliti dan berorientasi pada tujuan penelitian yang 

akan dilakukan. 

3. Perumusan Masalah 

Dalam perumusan masalah diuraikan 1 paragraf tentang masalah penelitian yang berisi tentang 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kemudian masalah penelitian tersebut diuraikan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, jelas, 

spesifik, ringkas dan sederhana. Di bawah ini dapat diberikan ilustrasi atau contoh pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

a) Bagaimana Analisa Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Rasio 

Likuiditas Periode Desember 2017 s.d. Desember 2021? 

b) Bagaimana Sistem Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

Cabang Medan periode Januari 2010 s.d. April 2019? 

4. Tujuan Penelitian 

Menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu, tujuan 

penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata 

kerja. 

5. Batasan Masalah 

Batasan adalah batasan ruang lingkup atas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Batasan dapat berupa ruang lingkup jumlah responden, pembahasan dan dihubungkan dengan 

variabel yang akan diuji. 

6. Lokasi Penelitian 



Berisi subjek penelitian dan lokasi dimana penelitian akan dilakukan. 

7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran berisi logika peneliti menggambarkan keterkaitan antar variabel yang 

dikembangkan berdasarkan kajian teori. Kerangka konseptual dapat dituangkan dalam bentuk 

uraian narasi dan/atau gambar bagan. 

8. Alat Analisis 

Berisi alat analisis yang akan digunakan untuk penelitian 

3.2 Proses Outline 

1. Mahasiswa mengajukan outline kepada ketua program studi setelah disetujui oleh dosen 

pembimbing tugas akhir.  

2. Dosen pembimbing dan ketua program studi dapat saja tidak menyetujui outline tersebut 

sehingga  mahasiswa  harus melakukan perbaikan atau  mengajukan  judul atau topik baru. 

3. Outline yang telah disetujui oleh ketua program studi, selanjutnya bagian akademik untuk 

menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan dosen pembimbing beserta judul tugas akhir 

mahasiswa. 

3.3 Pelaksanaan Seminar Proposal 

1. Mahasiswa  melakukan  penyusunan  proposal  yang  terdiri  dari  BAB  I sampai BAB III 

yang dibimbing oleh dosen pembimbing. 

2. Mahasiswa  yang  telah  disetujui  BAB  I  sampai  BAB  III  oleh dosen pembimbing dapat 

segera mendaftar untuk mengikuti seminar proposal. 

3. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 

4. Teknik pelaksanaan seminar proposal adalah mahasiswa menyampaikan presentasi dengan 

menggunakan power point slides dan diadakan tanya jawab dengan t i m  dosen. Hasil dari 

pelaksanaan seminar proposal tersebut berupa : 

a. Proposal seminar disetujui tanpa perbaikan 

b. Proposal seminar disetujui dengan perbaikan 

c. Proposal seminar tidak disetujui maka mahasiswa berdiskusi dengan Kaprodi dan Dosen 

Pembimbing 

5. Bagi  mahasiswa  yang  telah  disetujui  tanpa  perbaikan  atau  dengan perbaikan, selanjutnya 

melakukan penelitian dan menyusun BAB IV dan BAB V. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Tugas akhir 

1. Bagi mahasiswa yang meneliti di perusahaan/instansi dapat meminta surat pengantar 

penelitian kepada bagian administrasi akademik (BAA). 

2. Konsultasi  mahasiswa  kepada pembimbing  harus  dilakukan  secara teratur sesuai dengan 

perjanjian yang sekurang-kurangnya 6 (enam) kali konsultasi. 

3. Setiap hasil penelitian dan penulisan diajukan pada pertemuan antara pembimbing dengan 

mahasiswa yang dibimbing. 



4. Proses bimbingan ini terekam dalam lembar konsultasi bimbingan dan bagi dosen 

pembimbing dan mahasiswa wajib mengisi lembar konsultasi bimbingan dan ditanda tangani. 

5. Pembimbing menjalankan tugas sebagai pembimbing dengan ketentuan: 

a. Memberikan arahan tentang rumusan akhir usul penelitian, sistematika dan materi tugas 

akhir. 

b. Menelaah     dan     memberikan     rekomendasi    tentang     prosedur pengumpulan data, 

analisis data serta format laporan tugas akhir yang sesuai dengan buku pedoman tugas 

akhir. 

c. Memberikan persetujuan terhadap naskah tugas akhir yang akan diuji pada seminar dan 

sidang tugas akhir 

d. Memberikan   laporan   minimal  dua  minggu   sekali   kepada   Ketua Program Studi 

menyangkut kemajuan mahasiswa yang dibimbing. 

6. Dosen pembimbing dan mahasiswa wajib menjaga etika selama proses pembimbingan   dan   

mentaati   aturan   yang   telah   ditetapkan   oleh Politeknik Kutaraja. 

7. Dosen pembimbing dan mahasiswa agar menghindari terjadinya plagiat dalam menyusun 

tugas akhir. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh 

atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk satu karya ilmiah dengan mengutip 

sebagian atau seluruh karya  dan atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  

karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

8. Bagi  mahasiswa  yang  terbukti  melakukan  plagiat  maka  akan  dicabut gelarnya. 

3.5 Pelaksanaan Sidang Tugas akhir 

1. Setelah proses penyusunan BAB I sampai BAB V selesai sesuai dengan format yang telah 

ditentukan dan telah mendapat persetujuan oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian 

sidang.  

2. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk pelaksanaan ujian sidang tugas akhir di bagian akademik. 

3. Mahasiswa melengkapi berkas pendaftaran sidang. 

4. Bagian akademik akan melakukan verifikasi berkas persyaratan mahasiswa, jika telah  

memenuhi  persyaratan  selanjutnya bagian akademik menentukan  jadwal sidang 

mahasiswa. 

5. Bagian akademik menetapkan   jadwal   acara   sidang   dan   mahasiswa   yang bersangkutan 

wajib hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.  

a. Bila mahasiswa tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka acara sidang  

dinyatakan  batal. 

b.  Mahasiswa  tersebut  harus mendaftar ulang sesuai dengan aturan yang berlaku.  

6. Pelaksanaan  acara  sidang  dihadiri  oleh  dua  dosen  penguji,  dosen pembimbing, mahasiswa 

yang diuji dan tertutup untuk dihadiri pihak lain. 

7. Teknik pelaksanaan sidang adalah mahasiswa menyampaikan presentasi dengan 

menggunakan  power  point  slides  dan  diadakan  tanya  jawab  dengan dosen penguji dan 

pembimbing. Hasil dari pelaksanaan sidang tersebut berupa : 



a. Pernyataan Lulus dan tanpa perbaikan tugas akhir.  

b. Pernyataan Lulus dengan perbaikan tugas akhir. 

c. Pernyataan Tidak lulus dan harus dilakukan sidang ulang 

8. Tugas akhir di distribusikan selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan sidang 

dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

9. Ijazah tidak diberikan apabila tugas akhir tidak di distribusikan 

10. Pendaftaran wisuda baru dapat dilakukan apabila tugas akhir telah di distribusikan. 

  



BAB IV 

 SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

 

4.1. Penjelasan Umum 

Sistematika tugas akhir merupakan urutan penulisan tugas akhir yang terdiri atas: Bagian Awal, 

Bagian Utama dan Bagian Akhir, dengan jumlah halaman minimal 50 halaman dan maksimal 100 

halaman. 

Secara umum kerangka penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. BAGIAN AWAL  

Sampul (cover) Lembar Judul 

Lembar Pengesahan 

Lembar Pernyataan Bebas Plagiat 

Lembar Pernyataan Lulus Tugas Akhir  

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Gambar (bila ada)  

Daftar Tabel (bila ada)  

Daftar Lampiran (bila ada)  

Daftar Istilah (bila ada) 

2. BAGIAN UTAMA 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Perumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Batasan Penelitian 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Bab II. Landasan Teori 

2.1 Kajian Pustaka 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Bab III. Metode Penelitian 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1  Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 



Bab V. Kesimpulan  dan Saran  

5.1  Kesimpulan 

5.2  Saran 

3. BAGIAN AKHIR  

  Daftar Pustaka, Biodata Penulis, dan Lampiran-Lampiran 

4.2 Penjelasan Bagian Awal 

Bagian awal dari Tugas akhir ini terdiri dari sampul (cover), halaman judul, halaman persetujuan 

dosen pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar (bila ada), daftar tabel (bila 

ada), daftar lampiran (bila ada), daftar istilah (bila ada), dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sampul (Cover) 

Sampul tugas akhir dari karton berwarna biru bagi diploma tiga. Sampul memuat judul tugas 

akhir, nama lengkap penulis, NIM penulis, logo Politeknik Kutaraja, Program Studi, nama 

Politeknik Kutaraja, dan tahun penulisan tugas akhir. Pada halaman ini dituliskan pula 

maksud dari penulisan tugas akhir yakni “Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk 

Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma Tiga” . Contoh terlampir (Lampiran 1) 

2. Lembar Judul 

Halaman ini memuat judul tugas akhir dan seterusnya sebagaimana halnya halaman sampul. 

Contoh Terlampir (Lampiran 2) 

3. Lembar Pengesahan Tugas Akhir 

Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program studi, 

serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, ketua program studi,  wakil  direktur 

akademik, dan direktur  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda tangan. 

(Form 11: Lembar Pengesahan Tugas Akhir). 

4. Lembar Pengesahan Komisi Sidang 

 Halaman ini berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program studi, 

serta pihak yang menyetujui seperti: dosen pembimbing, dosen penguji 1 (satu), dan dosen 

penguji 2 (dua)  lengkap  dengan  gelarnya  yang  dibubuhi  dengan  tanda tangan. (Form 10: 

Lembar Pengesahan Komisi Sidang). 

5. Lembar Pernyataan Bebas Plagiat 

Halaman ini berisikan tentang pernyataan mahasiswa bahwa tugas akhir yang dibuat adalah 

buatan sendiri tanpa ada unsur plagiat dan bersedia menerima sanksi jika terbukti plagiat. 

Contoh terlampir (Lampiran 3).  

6.  Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan penulis kepada permasalahan  yang  

dikajinya.  Dalam  kata  pengantar  ini  penulis  dapat mencantumkan ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah berjasa atau membantu penyelesaian tugas akhirnya. Bagian 

kata pengantar diketik dengan satu spasi dan panjang kata pengantar tidak lebih dari satu 

halaman. Penulisan   ucapan   terima   kasih   diurut   mulai   dari   orang-orang   yang 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir di Politeknik Kutaraja kemudian 



dilanjutkan dengan Lembaga / Perusahaan yang disusun berdasarkan hirarki Jabatan. Contoh 

terlampir (Lampiran 4) 

7 .  Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan dari Bab I sampai dengan Bab V, ditulis dalam Bahasa 

Indonesia dan tidak berparagraf.  Abstrak terdiri dari dua bagian yaitu bagian identitas yang 

berisi  nama  penulis,  judul  tugas  akhir,  tahun  penulisan  serta  bagian  isi abstrak. Bagian 

identitas abstrak diketik hanya dengan satu spasi dan dicetak tebal, nama penulis diketik 

dengan huruf besar sedangkan judul hanya huruf awal dari setiap kata yang diketik dengan 

huruf besar kecuali kata sambung. Bagian isi abstrak diketik dengan satu spasi dan panjang 

abstrak tidak lebih 250 kata dan pada baris akhir dituliskan kata kunci dari tugas akhir (3 s.d. 

5 kata). Kata kunci mengandung konsep pokok  yang dibahas  dalam  tugas akhir, yang 

berkaitan dengan bidang ilmu dalam penelitian, yang ada hubungannya dengan variabel 

dalam penelitian. Contoh terlampir (Lampiran 5) 

9. Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan dari Bab I sampai dengan Bab V, ditulis dalam Bahasa 

Indonesia dan tidak berparagraf.  Abstrak terdiri dari dua bagian yaitu bagian identitas yang 

berisi  nama  penulis,  judul  tugas  akhir,  tahun  penulisan  serta  bagian  isi abstrak. Bagian 

identitas abstrak diketik hanya dengan satu spasi dan dicetak tebal, nama penulis diketik 

dengan huruf besar sedangkan judul hanya huruf awal dari setiap kata yang diketik dengan 

huruf besar kecuali kata sambung. Bagian isi abstrak diketik dengan satu spasi dan panjang 

abstrak tidak lebih 250 kata dan pada baris akhir dituliskan kata kunci dari tugas akhir (3 s.d. 

5 kata). Kata kunci mengandung konsep pokok  yang dibahas  dalam  tugas akhir, yang 

berkaitan dengan bidang ilmu dalam penelitian, yang ada hubungannya dengan variabel 

dalam penelitian. Contoh terlampir (Lampiran 5) 

10.Daftar Isi 

Daftar isi ditulis secara rinci memuat sistematika tugas akhir dengan menyertakan halaman 

pada sudut kanan. Jarak antar bab adalah dua spasi sedangkan antar sub bab berjarak satu 

spasi. Judul bab ditulis dengan huruf besar dan sub bab hanya huruf awal katanya saja yang 

ditulis dengan huruf besar. Nomor-nomor untuk halaman awal sebelum BAB I digunakan 

angka Romawi kecil (misalnya i, ii, iii, dst), sedangkan dari halaman pertama BAB I sampai 

dengan  halaman  terakhir  dari  tugas akhir  digunakan angka  arab (1,2,3, dst). Contoh 

terlampir. (Lampiran 6) 

1 1 . Daftar Tabel 

Pada dasarnya fungsi daftar tabel ini sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara 

berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel  terakhir  yang  ada  dalam  Tugas 

Akhir.  Secara  berurutan  daftar  tabel  ini menyatakan nomor urut tabel yang masing-

masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab di dalam Tugas Akhir. Contoh 

terlampir (Lampiran 7) 

12. Daftar Gambar 



Daftar  gambar berfungsi untuk menyajikan gambar masing-masing secara berurutan. 

menuliskan nomor urut gambar dengan menggunakan 2 Judul gambar ditulis dengan huruf 

besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata, seperti halnya penulisan judul tabel. Setiap 

judul gambar disertai nomor urut halaman tempat gambar terletak. Contoh terlampir (Lampiran 

8) 

13. Daftar Lampiran 

Daftar Lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar-daftar lain, yakni  

menyajikan  lampiran  secara  berurutan.  Dalam  daftar  lampiran, disajikan nomor urut 

lampiran, nama lampiran sesuai dengan urutan lampiran.Contoh terlampir (Lampiran 9) 

4.3 Penjelasan Bagian Utama 

Bagian isi tugas akhir memuat: Bab Pendahuluan, Bab Landasan Teori, Bab Metode Penelitian, 

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Bab Kesimpulan dan Saran. 

1. Bab I. Pendahuluan (Minimum 5 Halaman) 

Pada bab ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

a.  Latar Belakang 

Latar belakang merupakan uraian kata-kata yang dirangkum menjadi kalimat, yang 

terdiri dari 3 paragraf, yang mencakup: 

Pokok Bahasan 1  :  Pemaparan   langsung   terhadap   pokok  atau   topik   yang 

bersifat umum, yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan masalah atau kondisi yang akan diteliti, dan 

merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan kutipan. 

Pokok Bahasan 2  :  Berisi uraian  atau  paparan  yang  bersifat khusus, yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan masalah atau 

kondisi yang akan diteliti, dan merupakan hasil pemikiran 

sendiri, bukan kutipan. 

Pokok bahasan 3   : Berisi penjelasan mengenai topik yang diteliti, dan  

menguraikan  topik  yang  akan diteliti serta pernyataan 

pemilihan judul. 

b. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah adalah bentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang jelas dan tegas 

sehingga mudah diketahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan 

dilakukan agar usulan penelitian dipandang menarik, penting dan perlu diteliti 

(biasanya lebih mudah merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan). 

c. Tujuan Penelitian 

Menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu, 

tujuan penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam 

bentuk kata kerja. 

d. Batasan Masalah 



Batasan Masalah merupakan batasan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian 

menjadi lebih fokus, yang memuat aspek tempat, aspek sumber daya, dan indikator. 

Diharapkan, hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan berada  diluar  lingkup  penelitian  

dapat  dihindari  dengan  memberikan batasan pada penelitian. 

e. Manfaat Penelitian  

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan saran, menjelaskan  manfaat  

penelitian  untuk  peneliti,  perusahaan/  lembaga tempat penelitian dilaksanakan dan 

bagi Politeknik Kutaraja. 

 

2. Bab II. Landasan teori (Maksimun 20 halaman) 

Landasan teori membahas  teori,  temuan,  bahan  penelitian   lain  yang diperoleh dari 

berbagai referensi, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. 

Landasan teori diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang akan 

diterapkan dalam penelitian dengan rincian sebagai berikut : 

1) Buku yang digunakan sebagai sumber maksimal 5 tahun terakhir.  

2) Kutipan dapat diambil dari internet 

3) Landasan teori juga disarankan berasal dari jurnal ilmiah, majalah ilmiah, teks dan 

lain-lain. 

4) Kutipan landasan teori yang bersifat definisi berasal dari sumber. 

Pada bab II ini menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

a. Kajian Pustaka 

Memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam 

pustaka dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. 

Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diacu dari sumber aslinya, dengan 

mengikuti cara sitasi nama-tahun dalam kurung biasa. Sitasi tidak dari sumber asli 

hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa (sumber aslinya sangat sulit 

ditemukan). 

b. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berisi logika peneliti untuk menggambarkan operasionalisasi 

variabel yang dikembangkan berdasarkan kajian teori dengan fakta yang relevan 

sehingga dihasilkan kerangka pikir yang lebih rasional, sistematis, dan logis. Kerangka 

pemikiran dapat dituangkan dalam bentuk uraian narasi dan/atau gambar bagan.  

3. Bab III. Metode Penelitian  

Pada bagian ini dijelaskan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, serta metode  pengumpulan  data (populasi  dan  

sampel),  dan teknik analisis data. 

Pada bab III menguraikan tentang hal sebagai berikut : 

a. Rancangan Penelitian 



1) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis metode penelitian yang digunakan, di 

antaranya yaitu:  

a) Metode penelitian kualitatif - deskriptif 

b) Metode penelitian kuantitatif - deskriptif 

c) Metode penelitian deskriptif  

d) Metode penelitian gabunganSumber data yang digunakan (internal dan atau  

 eksternal objek penelitian). 

2) Menyebutkan dan memilih salah satu dari jenis sumber data penelitian yang 

digunakan, di antaranya yaitu:  

a) Data primer   

b) Data sekunder 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan data pada penelitian ini, yaitu: 

1) Penelitian lapangan (field research), mengumpulkan data-data mengenai objek 

penelitian di lapangan atau di lokasi objek penelitian berkedudukan. Penelitian 

lapangan dapat berupa :  

i. Pengamatan fisik, observasi, wawancara (dilengkapi dengan lembar observasi dan 

atau kuisioner). 

ii.Pengukuran variabel-variabel untuk mendapatkan data-data teknis.  

2) Penelitian kepustakaan (library research), mengumpulkan data-data melalui 

berbagai referensi yang relevan tanpa berhubungan secara langsung dengan tempat 

atau objek penelitian sebenarnya. 

c. Teknik Analisis Data 

Mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis data baik secara kuantitatif, 

kualitatif atau gabungan keduanya 

4. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Minumum 8 Halaman) 

Pada   bagian   ini   dijelaskan   secara   rinci   hasil   penelitian   dan pembahasannya, diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Hasil Penelitian  

Merupakan pemaparan kondisi apa adanya dari objek penelitian. Berisi serangkaian data 

(dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk uraian kualitatif) yang berhasil dikumpulkan. 

Data yang diperoleh berupa permasalahan apa saja yang terjadi dalam objek penelitian 

yang ditemukan dilapangan pada saat melakukan studi lapangan (Riset), serta 

mekanisme cara pembuatan karya nyata (bagi penelitian yang membuat karya nyata).  

b. Pembahasan 

Bagian ini berisi pembahasan (analisis atau troubleshooting) tentang hasil penelitian. 

Bagian pembahasan ini memperlihatkan bagaimana ketajaman dan keluasan wawasan 

penulis mengenai permasalahan yang dikajinya.  Bagian ini berisikan tentang 

pembahasan antara data lapangan atau perencanaan dengan kenyataan yang dilakukan 



/ada di lapangan untuk setiap permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan. 

Pembahasan dapat berupa keganjilan, kekurangan, kesalahan, kelebihan atau 

keunggulannya. Pembahasan ini ditulis sesuai urutan pertanyaan penelitian dan 

pembatasan masalah. 

5. Bab V Kesimpulan  dan Saran (Maksimum 2 Halaman) 

Menjelaskan tentang kesimpulan  dan saran, yaitu : 

a. Kesimpulan  

Dalam bab ini disajikan penafsiran/pemaknaan penelitian secara terpadu terhadap 

semua hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh sebagai jawaban dari 

tujuan penelitian. Kesimpulan  berbeda dengan rangkuman,   karena   sudah   ada   

unsur   penafsiran.   Bentuk   penulisan kesimpulan  dapat ditulis dalam bentuk esai 

atau dengan cara butir demi butir. 

b. Saran 

Saran atau rekomendasi dapat berupa kekurangan atau kelemahan yang terdapat 

pada hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat berdasarkan keterangan yang 

telah disimpulkan oleh penulis, dan hal ini terkait dengan manfaat penelitian. 

4.4  Penjelasan Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran (kalau ada). Berikut ini diuraikan 

masing-masing komponen penyusunan dari bagian akhir : 

1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat koleksi pustaka atau referensi yang benar- benar 

digunakan dalam tugas akhir. Penulis wajib mencantumkan koleksi pustaka atau 

referensi yang digunakan, di dalam daftar pustaka. Penulis tidak boleh mencantumkan 

koleksi pustaka atau referensi yang tidak digunakan. Referensi/pustaka yang terdiri 

dari lebih dari satu baris  diketik  satu spasi dengan menjorok ke dalam sejauh 1,5 cm 

untuk baris kedua dan seterusnya, sedangkan jarak antar referensi/pustaka diketik dengan 

dua spasi dan diawali pada margin kiri. Contoh terlampir (Lampiran 13) 

2. Biodata Penulis 

Riwayat  hidup  penulis  dapat  ditulis  dalam  bentuk  butir  per  butir  maupun bentuk esai 

padat yang antara lain memuat nama, tempat dan tanggal lahir, data orang tua, riwayat 

pendidikan, pengalaman bekerja dan tanda penghargaan yang pernah diterima. Contoh 

terlampir (Lampiran 14) 

3. Lampiran-lampiran 

Lampiran memuat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, 

misalnya struktur organisasi, lembar wawancara atau kuisioner, flowchart, peta, dan 

sebagainya yang sifatnya hanya mendukung atau  melengkapi  tugas  akhir.  Setiap  

lampiran  diberi  nomor  urut  sesuai dengan urutan penggunaannya, disamping diberi nomor 

urut, lampiran juga diberi judul lampiran.



BAB V 

TATA CARA PENULISAN 

 

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, tabel dan gambar, bahasa, 

dan penulisan nama. 

5.1 Bahan dan Ukuran 

Bahan  dan  ukuran  mencakup  naskah,  sampul,  warna  sampul,  tulisan  pada sampul dan ukuran 

naskah, diuraikan sebagai berikut : 

1. Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas A4 80 gram dan tidak timbal balik. 

2. Sampul 

Sampul depan dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis yang diperkuat dengan karton dan 

di laminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. 

3. Warna Sampul 

Warna sampul ditetapkan untuk Program Studi Diploma Tiga berwarna Biru. 

5.2 Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan huruf, bilangan, dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, 

alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah dan letak simetris, diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Jenis huruf 

a. Naskah diketik dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran (size) 12. 

b. Untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. 

c. Istilah atau kalimat (yang bukan berasal dari Bahasa Indonesia) ditulis menggunakan 

huruf miring (italic). 

2. Bilangan dan Satuan 

1. Pada awal kalimat tidak dibenarkan menggunakan bilangan atau satuan.  

2. Bilangan   digunakan   untuk   menyatakan   tanggal,   nomor   halaman, persentase dan 

waktu. 

Contoh : tanggal 1 Juni 1969; halaman 25; 50 %; pukul 14.00 dan sebagainya. 

3. Jika suatu bilangan atau satuan mengawali suatu kalimat, penulisannya harus diawali 

dengan huruf. 

Contoh : Satu kilogram bahan “X” membutuhkan tempat seluas 50 cm
2
 pada wadah 

tersebut. 

4. Ukuran atau jumlah dapat menggunakan bilangan sedangkan satuan dapat disingkat. 

Contoh : 5 cm; 220 V; 10 kg; 10 ha; 8 km dan seterusnya (tanpa tanda titik pada akhir 

singkatannya) atau 3 in. (dengan tanda titik pada akhir singkatannya). 

5. Kombinasi  bilangan  dan  huruf  dapat  dituliskan  bagi  bilangan  yang jumlahnya besar. 

Contoh : 1.500.000 ditulis 1,5 juta. 

f. Hasil  pengukuran  atau  suatu jumlah  harus  ditulis  dengan  huruf  bila kurang dari 10 

karakter. 

Contoh : dua orang; tujuh mahasiswa; 10 buah buku. 

g. Jika   menyatakan   suatu   rangkaian   atau   deretan,   bilangan   dapat digunakan. 

Contoh : Pemberian libur kepada karyawan adalah 10 hari, 6 hari dan 4 hari masing-



a. Jarak dari tepi kanan kertas ke tulisan = 3 cm 
b. 

c. 

d. 

Jarak dari tepi bawah kertas ke tulisan 

Jarak dari tepi kiri kertas ke tulisan 

Jarak dari tepi atas kertas ke tulisan 

= 

= 

= 

3 cm 

4 cm 

4 cm 

 

masing untuk golongan I, II, dan III. 

h. Rumus  dan  kalimat  matematika  dapat  ditulis  dengan  bilangan  atau simbol-simbol. 

Apabila rumus atau kalimat matematika tersebut hanya terdiri dari satu baris, 

penulisannya harus ditempatkan di tengah. 

3. Jarak baris 

Jarak antar baris dibuat dua spasi kecuali Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran, Daftar Istilah, kutipan langsung, Judul Tabel dan Gambar yang 

lebih dari satu baris, serta Daftar Pustaka, diketik dengan jarak satu spasi. 

4.    Batas tepi tulisan 

Tulisan diketik pada daerah yang ada di dalam margin yang mempunyai ketentuan jarak sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

5. Pengisian ruangan naskah 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh (justify), artinya pengetikan  

harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas  tepi kanan,  dan  jangan  sampai  ada  

ruangan  yang  terbuang,  kecuali  kalau memulai dengan alinea baru, penulisan rumus, tabel, 

gambar, dan sub judul. 

6.   Alinea baru 

Alinea baru dimulai pada ketikan dengan jarak 1,27 cm dari batas tepi kiri. Satu alinea terdiri 

dari minimal 2 baris kalimat yang berhubungan dan tidak boleh terdiri dari hanya satu baris 

kalimat saja. 

7. Permulaan kalimat 

Permulaan kalimat tidak boleh menggunakan kata penghubung (dan, yang, seperti, serta, 

sehingga, sedangkan). Penulisan bilangan, lambang, atau rumus-rumus yang dimulai suatu 

kalimat harus dieja. misalnya : Delapan belas komputer. 

8.   Judul bab, sub bab, anak sub, dan lain-lain 

Ketentuan dalam penulisan bab dapat dijelaskan antara lain : 

a. Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (capital) semua dan diatur selalu simetris 

dengan jarak 4 cm dari tepi kiri atas tanpa diakhiri dengan titik dan berjarak 1 spasi. 

b. Sub bab ditulis simetris dipinggir kiri. Semua kata dimulai dengan huruf besar kecuali 

kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah 

sub bab dimulai dengan alinea baru. 

c. Anak  sub  bab  ditulis  simetris  dipinggir  kiri,  tetapi  hanya  huruf  yang pertama saja 

yang berupa huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab 

dimulai dengan alinea baru. Contoh Terlampir. (lampiran 17). 

d. Nomor Sub Bab maksimal 3 digit. contoh : 2.1.3 

9.    Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah terdapat rincian yang harus ke bawah, gunakan nomor urut sesuai 

dengan derajat rincian. Penggunaan bullet atau garis (-) yang  ditempatkan  di  depan  rincian  

tidak  dibenarkan.  Contoh  Terlampir. (lampiran 17). 

10. Letak simetris 

Gambar, tabel diletakkan di tengah-tengah, formula, dan judul ditulis simetris terhadap tepi kiri 



dan kanan pengetikan. 

5.3 Penomoran 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran isi tugas akhir, halaman, tabel, gambar dan formula. 

1. Penomoran isi Tugas Akhir 

Penomoran yang berkaitan dengan isi tugas akhir ditulis dengan urutan 1, a, 1), a), (1), (a). 

2. Penomoran Halaman 

Bagian awal naskah, mulai dari halaman judul sampai daftar lampiran diberi nomor halaman 

dengan angka Romawi kecil, diletakkan di tengah. Bagian isi dan bagian akhir mulai dari Bab 

I Pendahuluan sampai Bab V Kesimpulan  dan Saran memakai angka arab sebagai nomor 

halaman. 

3. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali kalau ada judul atau bab maka 

halaman yang demikian nomornya diletakkan pada bagian tengah bawah. 

4. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau 

tepi bawah. 

5. Tabel 

Tabel diberi nomor dengan angka Romawi. 

6. Gambar 

Gambar diberi nomor dengan angka Romawi. 

7. Penulisan Formula 

Nomor  urut  persamaan  yang  berbentuk  rumus  matematika  dan  lainnya ditulis dengan 

angka arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. 

Contoh : CR = CA/CL      ……......................................................(3) 


