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KATA PENGANTAR 

 

Penulisan tugas akhir merupakan salah satu bentuk penulisan 

laporan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa Program Diploma 

Tiga (D-III) sebagai salah satu syarat untuk  memperoleh  gelar Ahli 

Madya. Pedoman ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam 

penulisan tugas akhir disamping untuk menyeragamkan format  tulisan 

dan  juga meningkatkan kualitas tulisan mahasiswa. Dengan adanya  

pedoman ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun karya tulis 

ilmiahnya lebih efektif dan efisien.  

Sebagaiman diketahui bersama bahwa tugas akhir merupakan 

suatu laporan hasil penelitian yang harus dapat dipertanggung jawabkan, 

sehingga dalam penyusunannya diperlukan pedoman agar ada 

standarisasi, komposisi, kerangka, dan keseragaman format, serta target 

kualitas yang akan dicapai. Dalam pedoman ini beberapa aturan 

dinyatakan opsional terhadap aturan standar nasional, hal tersebut 

dilakukan atas dasar pertimbangan meringankan beban mahasiswa 

terutama untuk efisiensi biaya, selain itu atas berbagai aspek 

pertimbangan dan kaidah akademis, mahasiswa dan dosen dapat 

melakukan improvisasi terhadap bagian tugas akhir, dengan tetap tidak 

mengubah substansi tugas akhir yang telah ditetapkan akademik. 

Dengan telah diberlakukannya buku pedoman penyusunan 

tugas akhir ini yang memuat  aturan–aturan baku dari akademik, maka 

semua mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir dan para dosen 

yang membimbing harus mengacu kepada panduan yang telah 

diperbaharui ini. Buku pedoman ini akan terus dievaluasi dan direvisi 



dengan harapan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak 

yang memerlukan, serta dapat menunjang pencapaian visi dan misi 

institusi serta bobot dan kualitas dari tugas akhir itu sendiri. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Setiap mahasiswa dituntut mampu untuk menyusun laporan 

tugas akhir hasil dari penelitian dengan benar dalam bentuk  tugas akhir. 

Untuk maksud tersebut mahasiswa perlu mendapatkan petunjuk cara 

penyusunan tugas akhir dengan benar, sehingga dapat menghasilkan 

tulisan ilmiah yang baik, efektif dan efisien. 

Tugas akhir merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan 

mahasiswa dalam  meningkatkan kemampuan mengintegrasikan 

pengalaman belajar dan keterampilan yang diperoleh untuk 

menyelesaikan permasalahan secara  mendalam. Penulisan Tugas 

akhirditujukan juga untuk memberikan peluang kepada mahasiswa 

dalam melatih diri, mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah 

secara mandiri dan ilmiah. 

Untuk memudahkan dalam membimbing dan membantu 

mahasiswa  menyelesaikan Tugas akhir, serta agar supaya adanya 

keseragaman format penulisan dalam menyelesaikan Tugas akhir 

tersebut  maka diterbitkanlah pedoman penyusunan Tugas akhir. 

Penerbitan pedoman penyusunan Tugas akhirini selain 

diperuntukkan bagi mahasiswa juga diperuntukan bagi dosen 

pembimbing, sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya perbedaan 

pendapat dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam 

menyelesaikan Tugas akhir. 

 



BAB II 

KETENTUAN UMUM 

 

Bahwa bagi  setiap mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) yang akan 

memperoleh gelar Ahli Madya, diwajibkan menyusun Tugas akhir yang 

dipertahankan  didepan Dosen Penguji sesuai dengan tata cara yang  

telah diatur dalam  ketentuan-ketentuan dan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.1 P

ENGERTIAN TUGAS AKHIR 

Tugas akhir adalah suatu laporan ilmiah tertulis yang mengandung 

kejelasan tentang hal-hal yang ingin diselidiki (something to be inquired 

or examined) yang dituangkan dengan sistematik dan bentuk yang telah 

ditetapkan.Tugas akhir ini diajukan oleh mahasiswa kepada Dosen 

Pembimbing berdasarkan hasil praktek, hasil observasi dan studi pustaka 

berdasarkan teori yang diperoleh selama pendidikan. 

Tugas akhir merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan 

mahasiswa dalam  meningkatkan kemampuan mengintegrasikan 

pengalaman belajar dan keterampilan yang diperoleh untuk 

menyelesaikan permasalahan secara  mendalam. 

Dosen Pembimbing adalah Dosen yang ditetapkan oleh  Direktur 

sesuai dengan kompetensi, tugas dan kewenangannya untuk 

melaksanakan bimbingan dan arahan dalam  penyusunan tugas akhir 

mahasiswa. 

Dosen Penguji adalah Dosen yang ditetapkan oleh Direktur  sesuai 

dengan kompetensi, tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan 

pengujian tugas akhir mahasiswa.  

 

2.2 T

UJUAN TUGAS AKHIR 

Tujuan tugas akhir mahasiswa atem semarang yaitu : 

1. Mahasiswa dapat memformulasikan analisis, ide, konsep, 

pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara ilmiah, 

terpadu dan komprehensif, sehingga dapat 

mengaktualisasikan dalam dunia riil sesuai dengan disiplin 

ilmu dan produk spesifik yang akan dihasilkannya secara 

akademik dalam format yang lazim digunakan di kalangan 

ademik.  



2. Mahasiswa Mampu melaksanakan  penelitian, mulai dari  

penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, 

sampai pelaporan hasil penelitian  serta mampu melakukan 

kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik 

kesimpulan yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil 

penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan pemecahan masalah. 

3. Mahasiswa dalam  melatih diri, mengemukakan pendapat 

dan memecahkan masalah secara mandiri dan ilmiah disusun 

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat berdasarkan hasil praktek, hasil observasi dan 

studi pustaka. 

 

2.3 K

ODE ETIK PENULISAN TUGAS AKHIR 

Kode etik dan etika yang lazim ditumbuhbudayakan dalam 

penulisan karya ilmiah harus diikuti, hak cipta dan paten dari segi 

hukum harus diikuti dan difahami dengan baik serta harus memahami 

etika penulisan karya ilmiah secara baik. 

Kode etik adalah norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh 

masyarakat dan citivitas akademik, yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan karya ilmiah.Norma ini berkaitan dengan pengutipan, 

perujukan, perijinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan 

sumber data ataupun sumber informasi. 

 

2.4 R

UANG LINGKUP TUGAS AKHIR 

Ruang lingkup tugas akhir ini berisikan tema permasalahan yang akan 

digunakan mahasiswa sebagai bahan penelitian tugas akhir. 

1. Penelitian Dasar 

Penelitian murni terhadap sesuatu karena ada perhatian dan 

keingintahuan terhadap hasil suatu aktifitas. Penelitian ini dilakukan 

dengan Intellectual reasoning yang mendasari atas keinginan untuk 

mengetahui semata-mata dan tidak langsung mempunyai kegunaan 

khusus. 

2. Penelitian Terapan 



Penelitian yang menggunakan practical reasoning untuk 

menjawab suatu masalah yang timbul pada suatu ketika, agar dapat 

melakukan sesuatu dengan lebih baik. Hasil penelitian tidak harus 

sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari 

penelitian terdahulu. 

3. Penelitian Korelasional 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan dari suatu fenomena, dan kalau ada berapa besar derajat 

hubungannya, antara beberapa variable yang diteliti, walaupun 

tidak dapat diketahui apakah hubungan tersebut adalah hubungan 

sebab akibat ataupun bukan. 

 

4. Penelitian Kausal Komparatif 

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasar 

atas pengamatan terhadap akibat yang ada, Kemudian mencari 

kembali factor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui 

pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-

data yang terkumpul/diteliti. 

 

5. Penelitian Eksperimental 

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara 

memberikan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih 

kelompok eksperimental dan membandingkan dengan satu atau 

lebih kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Penelitian 

ini bertujuan pula untuk menjelaskan sebab-sebab berlangsungnya 

suatu proses akibat, serta efek-efek dari suatu kondisi tertentu. 

 

6. Penelitian Analitis 

Adalah suatu penelitian yang menganalisis data yang mengarah 

kepada suatu kesimpulan suatu populasi, bersifat inferensial. 

Berdasarkan dari sample digeneralisasi menuju ke data populasi. 

 

 Tugas akhir para mahasiswa ATEM SEMARANG merupakan 

penelitian dasar dan penelitian terapan, dengan asumsi bahwa, 

“ perhatian dan keingintahuan terhadap system dan cara kerja 

sebuah peralatan elektronik khususnya peralatan 



elektromedik“ lalu rancang sebuah modul peralatan elektronik 

sebagai hasil intellectual ataupun practical reasoning….” 

 

 

 

 

2.5 P

ERSYARATAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

1. Mahasiswa telah mengumpulkan minimal 103 SKS dan telah 

lulus mata kuliah praktek kerja lapangan atau mata kuliah 

prasyarat tugas akhir  lainnya. 

2. Mempunyai Indeks Prestasi Komulatif  (IPK) minimal 2,00 

(dua koma nol) 

3. Mendaftarkan diri kepada Bagian Administrasi Akademik 

dengan mengisi krs semester genap ( semester 6, 8 dan 10) dan 

Kemahasiswaan  dengan menyerahkan usulan tugas akhir. 

4. Telah menyelesaikan administrasi keuangan sampai semester 

terakhir . 

5. Telah mengikuti training dan test toefl. 

 

2.6 P

ROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

1. Lulus ujian komprehensif 

2. Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menyusun tugas akhir 

dapat melakukan registrasi dengan mengambil buku pedoman 

penyusunan  tugas akhir dan buku konsultasi tugas akhir pada 

awal semester. 

3. Setelah penunjukan Pembimbing diumumkan, mahasiswa 

diwajibkan segera menemui Pembimbing untuk proses 

bimbingan sampai dengan selesainya penyusunan tugas akhir. 

4. Mahasiswa wajib melaporkan diri kepada Pembimbing 

Akademik  (PA) tentang kemajuan penyusunan tugas akhir 

dengan menunjukan buku konsultasi tugas akhir. 

5. Bimbingan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka minimal 14 

kali. Pembimbing I minimal 7 kali dan Pembimbing 2 minimal 

7 kali.  

6. Bimbingan terus dilaksanakan hingga selesai dalam bentuk 

laporan tugas akhir yang sudah ditandatangani oleh 



pembimbing dan selanjutnya mahasiswa berhak untuk 

mengikuti ujian sidang tugas akhir. 

7. Tugas akhir siap diujikan apabila telah mendapatkan 

persetujuan tertulis dari kedua  Pembimbing. 

 

2.7 B

ATAS WAKTU PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

Jangka waktu penyusunan Tugas akhir maksimal 1 (satu) semester 

terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan pada KRS semester tersebut, 

evaluasi dan pemantauan proses penyusunan Tugas akhir akan 

dilakukan setiap semester  dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika melewati jangka waktu penyusunan Tugas akhir (selama 

satu semester) mahasiswatidak dapat menyelesaikan Tugas 

akhir-nya, maka untuk semester berikutnya mahasiswa 

dikenakan biaya registrasi sebesar 25 % dari SPP tetap 

(maximal 4 semester). 

2. Jika dalam jangka  waktu tersebut Tugas akhir belum dapat 

diselesaikan, maka mahasiswa wajib mengajukan  

permohonan perpanjangan Tugas akhir  dengan diketahui 

dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa melanjutkannya 

pada semester berikutnya dengan mencatatkan mata kuliah 

Tugas akhir pada KRS. 

3. Batas akhir penyelesaian Tugas akhir adalah 4 (empat) 

semester, dan jika selama empat  semester tersebut mahasiswa 

tetap tidak dapat menyelesaikan Tugas akhir-nya,  maka  

dinyatakan gagal (drop-out) 

 



BAB III 

 PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR 

 

 
3.1 PEMBIMBING  

Pembimbing adalah dosen tetap atau dosen luar biasa yang 

ditetapkan melalui  surat keputusan Direktur  berdasarkan rekomendasi 

Wakil Direktur I sesuai dengan kompetensi, tugas dan kewenangannya 

untuk melaksanakan bimbingan dan arahan kepada 

mahasiswa.Pembimbing terdiri atas Pembimbing I (Utama) dan 

Pembimbing II (Pendamping) untuk melaksanakan bimbingan dan 

arahan kepada mahasiswa. 

 

3.1.1 Penetapan Pembimbing  

Pembimbing I (utama) dan Pembimbing II (pendamping) 

direkomendasikan oleh Wakil Direktur I dan ditetapkan oleh Direktur 

dengan pertimbangan  sebagai berikut :  

• Relevansi judul yang diambil dan keahlian pembimbing.  

• Agar adanya distribusi mahasiswa bimbingan yang merata 

dan pembagian beban kerja  pada setiap Pembimbing.  

• Judul diperoleh dari dosen tertentu yang saat itu melihat 

kondisi bahwa judul tersebut layak untuk diangkat dan telah 

disetujui oleh Direktur dan TIM . 

• Pembimbing I (utama) disyaratkan untuk dosen yang 

memiliki kualifikasi S2 dengan kepangkatan akademik 

minimal Asisten Ahli atau sudah memiliki NIDN. 

• Pembimbing II (pendamping) disyaratkan untuk dosen 

dengan kualifikasi S1/D4 dengan memiliki pengalaman di 

bidang profesi atau kualifikasi S-2 dan belum memiliki 

kepangkatan akademik atau NIDN. 

• Dosen luar biasa dapat dipertimbangkan untuk menjadi 

Pembimbing I (utama) dan Pembimbing II (pendamping) 

dengan tetap mempertimbangkan persyaratan dan ketentuan 

teknis lainnya.  

 

 

 

 

 



3.1.2 Tugas Pembimbing 

Tugas Pembimbing I (Utama) Yaitu ; 

a. Mengarahkan mahasiswa dalam membangun analisa dan 

kerangka dasar permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan 

tugas akhir. 

b. Memberikan pengarahan dan persetujuan dalam penyusunan 

kerangka teori, hipotesis dan penulisan Tugas akhir. 

c. Memberikan pengarahan dan pertimbangan, mengkoreksi dan 

menyetujui konsep Tugas akhir. 

d. Menunjukan sumber pustaka yang menunjang kerangka teori 

dan  pembahasan Tugas akhir. 

e. Mencatat setiap kegiatan bimbingan dalam buku bimbingan, 

ujian dan revisi Tugas akhir. 

f. Memberikan pengesahan terhadap Tugas akhir yang menjadi 

bimbingannya. 

g. Menandatangani berita acara bimbingan dan ujian tahap akhir 

serta memberikan bantuan revisi sesudah ujian Tugas akhir 

 

Pembimbing II (Pendamping) 

a. Membantu Pembimbing I (Utama) dalam penyusunan kerangka 

tugas akhir mahasiswa. 

b. Memberikan pengarahan dan pertimbangan, mengoreksi 

konsep tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Pembimbing I 

tanpa melakukan revisi judul. 

c. Dalam proses bimbingan, Pembimbing II (Pendamping) harus 

senantiasa mengadakan hubungan akademis dengan 

Pembimbing I (Utama). 

d. Menandatangani berita acara bimbingan tugas akhir, apabila 

proses bimbingan tugas akhir telah selesai. 

e. Memberikan bantuan revisi sesudah ujian tahap akhir. 

 

3.2 TIM PENGUJI 

Tim Penguji adalah dosen tetap atau dosen luar biasa yang 

ditetapkan melalui  surat keputusan Direktur  berdasarkan rekomendasi 

Wakil Direktur I sesuai dengan kompetensi, tugas dan kewenangannya 

untuk melaksanakan pengujian atas tugas akhir mahasiswa.Tim Penguji 

terdiri atas Penguji I (Ketua), Penguji II (Pendamping)  dan  Penguji III 

(Pendamping). 

 



3.2.1 Penetapan Tim Penguji 

Penetapan Tim Penguji Penguji I, Penguji II dan Penguji III 

diusulkan oleh Wakil Direktur I dan ditetapkan oleh Direktur, 

sedangkan salah satu tim pengujimerupakan Dosen Pembimbing I Tugas 

akhir mahasiswa yang akan diujikan. Penetapan Penguji I dan Penguji II 

ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Relevansi Tugas akhir yang akan diujikan dengan keahlian dan 

kompetensi Penguji.  

b. Agar adanya distribusi dan pembagian beban kerja  yang 

merata pada setiap Dosen Penguji.  

c. Penguji I disyaratkan untuk dosen yang memiliki kualifikasi S2 

dengan kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli atau 

minimal kualifikasi S2 yang sudah mempunyai NIDN. 

d. Penguji II disyaratkan untuk dosen dengan kualifikasi S-2 dan 

belum memiliki kepangkatan akademik tetapi sudah 

mempunyai NIDN. 

e. Penguji III disyaratkan untuk dosen yang berasal dari profesi. 

f. Dosen luar biasa dapat dipertimbangkan untuk menjadi Penguji 

I, Penguji II maupun Penguji IIIdengan tetap 

mempertimbangkan persyaratan dan ketentuan teknis lainnya. 

 

3.2.2 Tugas Tim Penguji 

Tugas Tim Penguji pada sidang tugas akhir yaitu ; 

a. Mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan 

kemampuan berpikir dan pertanggungjawaban mahasiswa 

terhadap hasil tugas akhirnya. 

b. Memberikan usulan perubahan positif konstruktif terhadap 

tugas akhir apabila secara mendasar terdapat kekeliruan 

konsep tugas akhir. 

c. Memberikan nilai berdasarkan atas kemampuan jawaban, 

analisis sesuai dengan masing-masing komponen bobot 

penilain tugas akhir. 

d. Penguji tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap 

bagian– bagian tugas akhir yang merupakan hasil seminar. 
 

 

 



BAB IV 

USULAN  DAN UJIAN KOMPREHENSIF 
 
5.1 USULAN TUGAS AKHIR 

Usulan tugas akhir atau biasanya disebut proposal tugas akhir 

adalah rencana tindakan tugas akhir. Berisikan kerangka dasar 

pemikiran yang melandasi latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, dan metodologi, dalam rangka penyusunan tugas 

akhir. 

Kelancaran pelaksanaan tugas akhir dari mahasiswa sangat 

ditentukan oleh persiapan awal yang salah satu bentuknya adalah 

diwujudkan dengan usulan tugas akhir.Usulan tugas akhir dapat menjadi 

panduan dan kepastian bagi mahasiswa di dalam melaksanakan 

bimbingan dan penulisan tugas akhir selanjutnya.Setiap mahasiswa 

diwajibkan usulan tugas akhir sebelum pengambilan tugas akhir. 

 

5.2 PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN JUDUL TUGAS 

AKHIR  

Prosedur penetapan judul bagi mahasiswa yang akan melaksanakan 

penulisan tugas akhir  adalah sebagai berikut :  

1. Usulan judul tugas akhir diajukan oleh mahasiswa setelah 

memenuhi persyaratan administratif  akademik dan keuangan.  

2. Judul (usulan) tugas akhir didaftarkan dan diserahkan kepada 

Bagin Administrasi akademik dan kemahasiswaan (BAAK). 

3. Dosen Pembimbing Sementara mengusulkan kelayakan usulan 

tema ke minimal 3 orang dosen (tim review) yang berkompeten 

dan relevan untuk memberikan revisi atau catatan perbaikan 

pada usulan tugas akhir tersebut.  

4. Wakil Direktur I bersama tim review menetapkan layak atau 

tidaknya judul (usulan) tugas akhir tersebut untuk diambil 

sebagai tugas akhir.  

5. Judul (usulan) tugas akhir yang telah dianggap layak dan 

disetujui oleh Wakil Direktur I kemudian diusulkan kepada 

Direktur untuk penetapan pembimbing yang terdiri dari 

Pembimbing I dan Pembimbing II.  

6. Bagi mahasiswa yang judul (usulan) tugas akhirnya ditolak, 

untuk mengajukan kembali sesuai dengan prosedur awal. 

 

 



5.3 KERANGKA USULAN TUGAS AKHIR 

Kerangka usulan tugas akhir meliputi bagian awal, bagian utama, 

dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan dan 

halaman persetujuan seminar. Bagian utama usulan tugas akhir adalah 

merupakan inti usulan tugas akhir dalam penyusunan tugas akhir. 

Bagian utama ini terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, 

Metodologi Penelitian dan Bagian akhir usulan tugas akhir terdiri dari 

Daftar Pusaka dan Lampiran. 

5.3.1 B

agian Awal 

Bagian awal dari usulan tugas akhir merupakan halaman awal 

dari proposal usulan tugas akhir yang  terdiri dari : 

a Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat judul tugas akhir yang 

diusulkan, maksud penulisan, lambang, nama peneliti, nama 

lembaga, waktu pengajuan dari usulan tugas akhir  

b Judul Tugas akhir  

Disusun dengan singkat tetapi jelas serta dapat menunjukan 

dengan tepat permasalahan yang hendak ditulis. Penulisan judul 

tugas akhir hendaknya tidak membuka peluang penafsiran yang 

beraneka ragam yang justru dapat mengaburkan tujuan tugas 

akhir. Sebuah judul tugas akhir akan lebih mudah dipahami jika 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperlihatkan 

“hubungan” antar konsep/variabel yang akan diteliti. 

c Maksud Penyusunan Usulan Tugas akhir 

Kalimat maksud penyusunan usulan tugas akhir adalah : 

Diajukan Untuk   Menyusun  Tugas akhir di Akademi Teknik 

Elektro Medik Semarang. 

d Lambang 

Lambang yang dicantumkan pada sampul depan usulan tugas 

akhir adalah lambang : Akademi Teknik Elektro Medik 

Semarang (ATEM Semarang) dengan ukuran    5 x 7 cm dan 

disusun secara simetris. 

e Nama Peserta Tugas akhir 

Sebagai nama peserta tugas akhir adalah : nama mahasiswa 

bersangkutan, yang ditulis dengan lengkap, tanpa gelar 

akademis, dan tidak boleh disingkat. Di bawah nama 

mahasiswa dicantumkan NIM.  Untuk nama yang pendek 



aturlah sedemikian rupa hingga panjangnya sama dengan NIM-

nya.  

f Nama Lembaga dan Waktu Pengajuan 

Nama lembaga ialah Akademi Teknik Elektro Medik Semarang 

tanpa singkatan apapun. Sedangkan waktu pengajuan adalah : 

tahun pengajuan usulan tugas akhir yang diletakkan di bawah 

nama lembaga. 

g Halaman Persetujuan  

Halaman persetujuan memuat persetujuan Pembimbing 

Sementara, diketahui olehWakil Direktur I lengkap dengan 

tanggal persetujuan, tanda tangan, dan stempel  

 

5.3.2 B

agian Utama 

Bagian utama dari usulan tugas akhir merupakan halaman isi dari 

proposal usulan tugas akhir yang  terdiri dari 3 bab (Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Jadwal Penelitian). 

 

5.3.3 B

agian Akhir 

Bagian akhir dari usulan tugas akhir merupakan halaman akhir 

dari proposal usulan tugas akhir yang  berupa daftar pustaka dan 

lampiran. 

 

 

5.4 UJIAN KOMPREHENSIF 

Tujuan diselenggarakannya ujian komprehensif adalah untuk 

mengevaluasi sejauhmana kesiapan, kelengkapan dan substansi 

penulisan dan materi usulan tugas akhir, sekaligus menguji sejauhmana 

mahasiswa mengimplementasikan tugas akhirnya. Pada ujian 

koprehensif ini materi yang di ujian bersifat materi elektronika dasar 

yang digunakan pada saat membuat tugas akhir. Ujian koprehensif dapat 

diadakan dengan cara sidang tertutup dan ujian klasikal atau ujian 

tertulis. Peserta ujian koprehensif ini yaitu mahasiswa yang telah 

diterima judul tugas akhirnya.  

 

 

 

 





BAB V 

SIDANG TUGAS AKHIR 

 

5.1 PERSYARATAN SIDANG TUGAS AKHIR 

Sidang  Tugas akhir dilaksanakan pada akhir semester oleh Tim 

Penguji, Tim Penguji terdiri atas Penguji I, Penguji II dan Penguji 

III.Tugas akhir telah disetujui oleh  Pembimbing I dan Pembimbing II 

pada lembar pengesahan tugas akhir dan dibuktikan dengan surat 

keterangan siap uji.Mendaftarkan diri pada Bagian Akademik dengan 

persyaratan : 

a Lulus ujian komprehensif 

b Menyerahkan empat buah copy tugas akhir yang telah 

disetujui tanpa dijilid keras (hard cover). 

c Mengisi formulir pendaftaran ujian 

d Menyerahkan surat keterangan bebas administratif  

(keuangan, perpustakaan, laboratorium, dll) 

e Menyerahkan transkrip sementara yang telah disahkan oleh 

Pembimbing Akademik. 

f Mengisi 3 (tiga) lembar berita acara ujian 

g Pada saat ujian, mahasiswa berseragam lengkap dengan 

mengenakan jaket  almamater serta menyiapkan alat peraga, 

alat bantu penyajian lainnya.  

 

5.2 PELAKSANAAN SIDANG TUGAS AKHIR 

5.2.1 Tata Cara Sidang Tugas akhir 

a. Sidang tugas akhir dipimpin oleh Penguji I didampingi 

Penguji II dan Penguji III,  dihadiri oleh mahasiswa yang 

akan diuji dan  dianggap sah apabila dihadiri oleh semua 

Dosen Penguji. 

b. Sidang Tugas akhir dilaksanakan secara tertutup, yaitu 

didalam ruang sidang hanya ada Tim Penguji dan seorang 

mahasiswa yang akan diuji 

c. Tim Penguji tidak diperkenankan melakukan perubahan 

terhadap bagian– bagian tugas akhir yang merupakan hasil 

seminar. 

d. Keputusan Tim Penguji terhadap hasil sidang bersifat 

mutlak 



e. Tanggal sidang dapat dianggap sebagai tanggal yudisium 

kelulusan. 

f. Waktu ujian maksimal 120 menit dengan alokasi : 

❖ Penyajian materi    20 menit 

❖ Penyajian/uji coba/peragaan alat  20 menit 

❖ Tanya jawab     60 menit  

❖ Resume     10 menit 

❖ Rapat keputusan sidang (Dosen Penguji) 10 menit 

5.2.2 Komponen Penilaian  

a. Materi, isi dan substansi penulisan tugas akhir yang 

menyangkut format dan alur penyajian penulisan, 

kemuktahiran materi dan lain-lain. 

b. Penguasaan yang menyangkut substansi materi, tingkat 

pemahaman materi, kemampuan menjawab, menjelaskan 

pertanyaan serta kemampuan mempertahankan tulisannya.  

c. Sikap/penampilan/penyajian yang menyangkut kesiapan 

penyajian, penggunaan bahasa verbal, alur penyajian, 

tatakrama dan etika, metode penyajian dan lain-lain.  

d. Komprehensif (dengan acuan masing-masing kompetensi 

mata kuliah) sesuai dengan materi tugas akhir. 

 

5.2.3 Bobot Dan Sistem Penilaian 

a. Penilaian diberikan pada saat ujian oleh masing-masing 

Dosen Penguji sesuai dengan metari dan bobot penilaian 

yang telah ditetapkan 

b. Masing-masing Dosen Penguji memberikan penilaian hasil 

ujian sesuai dengan bobot dan komponen penilaian pada 

lembar penilaian ujian yang telah disediakan.  

c. Komponen dan bobot penilaian ditentukan tersebut dibawah 

ini : 

❖ Teknik penulisan yang menyangkut format dan alur 

penyajian penulisan : (bobot 35) 

❖ Penguasaan materi yang menyangkut substansi materi, 

tingkat pemahaman materi, kemampuan menjawab dan  

menjelaskan pertanyaan serta kemampuan 

mempertahankan tulisannya : (bobot 35) 



❖ Sikap dan penampilan yang menyangkut kesiapan 

penyiapan, penggunaan bahasa verbal, alur penyajian, 

tatakrama, etika dan metode penyajian : (bobot 10) 

❖ Komprehensif (dengan acuan masing-masing 

kompetensi mata kuliah) sesuai dengan materi tugas 

akhir. :  (bobot 20) 

d. Interval penilaian akhir  tugas akhir 

INTERVAL NILAI NILAI 

3,51 – 4,00 A 

2,76 – 3,50 B 

2,00 – 2,75 C 

Kurang dari 2,00 MENGULANG 

 

5.2.4 Keputusan Hasil Ujian 

a. Setelah pelaksanaan ujian tahap akhir selesai, Tim Penguji 

dapat melakukan rapat sidang untuk menyatakan 

mahasiswa LULUS, atauMENGULANG 

b. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan LULUS 

menyerahkan tugas akhir yang telah 

direvisi/disempurnakan sesuai dengan hasil sidang tugas 

akhir, dengan ketentuan :  

1) Menyerahkan 3 (tiga) eksemplar tugas akhir lengkap 

yang telah disampul keras (hard cover} 

2) Menyerahkan satu (1) softcopy dalam media CD-ROM 

dalam bentuk portable document format (.pdf). 

3) Menyerahkan semua, hasil uji coba/alat yang 

diciptakan dan file multimedia penyerta lainnya 

(gambar, animasi, audio, video, dll.) yang tidak 

digunakan/berada di dalam naskah tugas akhir. 

4) Mengisi formulir “ bukti penyerahan tugas akhir ” 

yang disediakan Perpustakaan (dibuat rangkap). 

5) Batas waktu penyerahan tugas akhir yang telah 

direvisi, maksimal 15 (lima belas)   hari  dari tanggal 

ujian berlangsung. 

c. Bagi mahasiswa yang dinyatakan MENGULANG, 

diberikankesempatan untuk memperbaiki tugas akhir dan 



mengajukan permohonan ujian ulang paling lambat 14 

(empat belas hari) dari ujian tugas akhir pertama. 

 



BAB VI 

KERANGKA UTAMA TUGAS AKHIR 
 

Kerangka utama berisi isi tugas akhirdari bab satu sampai dengan 

bab lima. Berikut adalah susunan dan isi dari kerangka utama penulisan 

tugas akhir :  

 

6.1 BAGIAN AWAL 

6.1.1 SAMPUL LUAR  

Sampul   luar   memuat   judul   tugas   akhir,   logo   Akademi 

Teknik Elektro Medik Semarang, nama   dan   nomor mahasiswa,  nama  

dan  kota  institusi  serta  tahun  penyelesaian  tugas  akhir.  Semua  

tulisan/logo  dibuat dengan format rata tengah (center). Urutan seperti 

berikut:  

❖ Logo. Akademi Teknik Elektro Medik Semarangdegan bentuk 

lingkaran berdiameter ± 2,5 cm.  

❖ Judul.  Judul  tugas  akhir  ditulis  sesingkat-singkatnya, jelas, 

dan menunjukkan masalah yang diteliti dengan tepat serta 

tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

Judul dituliskan dengan bahasa indonesia. 

❖ Nama   dan   Nomor  Induk Mahasiswa (NIM).   Nama   

ditulis   lengkap,   tidak   boleh   disingkat, NIM ditulis secara 

lengkap dituliskan di bawah nama.  

❖ Nama Pembimbing Tugas Akhir,  Nama   ditulis   lengkap,   

tidak   boleh   disingkat beserta gelar. 

❖ Nama. Akademik Teknik Elektro Medik Semarang 

❖ Tahun.  Tahun  yang  ditulis  pada  bagian  ini  adalah  tahun  

ujian  tugas  akhir  terakhir  dan ditempatkan di bawah nama 

kota (Semarang) dalam nama institusi.  

*) format dan contoh bagian sampul luar (lampiran 1). 

 

6.1.2 HALAMAN JUDUL 

Secara  umum,  halaman  judul  ini  sama  dengan  halaman  sampul  

luar.(lampiran2). 

 

 

6.1.3 HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

Halaman pengesahan, halaman ini memuat Judul, nama, NIM 

mahasiswa,tambahan informasi seperti contoh tersebut : “ Diajukan 



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Diploma Tiga (D-III)  Teknik Elektro 

Medik Pada Akademi Teknik Elektro Medik Semarang, dan ditanda 

tanganiPembimbing dan Penguji tugas akhir. Format halaman 

pengesahan untuk laporan tugas akhir (lampiran 3).  

 

6.1.4 ABSTRAKSI 

Abstrksi adalah uraian  singkat  tetapi  padat  dan  jelas  serta 

memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tugas akhir  yang memuat 

permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak 

dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas 

akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. 

Abstraksi ditulis dalam sebuah alinia dengan jarak ketikan 1 spasi, 

maksimal 250 kata/ 25 baris, dan harus diikuti minimal 4 kata kunci 

(keyword) Kata kunci, yaitu kata/ penting yang merupakan kata- kata 

kunci Tugas akhir, jumlah kata- kata kunci maksimal 5 buah. Jumlah 

halaman Abstrak hanya 1 lembar dihitung sebagai halaman “iii” 

(lampiran 4).Abstrak juga di buat dengan bahasa indonesia dan inggris. 

Untuk abstrak dengan bahasa inggris terdapat di lampiran 5. 

 

6.1.5 KATA PENGANTAR 

Kata Pengantar merupakan  pernyataan  resmi  penulis.Dalam  kata 

pengantar,  ungkapan  ilmiah  perlu  dihindari.  Bahasa  yang  digunakan  

harus  mengikuti  kaidah  bahasa Indonesia  yang  baku.  Kata pengantar 

diakhiri  dengan  mencantumkan  kota  dan  tanggal  penulisan  diikuti  

di bawahnya dengan kata "Penulis" (lampiran 6). 

 

6.1.6 UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan  terima  kasih  oleh  penulis  kepada  pihak  lain,  misalnya  

kepada  para  pembimbing,  penguji,  dan  semua  pihak  yang  terkait  

dalam  penyelesaian  tugas  akhir  termasuk  orang  tua  dan  

penyandang  dana.  Nama  harus  ditulis  secara  lengkap  termasuk gelar 

akademik dan harus dihindari ucapan terima kasih kepada pihak yang 

tidak terkait. (lampiran 7). 

 

6.1.7 DAFTAR ISI 

Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi 

Proyek Akhir, mulai dari halaman judul hingga lampiran dan riwayat 

hidup halaman. Khusus bagian utama hanya dikemukanan mengenai bab 

dan sub bab saja. Daftar  isi  memberikan  gambaran  tentang  isi  tugas  



akhir  secara  menyeluruh,  untuk  digunakan  sebagai  petunjuk  bagi  

pembaca.  Secara  lengkap,  daftar  isi  memuat  seluruh  bagian  tugas  

akhir,  disertai  dengan nomor halaman bagian tersebut. Apabila di 

dalam tugas akhir memuat daftar tabel(lampiran 10), daftar gambar 

(Lampiran 9), daftar lampiran, atau daftar lambang dan singkatan, maka 

daftar-daftar tersebut harus dicantumkan pada daftar isi. Untuk bagian 

awal diberi halaman dengan huruf kecil Romawi (i, ii, iii, iv dan 

seterusnya), sedangkan untuk bagian utama diberi halaman dengan huruf 

Arab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya (lampiran 8). 

 

 

6.2 BAGIAN UTAMA 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan landasan  pemikiran secara 

garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang 

menimbulkan minat untuk dilakukannya penelitian. Dengan demikian 

latar belakang masalah berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk 

membantu pokok permasalahan, justifikasi penelitian dan berangkat dari 

hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus, sehingga 

setelah membaca latar belakang masalah,  pembaca sudah dapat 

menduga pokok permasalahan (research problem) yang diteliti. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan 

jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan.Perumusan 

masalah  yang baik adalah : 

❖ Mempunyai nilai keaslian  dan atau kejelasan sumber 

❖ Sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menyatakan hal 

penting dan patut diteliti. 

❖ Memberikan implikasi untuk kemungkinan pengkajian  secara 

empiris, layak (feasible) untuk dilaksanakan dalam arti 

didukung data primer atau data sekunder. 

❖ Sesuai dengan program studi peneliti. 

❖ Memakai kalimat tanya. 

 

 



1.3. Batasan Masalah 

Batasan  masalah adalah lingkup permasalahan yang dibahas dan 

batasan penyelesaian yang dilakukan, batasan masalah dapat didasarkan 

hal-hal yang relevan  dengan masalah yang diteliti dengan variable-

variabel untuk menghindari melebarnya masalah yang diteliti pada satu 

atau lebih sumber atau referensi, dengan disertai alasan yang mendasari 

penggunaan definisi dimaksud. Setelah didefinisikan, variable penelitian 

harus dapat diukur menurut kaidah atau ukuran yang lazim diterima 

secara akademis. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berisikan pernyataan tentang apa yang hendak dicapai atau apa 

yang diharapkan melalui proses penelitian. Materi pernyataannya harus 

sesuai dengan perumusan masalah atau pernyataan penelitian yang telah 

ditetapkan, apabila perumusan masalahnya dua maka sebaiknya tujuan 

penelitian juga dua. Disamping itu juga harus dihindari tujuan yang 

bersifat subyektif, misalnya (a) untuk mencapai gelar sarjana (b) untuk 

mencapai cita-cita dan sebagainya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berisikan pernyataan kontributif yang dapat diberikan menfaat 

kepada pihak, lembaga, instansi yang berkepentingan setelah peneliti 

berhasil menjawab permasalahan penelitian. Manfaat ini berupa 

kontribusi bagi sebuah penyelesaian. Jika hasil penelitian dimaksudkan 

bermanfaat dalam pemecahan masalah, maka harus dinyatakan dengan 

jelas sehingga tidak menimbulkan kekaburan manfaat.  

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori 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). 

 

2.1. Landasan Teori 

Dalam landasan toeri dijabarkan tentang teori-teori yang serta 

membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian nantinya. Landasan teori 



bukan merupakan tambal sulam pendapat/teori yang tidak terkait, akan 

tetapi merupakan penjabaran teori dan argumentasi yang disusun sendiri 

oleh mahasiswa sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah. Tinjauan 

pustaka  yang berasal dari penelitian terdahulu perlu diuraikan secara 

sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti 

terdahulu. Dalam  penyajian hendaknya ditunjukan bahwa permasalahan 

yang diteliti belum terjawab, belum terpecahkan secara memuaskan dan 

atau penelitian yang sama diterapkan dalam dimensi waktu serta tempat 

yang berbeda. 

Dalam landasan teori juga dijelaskan tentang objek yang diteliti 

oleh peneliti terdahulu, tujuan penelitian, model penelitian yang 

digunakan serta hasil penelitiannya dianggap belum terjawab atau 

kurang memuaskan, selain itu dijelaskan apa perbedaan atau kesamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Fakta-fakta atau data yang 

dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. 

 

2.2. Teori Penunjang 

Dalam teori penunjang berisikan materi tentang apa yang akan 

benar benar digunakan sebagai bahan acuan pembuatan tugas akhir. 

Teori penunjang ini yang dipakai yang bersifat pokok.  

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Dalam bagian kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat 

tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang 

seharusnya dan dengan apa yang dihasilkan. Dalam penjelasan ini, 

disertakan pula dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud 

penelitian ini. Kerangka penelitian bukan merupakan urut-urutan 

langkah penelitian, melainkan suatu rangkaian susunan pemikiran 

peneliti tentang apa yang seharusnya ada/terjadi. 

 

3. BAB III PERENCANAAN SISTEM 

 Bab III ini memuat tentang perencanaan system, Adapun 

perencanaan system meliputi : 

3.1. Jenis Penelitian. Memuat uraian mengenai ruang lingkup Tugas 

Akhir yang menjelaskan juga jenis penelitian yang digunakan 

dalam Tugas Akhir ini. Beserta tempat dan waktu pelaksanaan 

tugas akhir. 



3.2. Rancangan Sistem. Pada bagian ini diuraikan sistem yang akan 

dibuat. Rancangan sistem meliputi rancangan blok diagramsystem, 

serta cara kerja sistem. 

 

3.3. Rancangan Data. Pada bagian ini berisikan rancangan data atau 

metode yang digunakan.  

❖ Rancang bangun/prototipe/modifikasi. Berisikan perencanaan 

rangkaian dan perencanaan code program jika menggunakan 

program. Serta perancangan kasing peralatan yang akan 

dibuat. 

❖ Kalibrasi. Berisikan metode perhitungan yang akan digunakan. 

❖ Perbaikan. Berisikan metode mencari kerusakan pada 

peralatan. 

 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari tugas akhir, 

karena bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai 

data hasil penelitian.Bagian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan ilmiah, yang secara logis dapat menerangkan alasan 

diperolehnya hasil-hasil tersebut. 

Pada bagian ini, mahasiswa menyusun secara sistematis disertai 

argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh 

dalam tugas akhir, terutama informasi yang relevan dengan masalah 

penelitian.Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat 

disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara 

cermat dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain, sesuai 

keperluan secara lengkap dan jelas, seperti : satuan, kondisi eksperimen, 

dan lain-lain. Perlu diusahakan agar saat membaca hasil penelitian 

dalam format tersebut, pembaca tidak perlu mencari informasi terkait 

dari uraian dalam pembahasan. 

 

 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari Tugas akhir yang memuat 

kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan Tugas akhir bab 

sebelumnya dan kemudian perlu dikemukakan beberapa saran mengenai 



hal-hal yang perlu dilaksanakan objek demi tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan. 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah 

diperoleh dari pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan harus sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya dengan merujuk pada Bab III dan Bab IV. 

 

5.2. S a r a n 

Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitin, berdasarkan hasil pembahasan 

dan kesimpulan yang diperoleh, maka perlu dibuat saran-saran. Saran-

saran  tersebut dapat diajukan untuk perbaikan pelaksanaan berdasarkan 

penerapan teori yang digunakan dan saran perbaikan untuk penelitian 

serupa. 

 

6.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian ini merupakan bagian akhir tugas akhir dan memuat : 

Daftar Pustaka serta Lampiran 

1.1. DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini secara cermat memuat pustaka yang digunakan dalam 

penelitian. Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard (sitasi 

nama-tahun) dan diurutkan sesuai dengan urutan abjad nama  belakang 

pengarang. Perlu diperhatikan bahwa daftar pustaka berisi daftar buku 

teks atau artikel ilmiah/jurnal yang mendukung penelitian. 

 

1.2. DAFTAR LAMPIRAN 

Pada daftar lampiran ini berisikan beberapa hal yang tidak disajikan 

secara menyeluruh di bab-bab sebelumnya. Antara lain; 

❖ Profil penulis 

❖ Gambar rangkaian keseluruhan 

❖ Listing Program keseluruhan 

❖ Datasheet komponen seperlunya 

❖ Form peminjaman alat 

❖ Form data kalibrasi alat sebelumnya 

❖ Sertifikat kalibrasi  

❖ Foto peralatan 

 



BAB VII 

TATA CARA PENULISAN TUGAS AKHIR 

 

Bab ini memuat pedoman yang berkaitan dengan tatacara 

penulisan usulan atau tugas akhir di Akademi Teknik Elektro Medik 

Semarang. Hal-hal yang dibicarakan pada bab ini meliputi: ketentuan 

umum tentang bahan dan bahasa yang digunakan, teknis pengetikan, 

cara penomoran, sitasi pustaka, penyajian tabel dan gambar, penulisan 

daftar pustaka, catatan bawah dan kutipan, berikut tatacara penulisan 

tugas akhir : 

1. BAHASA YANG DIGUNAKAN 

Bahasa yang dipakai untuk tugas akhir adalah bahasa Indonesia 

ragam baku dengan gaya bahasa keilmuan yang berciri antara lain 

sebagai berikut : 

❖ Bernada formal, bernalar, dan objektif.  

❖ Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas, jelas, 

ringkas dan tepat. Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak 

bermakna ganda.  

❖ Lazim dipakai titik pandang nara ketiga dengan kalimat 

berbentuk pasif. Oleh karena itu, tidak digunakan kata ganti 

orang pertama atau kedua seperti saya, aku, kami, kita, engkau, 

dan lain-lainnya. Pada penyajian ucapan terimah kasih dalam 

prakata, saya diganti dengan penulis.  

❖ Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazir dan 

emosional.  

❖ Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi).  

❖ Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang.  

❖ Format dan tata cara penulisan harus konsisten.  

. 

 

2. PENGETIKAN NASKAH 

Pengetikan dilakukan dengan komputer, dibawah ini dijelaskan 

tentang aturan-aturan penulisan untuk : jenis huruf, jarak baris, batas 

tepi, pengisian ruangan, alinea baru, bilangan dan satuan, judul bab dan 

sub bab, rincian ke bawah, dan letak simetris. 

2.1. Pencetakan  

Naskah dicetak dengan mesin pencetak (printer) bukan dot matrix 

diatas kertas HVS 80/gm2  ukuranA5 (14,8 x 21 cm), berwarna putih 

dengan menggunakan tinta berwarna hitam pada dua muka (bolak-



balik). Bila diperlukan, gambar, skema, foto dan peta dapat dicetak 

berwarna dengan pemilihan warna yang kontras dan jelas. 

 

2.2. Sampul  

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, diperkuat 

dengan karton dan dilapisi dengan laminasi, warna sampul tugas akhir 

adalah biru dengan tulisan tinta emas. 

 

2.3. Jenis huruf 

❖ Naskah laporan diketik dengan komputer menggunakan jenis 

huruf Times New Roman, berukuran 10 pt, dan untuk seluruh 

naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.  

❖ Huruf miring (italic) dipakai untuk pernyataan dalam bahasa 

asing. 

❖ Huruf khusus lain (seperti huruf tebal atau huruf miring 

bergaris bawah) dapat dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya 

untuk menandai istilah dalam bahasa asing.  

❖ Simbol-simbol yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan 

rapi memakai tinta hitam. 

 

2.4. Jarak Baris 

❖ Jarak antara dua baris diketik dengan jarak 1spasi 

❖ Rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

2.5. Batas Tepi 

❖ Tepi atas  : 2 cm 

❖ Tepi bawah  : 1,5 cm 

❖ Tepi kiri  : 2 cm 

❖ Tepi kanan : 1,5 cm 

 

2.6. Pengisian Ruangan 

Ruang tulis yaitu bagian halaman yang terdapat di sebelah dalam 

batas tepi, sedapat mungkin diisi penuh, artinya penulisan dimulai dari 

batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan tanpa ada ruang yang terbuang. 

Pengecualian hal tersebut berlaku jika akan memulai alinea baru, 

persamaan, daftar, rincian ke bawah, gambar, sub judul, atau hal-hal 

yang khusus. 

 

 



2.7. Paragraf dan Awal Kalimat  

Paragraf dan awal kalimat hendaknya mengikuti struktur paragraf 

yang benar.Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang 

membentangkan satu kesatuan pokok pikiran atau mengandung satu 

tema dan kesatuan susunan.Sebuah paragraf sekurang-kurangnya terdiri 

dari kalimat topik dan kalimat penjelasan. 

Alinea baru mengawali sebuah paragraf dan dimulai dari ketukan 

ke-6 dari batas tepi kiri, bilangan, lambang, atau rumus kimia yang 

mengawali suatu kalimat harus dieja. 

 

2.8. Bilangan dan Satuan 

❖ Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan 

kalimat. 

❖ Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. 

❖ Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di 

belakangnya, misal 10 kg, 70 cm, 34 s, dan yang lain. 

 

2.9. Judul Bab, Sub Bab, dan Sub Sub Bab  

❖ Judul Bab ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal 

dengan ukuran 12 pt, dan diatur supaya simetris, dengan jarak 2 

cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. 

❖ Judul Sub Bab dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua 

kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan 

kata depan. Kalimat pertama sesudah judul sub bab dimulai 

dengan alinea baru.  

❖ Judul Sub Sub Bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak 

tebal, hanya kata pertama diawali huruf besar, tanpa diakhiri 

dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul sub sub bab 

dimulai dengan alinea baru. 

 

2.10. Rincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah perlu ada perincian yang harus disusun 

ke bawah, maka tata cara penulisannya sesuai dengan derajat rincian 

sebagai berikut : 

❖ Sebagai tanda urut rincian dipakai angka Arab atau huruf abjad 

biasa sesuai dengan derajat rinciannya, diikuti oleh tanda titik 

atau diapit tanda kurung tanpa titik.  

❖ Huruf atau angka tanda urut rinciannya ditulis pada ketukan ke-

6 dari batas sembir kiri.  



❖ Jika rincian tidak cukup ditulis dalam 1 baris maka huruf 

pertama baris kedua dan seterusnya di tulis tepat di bawah 

huruf pertama baris pertama.  

❖ Tanda urut rincian angka Arab digunakan untuk mengurutkan 

rincian yang telah tersusun sebagaimana urutannya, misalnya 

urutan dalam Pancasila sedangkan tanda urut rincian abjad 

biasa untuk rincian yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah 

urutannya.  

 

2.11. Catatan Kaki (footnote) 

Sebaiknya (jika tidak perlu sekali) dihindari penggunaan catatan 

kaki, kecuali untuk bidang studi tertentu (contoh : ilmu sejarah, ilmu 

hukum, seni dan arsitektur). Untuk bidang-bidang tersebut catatan kaki 

dibatasi pada hal-hal berikut : 

❖ Keterangan lisan seseorang, pada catatan kaki dituliskan : 

keterangan lisan Muh. Rum.  

❖ Data sekunder berupa data yang dikutip dari sesuatu lembaga 

sumber data ; pada catatan kaki dituliskan nama lembaga 

sumber data tersebut. 

❖ Tanda rujukan catatan kaki dituliskan teks menggunakan 

superskrip angka Arab, sedangkan catatan kakinya ditempatkan 

pada dasar halaman 1 spasi di bawah garis melintang yang 

dibuat mulai dari samping kiri sepanjang 5 sentimeter, juga 

paling sedikit berjarak 1 spasi dari baris terbawah teks.  

 

2.12. Kutipan 

Kutipan langsung ditulis dalam bahasa aslinya dengan jarak antar 

baris 1 spasi.Seluruhnya diketik mulai pada ketukan keenam.Kutipan 

harus dianalisis sesuai dengan sudut pandang penulis.Sumber kutipan 

dicantumkan dengan menuliskan nama pengarang, tahun dan judul buku 

dan nomor halamannya. 

 

2.13. Penggunaan Istilah 

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang telah di 

Indonesia-kan. Pengindonesiaan istilah asing berpedoman kepada 

pedoman umum pembentukan istilah.Jika terpaksa harus memakai 

istilah asing, istilah ini ditulis dengan huruf miring (italic). Istilah-istilah 

baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan, 

asal konsisten. Pada penggunaannya yang pertama kali perlu diberikan 



padanannya dalam bahasa asing diapit tanda kurung dengan huruf 

miring.Jika istilah baru ini cukup banyak jumlahnya, sebaiknya 

dibuatkan daftar istilah dan singkatan pada lampiran. 

 

2.14. Letak simetris 

Gambar, tabel dan judul gambar/tabel diletakkan simetris terhadap 

tepi kiri dan kanan pengetikan atau rata tengah. 

 

3. PENOMORAN 

Bagian ini menjelaskan tata cara penomoran halaman, penomoran 

bab dan sub bab, penomoran tabel dan gambar, penomoran definisi dan 

teorema, dan penomoran persamaan matematika/rumus dan reaksi 

kimia. 

3.1. Penomoran halaman 

❖ Bagian awal usulan penelitian / tugas akhir, diberi nomor 

halaman dengan angka romawi kecil ditempatkan pada bagian 

bawah tengah secara simetris (i, ii, iii,..dst) 

❖ Bagian utama dan bagian akhir untuk usulan penelitian / tugas 

akhir diberi nomor dengan memakai angka Arab (1,2,3, .. dst). 

Untuk halaman yang memuat judul bab maka nomor halaman 

diletakkan pada bagian bawah secara simetris, sedangkan untuk 

halaman-halaman berikutnya pada bagian kanan atas.  

 

3.2. Penomoran Bab, Sub Bab, dan Anak Sub Bab 

❖ Nomor Bab ditulis dengan huruf romawi besar. (I, II, III, dst) 

❖ Nomor Sub Bab ditulis dengan angka Arab sesuai dengan 

nomor bab diikuti dengan nomor urut Sub Bab (contoh : Bab V 

penomoran Sub Bab ditulis 5.1.). 

❖ Nomor Anak Sub Bab ditulis dengan angka Arab sesuai dengan 

nomor Sub Bab diikuti dengan nomor urut Anak Sub Bab 

(contoh : Bab V penomoran Sub Bab ditulis 5.1.1.). 

❖ Apabila terdapat bagian lebih lanjut dari Anak Sub Bab, judul 

diketik tanpa nomor dan menggunakan huruf tebal (bold). 

 

3.3. Penomoran Tabel dan Gambar 

❖ Tabel dan gambar harus proporsional dan terlihat jelas, tabel 

dan gambar hasil pindai yang kurang jelas harus di gambar 

ulang. 



❖ Tabel atau gambar yang terlalu besar(misalnya diagram skema) 

dapat disajikan pada halaman yang lebih luas, lalu dilipat. 

❖ Besar huruf dalam tabel dan gambar harus sama dengan huruf 

pada teks (10 pt) atau lebih kecil, tetapi dapat terbaca jelas. 

❖ Gambar tidak diletakkan dalam kotak teks (text box) 

❖ Tabel-tabel diberi nomor urut pada setiap bab dengan angka 

Arab dengan ketentuan penulisan sebagai berikut : 

▪ Nomor terdiri dari 2 bagian, bagian pertama menunjukkan 

bab sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor tabel 

dan dicetak tebal. (Tabel 2.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3, dsb. 

)Contoh : ” Tabel 2.1 Hubungan Arus Dan Tegangan”. 

▪ Nomor dan Judul Tabel diletakkan disebelah atas tabel 

dan rata kiri. 

▪ Nama kolom (heading) pada tabel harus selalu ada, 

terutama tabel yang menyambung pada halaman 

selanjutnya.  

▪ Angka/numerik dalam tabel rata kanan dan rata kiri untuk 

yang lainnya. 

❖ Gambar-gambar diberi nomor urut pada setiap bab dengan 

angka Arab dengan ketentuan penulisan ssebagai berikut : 

▪ Nomor terdiri dari 2 bagian, bagian pertama menunjukkan 

bab sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor gambar. 

(Gambar 2.1, Gambar 3.2, Gambar 3.3,..dst. ). Contoh: ” 

Gambar 2.1 Rangkaian Antena”.  

▪ Nomor dan Judul Gambar diletakkan disebelah bawah 

gambar dan rata kiri. 

 

3.4. Penomoran Persamaan Matematika/Rumus/Reaksi Kimia 

Tanda urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, reaksi 

kimia dan lain-lainnya ditulis dengan angka arab miring (italic) di dalam 

tanda kurung dan ditempatkan merapat ke tepi kanan.  

Y = ax + b    (1)  

HCL + KOH →KCL + H2O  (2) 

 

4. PENYAJIAN TABEL DAN GAMBAR 

Perlu diperhatikan bahwa penyajian tabel dan gambar harus memuat 

semua informasi yangdiperlukan secara lengkap dan jelas, sehingga 

pembaca tidak perlu mencari informasi itu dari uraian naskah.Apabila 



pada uraian teks dipandang perlu merujuk tabel/gambar tertentu cukup 

mencantumkan nomor tabel/gambar. 

 

4.1. Penyajian Tabel 

Judul tabel ditulis secara singkat tetapi jelas, dan ditempatkan di 

atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik dan ditulis dengan tebal.Huruf 

pertama pada kata pertama judul ditulis kapital, kata selanjutnya dengan 

huruf kecil.Apabila judul tabel lebih dari satu baris maka harus ditulis 

satu spasi. 

Pada prinsipnya tabel tidak boleh dipenggal.Apabila tabel 

berukuran cukup besar maka, jika diperlukan, ukuran huruf dapat 

diperkecil tetapi harus tetap mudah terbaca.Apabila tabel terpaksa 

dipenggal, maka pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel 

dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul. 

Apabila tabel harus dibuat dalam bentuk horisontal (landscape), 

maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri.Tabel yang lebih 

dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran. 

Jika tabel dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada bagian 

terakhir judul. Perkecualian untuk tabel yang memodifikasi beberapa 

data yang berasal dari berbagai sumber, maka sitasi ditunjukkan  dengan 

simbol pada data dan di bagian bawah tabel dituliskan referensi yang 

dimaksudkan (lampiran). 

 

4.2. Penyajian Gambar 

Gambar dalam tugas akhirmeliputi : bagan alir, grafik, peta, foto, 

dan diagram kerja. Penyajian gambar dalam penyusunan naskah tugas 

akhir mengikuti ketentuan berikut : 

❖ Judul gambar diletakkan di bawah gambar, tanpa diakhiri 

dengan titik dan ditulis dengan huruf tebal. Huruf pertama pada 

kata pertama judul ditulis kapital, kata selanjutnya dengan 

huruf kecil. Apabila judul gambar lebih dari satu baris maka 

harus ditulis satu spasi. Keterangan gambar dituliskan pada 

tempat-tempat yang kosong di dalam gambar dan jangan pada 

halaman lain. Bila gambar disajikan melebar sepanjang tinggi 

kertas, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah tengah. 

❖ Untuk gambar yang terdiri dari beberapa bagian harus 

digunakan keterangan urutan menggunakan (a), (b), dan 

seterusnya, dengan keterangan yang tercakup pada bagian judul 

gambar. Seluruh gambar harus diatur pada satu halaman yang 



sama. Untuk gambar berwarna hendaknya dapat dicetak warna 

atau diatur dengan pewarnaan yang kontras. 

❖ Jika gambar dikutip dari referensi maka sitasi dituliskan pada 

bagian terakhir judul gambar. Untuk gambar yang dikutip dari 

internet, hendaknya diperhatikan resolusi dan ketajaman 

gambar. 

❖ Untuk gambar yang berasal dari hasil scanning harap 

diperhatikan tingkat resolusi dan ketajaman gambar. Jika 

diperlukan, hasil scan dapat dilengkapi dengan teks tertentu 

(lampiran). 

 

5. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

Daftar rujukan/pustaka (references) hanya memuat sumber rujukan 

yang benar-benar dirujuk dan dimuat dalam naskah tugas akhir, sumber 

yang tidak dirujuk tidak perlu dimuat dalam daftar rujukan. Penulis 

dianjurkan memilih rujukan berdasarkan prinsip keterbaruan dan 

luasnya rujukan dibaca atau dipublikasikan. Dalam daftar rujukan, nama 

penulis ditulis nama akhir (last name, surname) disusul dengan tanda 

baca koma kemudian nama pertama (nick name, first name). Struktur 

setiap sumber yang dirujuk, disusun berdasarkan kategori rujukan di 

bawah ini : 

5.1. Rujukan Dari Buku Teks  

Ditulis berturut-turut nama penulis, tahun terbit, judul buku 

(dengan huruf miring), jilid (bila ada), nama penerbit dan kota tempat 

penerbitan. Contoh : 

Frankin, J. H., ”Fundamentals of Mathematics”, University of 

Chicago Press, Chicago, Ch. 3, 1985. 

 

5.2. Rujukan Dari Jurnal Dan Majalah Ilmiah 

Ditulis berturut-turut nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, 

singkatan resmi nama majalah (dengan huruf miring), jilid nomor terbit 

dan nomor halaman yang diacu. Contoh : 

Hasan, A. K., Drew, J.V., Knudson, D. And Olsen, R.A. 1970. 

Influence of Soil Salinity on Protection of Dry Matter and 

Uptake and Distribution of  Nutrients in Barley and Corn. 

Agron Journal. 62: 43-45. 

 

 

 



5.3. Rujukan Dari Artikel Dalam Majalah Populer Dan Koran  

Ditulis berturut-turut nama penulis, tanggal, bulan dan tahun (jika 

ada), judul artikel dengan huruf kapital pada setiap huruf awal, kecuali 

kata hubung, kemudian nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali 

huruf pertama setiap kata dan dicetak miring, nomor halaman disebut 

pada bagian akhir. Contoh : 

Gardner, H. 1981. Do Do Babies Sing a Universal Song. 

Psychology Today,  70-76. 

 

5.4. Rujukan Dari Dokumen Resmi Tanpa Penulis/Lembaga  

Dokumen resmi yang dimaksud adalah dokumen pemerintah yang 

diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga. Judul 

atau nama dokumen ditulis dibagian awal dengan cetak miring, diikuti 

tahun penerbitan dokumen, kota penerbit dan nama penerbit. Contoh : 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.1990. Jakarta: PT. Armas Duta 

Jaya. 

 

5.5. Rujukan Dari Koran Tanpa Penulis  

Ditulis berturut-turut nama koran, tanggal, bulan dan tahun ditulis, 

judul artikel dengan huruf kapital pada setiap huruf awal dan dicetak 

dengan huruf miring (italic) dan diikuti dengan nomor halaman. Contoh 

: 

Kompas. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, 3. 

5.6. Rujukan Dari Dokumen Resmi Dengan Penulis/Lembaga  

Nama lembaga penanggungjawab langsung ditulis paling depan, 

diikuti dengan tahun, judul karangan yang dicetak miring, nama tempat 

penerbitan dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan 

karangan tersebut.Contoh : 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman 

Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta : Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

5.7. Rujukan Berupa Karya Terjemahan  

Berturut-turut nama penulis asli, diikuti tahun penerbitan karya 

asli, judul terjemahan ditulis dengan huruf miring, nama penerjemah 

didahului oleh kata Terjemahan oleh, tahun terjemahan, nama tempat 

penerbitan dan nama penerbit terjemahan. Jika tahun penerbitan buku 

asli tidak dicantumkan, ditulis dengan kata Tanpa tahun.Contoh : 



Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. Tanpa Tahun.Pengantar 

Penelitian Pendidikan. Terjemahan 

 

5.8. Rujukan Dari Tugas Akhir, Skripsi, Tesis Dan Disertasi  

Berturut-turut nama penulis tahun yang tercantum pada sampul, 

judul skripsi dicetak dengan huruf miring, diikuti dengan pernyataan 

Skripsi/Tesis/Disertasi tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan 

tinggi, dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi. Contoh : 

Kalangi, H. T., 2006. Tinjauan Analitis dan Eksperimental 

Kekuatan Baja Tulangan Beton Bertulang Pasca 

Kebakaran.Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program 

Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 

 

5.9. Rujukan Dari Makalah Yang Dipresentasikan  

Bahan tulisan yang dipresentasikan dalam seminar, penataran, atau 

lokakarya dapat dijadikan rujukan dengan penulisan berturut-turut nama 

penulis, tahun, judul makalah yang ditulis dicetak miring, diikuti dengan 

pernyataan Makalah disajikan dalam ....., nama pertemuan, lembaga 

penyelenggara, tempat penyelenggaraan dan tanggal serta 

bulannya.Contoh : 

Huda, N. 1991.Penulisan Laporan Penelitian untuk 

Jurnal.Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian 

Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan 

XIV, Pusat Penelitian IKIP Malang, Malang 12 Juli 1991. 

 

5.10. Rujukan Dari Internet Berupa Karya Individual  

Berturut-turut nama penulis, tahun, judul dicetak miring dan diberi 

keterangan dalam kurung (Online) kemudian alamat sumber rujukan 

tersebut disertai keterangan kapan diakses di antara tanda 

kurung.Contoh : 

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996.A Survey of STM Online 

Journals, 1990-95: The Calm Before the Storm. (Online), 

(http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey.html, diakses 12 Juni 

1996). 

 

5.11. Dokumen Teknis 

Dokumen teknis dapat berupa manual untuk pengoperasian alat 

atau perangkat lunak, informsi mengenai spesifiksi peralatan laporan 

tentang tijauan khusu problem keteknikan dan lain sebagainya. 



Jika penulis diketahui 

Nama penulis, judul dokumen, dokumen teknis, identitas dokumen 

(jika ada) nama institusi, kota, tahun. 

Jika penulis tidak diketahui 

Judul dokumen, dokumen teknis, identitas dokumen (jika ada) 

nama institusi, kota, tahun. 

Contoh : 

Siemen X-Ray 7.0., User’s Guied. Dokumen teknis, Siemen Inc., 

Germany, 2006. 

 

5.12. Rujukan Dari Internet Berupa Artikel Dari Jurnal  

Berturut-turut nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal 

dicetak miring dan diberi keterangan dalam kurung (Online), volume 

dan nomor kemudian alamat sumber rujukan tersebut disertai keterangan 

kapan diakses di antara tanda kurung. Contoh : 

Griffith, A.I. 1995. Coordinating Family and School: Mothering 

for Schooling. Educatio Policy Analysis Archives.(Online), 

Vol. 3, No. 1, (http://olam.ed.asu.edu/epaa/, diakses 12 

Februari 1997. 

 

5.13. Rujukan Dari Internet Berupa Bahan Diskusi  

Berturut-turut nama penulis, tanggal, bulan dan tahun, topik 

diskusi dicetak miring dan diberi keterangan dalam kurung (Online) 

kemudian alamat e-mail sumber rujukan tersebut disertai keterangan 

kapan diakses di antara tanda kurung. Contoh : 

Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing Internet 

Sites.NETTRAIN Discussion List, (Online), 

(NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 

1995). 

 

5.14. Rujukan dari E-mail Pribadi  

Berturut-turut nama pengirim jika ada dan disertai keterangan 

dalam kurung (alamat e-mail pengirim), tanggal, bulan, tahun, topik isi 

bahan dicetak miring, nama yang dikirimi disertai keterangan dalam 

kurung (alamat e-mail yang dikirimi). Contoh : 

Davis, A. (a.Davis@uwts.edu.au). 10 Juni 1996.Learning to Use 

Web Authoring Tools.E-mail kepada Alison Hunter 

(huntera@usq.edu.au). 

 

mailto:huntera@usq.edu.au


6. LAMPIRAN  

Lampiran adalah uraian atau keterangan tambahan yang penting 

yang diletakkan pada akhir atau bagian belakang dari tulisan yang jika 

ditempatkan pada bagian utama akan mengganggu kesinambungan dan 

alur tulisan. Lampiran dapat berupa daftar pertanyaan (questionnaire), 

transkrip wawancara, lembar hitungan, print-out statistik, daftar riwayat 

hidup dan keterangan lainnya. Tata cara penulisan lampiran diatur 

sebagai berikut : 

❖ Setiap lampiran diberi nomor urut mulai nomor 1 sampai 

selesai  

❖ Nomor halaman dalam lampiran adalah kelanjutan dari nomor 

halaman pada bab sebelumnya.  
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ABSTRAK 
 

Abstrak adalah suatu bagian dari tugas akhir yang berikan 

permasalahan, metode penyelesaian masalah, hasil yang diperoleh dari 

penelitian dan kesimpulan. Terdapat kata kunci setelah penulisan 

abstrak. 

 

Kata Kunci : Mikrokontroller, dsb 
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ABSTRACT 

 
Abstract is a part of the final project that gave problems, problem-

solving method, the results obtained from the research and conclusions. 

There keywords after writing the abstract. 

 

Keyword: Microcontrolle,  dsb 
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KATA PENGANTAR 

 

  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas segala nikmat, kekuatan, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat dan 

salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan 

para pengikutsetianya. Amin. Atas kehendak Allah sajalah, penulis 

dapat menyelesaikan proyek akhir yang berjudul : 

“JUDUL TUGAS AKHIR” 

Pembuatan dan penyusunan tugas akhir ini merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Akademi 

Teknik Elektro Medik Semarang. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna 

karena keterbatasan dan hambatan yang dijumpai selama pengerjaannya. 

Sehingga saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan demi 

pengembangan yang lebih optimal dan kemajuan yang lebih baik. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Semarang, Oktober 2017 
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