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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Pengertian Tugas Akhir 

Sebagai rangkaian paling akhir dalam perkuliahan dan salah satu 

persyaratan menjadi Sarjana Teknik adalah mengerjakan Tugas Akhir (TA) atau 

Skripsi, dimana mahasiswa dapat melakukannya dengan merangkum dan 

mengaplikasikan serta menggabungkan semua ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan beserta pratikum dan tugas-tugas yang lain. 

Tugas Akhir ini merupakan langkah tahap akhir untuk menjadi Sarjana 

Strata 1 (ST) dan sebagai tugas besar yang terakhir, yang paling besar nilai SKSnya. 

Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang disusun dalam jangka waktu satu sampai 

dua semester dan mempunyai luaran artikel pada jurnal, ddapat juga berupa 

produk prototype atau TTG (TeknologiTepat Guna). 

Tugas Akhir ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa yang didasarkan 

pada inisiatif, ide yang inovatif, perancangan, pelaksanaan hingga membuat 

laporan Tugas Akhir yang menjadi tanggung jawabnya dengan bimbingan Dosen 

Pembimbing. Setelah menyelesaikan hampir sebagian mata kuliah (sekitar 100 

sks), sebaiknya sudah mempunyai gambaran tentang tema atau topik yang disukai 

agar pada saat mengerjakan tidak terasa berat. 

Tugas Akhir diawali dengan membuat Proposal Tugas Akhir dan 

direncanakan dengan berdasarkan pada : 

1. Permasalahan yang jelas dan sesuai dengan bidang ilmunya 

2. Memenuhi kaidah dan metodologi ilmiah 

3. Mengungkapkan adanya fakta baru dan solusi untuk menyelesaikan masalah 

4. Dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, tidak menjiplak tulisan  orang 

lain dan mengikuti tata tulis yang ditentukan 

Untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini diperlukan serangkaian 

tahapan yang satu dengan lainnya saling berkaitan, diantaranya 

1. Mengajukan proposal Tugas Akhir 

2. Mempresentasikan proposal dan diuji untuk disetujui 

3. Melakukan penelitian 

4. Mengolah data dan menganalisa 

5. Membuat laporan Tugas Akhir 
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6. Mengikuti Sidang/Ujian Tugas Akhir dengan mempresentasikan hasil 

penelitian dan penulisan laporannya. 

Sebagai langkah awal untuk Tugas Akhir (4 sks) adalah membuat Proposal Tugas 

Akhir yang mempunyai bobot 2 sks, kemudian diuji melalui Seminar Proposal 

Tugas Akhir. 

 
1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Pemecahan masalah pada Tugas Akhir ini dilakukan sesuai dengan bidang 

keahliannya, metode yang sistematis, logis, kritis, kreatif dan berdasarkan situasi 

yang terjadi saat itu. Data atau informasi yang akurat dibutuhkan untuk 

menentukan hasil yang sesuai dengan metode yang digunakan. Dengan demikian 

tujuan dari Tugas Akhir adalah agar mahasiswa : 

1. Mampu membentuk sikap ilmiah 

2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang akan 

dicarikan jalan keluar sesuai dengan metode yang digunakan 

3. Mampu membuat karya ilmiah dari perencanaan, perancangan, 

pelaksanaan sampai pelaporan hasil dalam bentuk Laporan Tugas Akhir. 

4. Mampu melakukan kajian secara kuantitatif atau kualitatif hingga dapat 

menarik kesimpulan dan merekomendasikan hasilnya. 

5. Mampu mempresentasikan dan mempertahankan Tugas Akhir dalam 

Sidang Sarjana dihadapan tim penguji yang terdiri dari 3 orang yaitu 2 

orang Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing. 

 
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan dan Tema yang dipilih untuk Tugas Akhir 

Menurut Michaelson (1982), dalam penelitian yang dilakukan pada 

bidang rekayasa mempunyai tujuan untuk : 

1. Membangun teori dan asas baru 

2. Menunjukkan penerapan praktis dari asas yang telah diketahui 

sebelumnya 

3. Mencari penyelesaian persoalan rekayasa alat, bahan atau proses 

4. Merancang sistem dan struktur yang baru 

5. Mengembangkan metode baru atau yang diperbaiki 

6. Melanjutkan penelitian-penelitian yang terdahulu 

Dengan demikian, tema atau jenis penelitian yang dapat dipilih untuk 

melakukan Tugas Akhir adalah 
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a. Penelitian/riset melalui eksperimen atau non eksperimen seperti korelasi, 

komparasi, prediksi, kontribusi. 

b. Pengkajian/studi lanjut meliputi kelayakan, kasus, evaluasi, aplikasi 

c. Perancangan/desain meliputi perencanaan, perancangan,metode, model, 

program, prototype, simulasi, rancang bangun,desain dan sebagainya 
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BAB II 

PROPOSAL TUGAS AKHIR 

 

2.1 Alur Pengajuan Proposal Tugas Akhir 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Penentuan Dosen Pembimbing 

Mengikuti Seminar Proposal TA 

Bayar biaya Proposal TA di bank BNI, 
disahkan bagian SPP 

Program Proposal Tugas Akhir di KRS 

Pengajuan Proposal TA (formPropTA-TI03), disetujui Dosen 
Wali dan diketahui Ka Prodi TI 

Lengkapi persyaratan dan serahkan ke 
bagian Administrasi FT sesuai batas waktu 

Konsultasi ke Dosen Pembimbing, 

dan mengisi Daftar Bimbingan (formPropTA-TI08) 

Pemberkasan Seminar Proposal : 

o Formulir Pengajuan Seminar Proposal (formProTA-TI04) 

o Daftar Bimbingan Proposal TA (formProTA-TI08) 

o Berkas Proposal Tugas Akhir 3 exemp 

Pengajuan Seminar Proposal, (formProTA-TI04), 

disetujui Dosen Pembimbing, diketahui Ka Prodi TI 
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2.2 Persyaratan Umum 

Proposal Tugas Akhir (TA) merupakan usulan dari Tugas Akhir yang 

dibuat/disusun berdasarkan ide, tema dan obyek materi yang akan digunakan 

dalam penelitian Tugas Akhir. Dalam proposal ini digambarkan latar belakang dan 

masalah yang akan diteliti beserta rencana/metode untuk memecahkan masalah 

tersebut sehingga mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian 

dan mempunyai kesimpulan. 

Mahasiswa yang akan mengajukan proposal TA harus memenuhi 

persyaratan umum sebagai berikut : 

a. Telah menyelesaikan sebagian mata kuliah minimal 120 SKS. 

b. IPK minimum 2,75 

c. Telah lulus 5 (lima) mata kuliah dengan nilai minimal C 

1. Metodologi Penelitian 

2. Pancasila 

3. Kewarganegaraan 

4. Bahasa Indonesia 

5. Bahasa Inggris 

d. Tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) 

 
2.3 Tata Tulis Proposal TA 

Tata Tulis dalam Proposal Tugas Akhir dikerjakan dengan menggunakan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Diketik rapi menggunakan huruf Times New Roman dengan font 12 dan 
jarak spasi 1,5. 

b. Batas kiri penulisan berjarak 4 cm, batas kanan berjarak 3 cm, batas atas 
berjarak 4 cm, batas bawah berjarak 3 cm 

c. Tulisan rata kiri dan rata kanan 
d. Nomer halaman dibagian bawah sebelah kanan 
e. Keterangan gambar atau tabel ditulis dibawah gambar atau tabel, 

disesuaikan dengan bab dan diurutkan, misalnya : 
gambar 2.1. alur proses produksi 

angka 2 menunjukkan letaknya di bab 2, angka 1 menunjukkan urutan 
gambar yang berada di bab 2 

f. Ukuran kertas A4 dan 80 gram 
g. Proposal TA menggunakan cover dalam (formProTA-TI02), sebelum 

diseminarkan/diuji tidak perlu dijilid, dijepit dan dimasukkan map kertas 
berwarna merah 

h. Setelah diuji dan disetujui revisinya, Proposal TA dijilid dengan 
menggunakan cover luar (formProTA-TI01) dan cover dalam (formProTA-TI02), 
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selanjutnya wajib dikumpulkan sebanyak 2 (dua) eksemplar, untuk 
Program Studi dan arsip pribadi. 

i. Meminta bukti penyerahan Proposal TA atau tanda terima dari Tenaga 
Kependidikan Fakultas Teknik (formProTA-TI13) 

 
2.4 Sistimatika Penulisan Proposal Tugas Akhir 

Penulisan Proposal Tugas Akhir dilakukan secara berkesinambungan dan 

berurutan antara satu bab dengan bab yang lain, maksudnya bila setiap pergantian 

bab tidak perlu pindah halaman. 

Sebelum Proposal Tugas Akhir diseminarkan/ diuji, bagian inti tidak perlu 

diberi lampiran kecuali cover/ sampul dalam (formProTA-TI02) dan Persetujuan 

Dosen Pembimbing (formProTA-TI03) 

Sedangkan urutan/Sistematika penulisan proposal TA setelah selesai 

diseminarkan/ diuji dilakukan berurutan sebagai berikut : 

o Cover/halaman sampul luar dan dalam (formPropTA-TI02 dan formPropTA-TI02) 

o Persetujuan Dosen Pembimbing (formProTA-TI05) 

o Persetujuan Panitia Seminar Proposal Fakultas Teknik (formProTA-TI06) 

Selanjutnya urutan susunan Proposal dimulai dari : 

JUDUL : 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menjelaskan tentang pemilihan tema/topik penelitian, menjawab pertanyaan 

mengapa topik ini layak/perlu diambil, apa alasannya dan diuraikan dengan 

dilandasi keingintahuan peneliti dalam mengungkap suatu gejala, konsep, 

dugaan untuk mencapai tujuan. Sebaiknya konsultasikan dengan Dosen 

sehingga tema/topik tersebut sudah sesuai dan jelas arah penelitiannya. 

1.2 Perumusan masalah 

Menjelaskan definisi, asumsi, lingkup masalah yang akan diteliti diuraikan 

secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab 

permasalahan, pengujian hipotesis, atau dugaan yang akan dibuktikan 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjelaskan tujuan untuk memecahkan masalah dengan mengungkap suatu 

gejala, konsep, dugaan yang terjadi sehingga mendaptkan solusi dan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan 

1.4 Batasan Masalah 

Menjelaskan sesuatu yang menjadi batasan penelitian sehingga konsentrasi 

penelitian lebih terfokus. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan kajian pustaka atau teori yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang diteliti dengan menguraikan teori temuan dan bahan 

penelitian lain. Pustaka yang digunakan sebaiknya yang mutakhir (maksimum 

10 tahun terakhir), berasal dari buku-buku dan mengutamakan artikel yang 

terdapat pada jurnal ilmiah yang relevan. Menampilkan juga penelitian 

terdahulu yang artikelnya telah diterbirtkan melalui jurnal. Batas waktu 

penerbitan jurnal adalah 10 tahun yang lalu. Tinjauan pustaka ini dapat 

diuraikan menjadi beberapa sub bab dan sub bab yang terakhir adalah 

Penelitian terdahulu. 

2.1 ………. 

2.2 ............ dan seterusnya 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan secara rinci metode yang akan digunakan melalui tahapan- 

tahapan penelitian, peubah yang diamati/diukur, metode yang digunakan, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data. Untuk penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang 

digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi serta penafsiran dan 

penarikan kesimpulan penelitian. Lebih mudah dimengerti bila langkah- 

langkah penelitian digambarkan dengan menggunakan flow chart (diagram 

alir). 

3.1 Diagram alir langkah penelitian 

………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Variabel dan Populasi 

………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Pengolahan Data (rencana, menggunakan metode, rumus dsb) 

………………………………………………………………………………………………… 

3.5. Analisa Hasil (harapan) 

………………………………………………………………………………………………… 

BAB IV. PENUTUP 

Menjelaskan tentang harapan yang ingin dicapai terhadap penelitian yang 

akan dilaksanakan nanti dan rencana jadwal penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar pustaka yang dipakai sebagai referensi penelitian ini, didasarkan 

pada yang tertulis di bab Tinjauan Pustaka. Rujukan atau Daftar Pustaka ini 

terdiri dari 80% Jurnal Nasional atau Internasional dengan terbitan 10 tahun 

terakhir, dan sisanya Paten, Prosidings dan Buku Ajar 
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2.5 Seminar Proposal Tugas Akhir 

Seminar atau ujian Proposal Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan 

masukan tentang rencana penelitian yang akan dilakukan, mengarahkan agar 

tema/topik lebih difokuskan. Proposal dipresentasikan dihadapan 3 orang penguji, 

salah satunya adalah dosen pembimbing. Apabila proposal sudah bisa diterima 

dan perlu direvisi atau masukan-masukan dari penguji telah dicantumkan dalam 

proposal maka Tugas Akhir dapat segera dikerjakan 

Seminar Proposal TA atau ujian Proposal TA diselenggarakan setiap akhir 
semester sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas Teknik. Ketentuan dalam 
pelaksanaan Seminar Proposal TA adalah : 
a. Melakukan pemberkasan Seminar Proposal ke bagian Administrasi FT dengan 

menyerahkan : 

o Formulir Pendaftaran Seminar Proposal (formProTA-TI03) 

o Daftar Bimbingan Proposal TA (formProTA-TI08) 
o Berkas Proposal Tugas Akhir 3 exemp, masing-masing dimasukkan dalam 

map kertas berwarna merah 

b. Mengikuti seminar proposal TA, dalam satu ruang yang terdiri dari 8-15 

peserta dengan Tim Penguji yang sama. 

c. Peserta lain boleh berada di dalam ruangan ketika satu peserta sedang 

presentasi dan diuji. 

d. Tim Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing sebagai moderator dan 2 orang 

Dosen Penguji. 

e. Peserta dan Dosen Penguji menandatangani Berita Acara Seminar Proposal 

(formProTA-TI09a) dan (formProTA-TI09b) 

f. Setelah Seminar Proposal TA, peserta segera melakukan revisi Proposal TA 

paling lambat 2 minggu dan mendapat persetujuan dari kedua Dosen Penguji 

(formProTA-TI10) 

 
2.6 Pengumpulan Buku Proposal Tugas Akhir 

Setelah menyelesaikan revisi dari inti/isi Proposal Tugas Akhir maka 

sebelum dijilid harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut : 

o Cover/halaman sampul luar (formProTA-TI01) 

o Cover/halaman sampul dalam (formProTA-TI02) 

o Persetujuan Dosen Pembimbing (formProTA-TI08) 

o Persetujuan Panitia Ujian Proposal TA (formProTA-TI06) 

o Inti dari Proposal Tugas Akhir yang sudah direvisi dan disetujui Dosen Penguji 

(bab 1 sampai bab 4 dan Daftar Pustaka) 
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o Daftar Bimbingan Proposal TA (formProTA-TI08) 

o Berita Acara Seminar Proposal (formProTA-TI09a) dan (formProTA-TI09b) 

o Persetujuan Revisi Proposal Tugas Akhir (formProTA-TI10) 

Langkah berikutnya setelah berkas Proposal Tugas Akhir selesai, 

mahasiswa wajib melakukan : 

a. Penjilidan, penandatanganan dan pengumpulan Proposal TA paling lambat 2 

minggu dari disetujuinya revisi. 

b. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan maka 

Seminar Proposal TA dinyatakan gugur dan harus mengulang 

c. Proposal TA yang sudah dijilid softcover dengan cover luar yang ditentukan 

(formProTA-TI01) , 1 exemplar untuk arsip pribadi dan 1 exemplar diserahkan ke 

bagian Administrasi Fakultas Teknik dan mendapat bukti penyerahan Proposal 

TA (formProTA-TI13) 
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BAB III 

TUGAS AKHIR 

 

3.1 Alur Pengajuan Tugas Akhir (TA) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Program TUGAS AKHIR di KRS 

Apabila diperlukan, mengajukan surat ijin mengambil data 

Sidang TUGAS AKHIR 

Revisi TA (form TA-TI10) maksimum 2 minggu 

Pengajuan TA (form admTA-TI03) disetujui Dosen Wali dan Dosen Pembimbing, 

diketahui Ka Prodi TI, dilampiri bukti penyerahan proposal TA, 

diserahkan ke bagian Administrasi FT, sesuai batas waktu 

Bayar biaya TA di bank Mandiri, disahkan bagian SPP 

Konsultasi ke Dosen Pembimbing, mengisi Daftar Bimbingan TA (form TA-TI08) 

Pemberkasan Sidang TA di bagian Administrasi FT (form TA-TI04) 

disertai persyaratan yang ditentukan 

Pengajuan Sidang TA, (form TA-TI04), 

disetujui Dosen Pembimbing, diketahui Ka Prodi TI 

Lulus sebagai SARJANA TEKNIK 

Pemberkasan Yudisium di bagian Administrasi FT (formTA-TI14), 

bukti penyerahan buku Laporan TA dan disertai persyaratan yang lain 
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3.2 Persyaratan Umum 

Setelah mengikuti seminar/ujian Proposal Tugas Akhir dan telah 

menyelesaikan revisi sesuai dengan saran dan masukan dari dosen penguji, maka 

mulailah melakukan penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang dibuat pada 

flow chart (diagram alir) yang terdapat pada proposal Tugas Akhir bab 3. Apabila 

diperlukan dapat meminta surat ijin penelitian dari Dekan FT untuk diserahkan 

kepada perusahaan/instansi tempat penelitian/mengambil data 

Adapun persyaratan untuk dapat mengerjakan Tugas Akhir adalah : 

a. Telah melakukan KRS mata kuliah Tugas Akhir (TI1803) 

b. Telah menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dibuktikan dengan Tanda Terima 

Berkas Buku Proposal Tugas Akhir (formProTA-TI13) 

c. Tidak diijinkan mengubah judul dan tema yang telah disetujui pada Proposal 

Tugas Akhir 

 
3.3. Tata Cara Penulisan Dan Pengetikan Tugas Akhir 

Tata Tulis dan pengetikan dalam Tugas Akhir dikerjakan dengan 
menggunakan ketentuan sebagai berikut : 

o Ukuran kertas A4 dan 80 gram 
o Tugas Akhir sebelum disidangkan/diuji tidak perlu dijilid, dijepit dan 

dimasukkan dalam map plastik berwarna merah 
o Setelah diuji dan disetujui revisinya, Tugas Akhir dijilid softfile dengan 

cover luar dan dalam yang telah ditentukan (formTA-TI01 dan formTA-TI02) dan 

wajib mengumpulkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar, untuk Program Studi TI, 
perpustakaan Unipa Surabaya dan arsip pribadi. 

o Meminta bukti penyerahan TA dari Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik 
untuk mendaftar Yudisium (form TA-TI08) 

 
3.3.1 Jenis huruf 

• Ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 

• Kata-kata asing yang masuk dalam kalimat dan tidak dapat diterjemahkan 

ditulis dengan huruf miring (italic). 

• Huruf tebal (bold) digunakan untuk menegaskan istilah tertentu dan untuk 

menuliskan huruf-huruf pada sampul, judul bab, dan sub-bab. 

3.3.2 Bilangan dan Satuan 

o Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. 

o Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya 

beratnya 45,5 gram. 
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o Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya g, kg, cm 

3.3.3 Jarak Baris 

▪ Jarak antara 2 baris 1,15 spasi, kecuali untuk ringkasan/abstrak 1 spasi, 

▪ Kutipan langsung, judul untuk daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris 

(biasanya dibawah tabel atau gambar), dan daftar pustaka, yang diketik 

dengan jarak 1 spasi. 

• Jarak antara judul bab dan baris pertama teks atau sub bab 3 spasi, jarak antara 

sub bab ke baris berikutnya 2 spasi, dan selanjutnya jarak setiap baris baris 

1,15 spasi, kecuali untuk ringkasan/abstrak 

3.3.4 Batas Tepi 

• Batas-batas pengetikan diatur sebagai berikut : dari tepi kiri 4cm, dari tepi atas 

4cm, dari tepi bawah dan kanan masing-masing 3cm. 

• Penulisan menggunakan rata kiri dan rata kanan 

3.3.5 Alinea Baru 

o Setiap alinea dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan ke dalam teks 

sebanyak 6 ketukan dari batas tepi kiri. Harus dihindari adanya satu alinea yang 

hanya terdiri atas satu kalimat. 

o Pemenggalan kata disesuaikan dengan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Tidak diperkenankan melakukan pemenggalan kata pada halaman 

berikutnya. 

o Agar dihindari memisahkan judul sub bab di halaman bawah dengan artikelnya 

di halaman berikutnya 

3.3.6 Penomoran Bab 

▪ Semua bab harus diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi besar, 

diletakkan di tengah-tengah margin atas. Kemudian disusul dengan judul bab 

di bawahnya dengan jarak 2 spasi ditulis dengan huruf kapital semua dan 

diatur supaya simetris horisontal, tanpa diakhiri dengan titik. 

▪ Sub bab diberi nomor menggunakan angka Arab, dengan format m.n, 

misalnya: 1.2 (tanpa titik setelah ‘2’), dimana ‘1’ menyatakan bab tempat sub 

bab berada, dan ‘2’ menyatakan sub bab ke-2 pada Bab I; ditulis rata kiri 

menggunakan huruf kapital seluruhnya. 

▪ Pedoman penulisan yang diatur adalah sampai dengan sub-sub bab, yaitu 

menggunakan angka Arab dengan format m.n.o, misalnya: 1.2.3 (tanpa titik 

setelah ‘3’), dengan ‘3’ menyatakan sub-sub bab ke-3 pada sub bab ke-2. 
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3.3.7 Penomoran Halaman 

o Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke abstrak diberi nomor 

halaman dengan angka Romawi kecil. 

o Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai dengan 

halaman terakhir, termasuk Daftar Pustaka dan Lampiran, memakai angka 

Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) sebagai nomor halaman. 

o Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas atau kanan bawah, kecuali 

kalau ada penulisan nomor dan judul bab pada bagian atas halaman, maka 

penulisan nomor halaman ditulis di sebelah tengah bawah. 

3.3.8 Penyajian Tabel, Gambar dan Persamaan 

Penyajian tabel 

• harus dilakukan secara sistematis, oleh karena itu judul tabel perlu 

mendapatkan penomoran. Sistem penomoran tabel dimulai secara berturut- 

turut untuk setiap bab, dengan format Tabel m.n, dengan m menyatakan 

nomor bab dan n menyatakan nomor urut tabel pada bab yang bersangkutan. 

• Penomoran tabel selalu menggunakan angka Arab. 

• Format judul tabel ditulis diatas dan ditengah terhadap tabel yang 

bersangkutan. Kata-kata dalam judul tabel ditulis dengan format kalimat 

(sentence form), yaitu: 

o Awal keterangan tabel ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan 

titik. 

o Huruf lain ditulis dengan huruf kecil, kecuali nama-nama dalam EYD 

yang mengharuskannya ditulis kapital. 

Contoh: 

Tabel 4.1 Perbandingan nilai PSNR dan indeks kualitas Wang 

Penyajian gambar 

o Gambar dapat berupa diagram, peta, bagan, maupun ilustrasi juga diberi 

sistem nomor agar mudah didata melalui daftar isi Tugas Akhir. Nomor- nomor 

pada gambar dan sebagainya diletakkan pada bagian bawah gambar yang 

bersangkutan, diikuti dengan judul gambar. 

o Mengenai aturan penulisan judul gambar mengikuti ketentuan sama seperti 

pada judul tabel. Penulisan ‘Gambar …..’ diletakkan rata tengah, sedemikian 

pula dengan gambar yang dijelaskannya. 

o Ukuran font untuk penulisan Tabel…. dan Gambar …. adalah 10pt. 
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Persamaan–persamaan 

yang ada disajikan pula dengan menggunakan nomor persamaan. Nomor urut 

persamaan, reaksi kimia, dan lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung 

dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Format penomoran sama dengan 

penomoran tabel. 

contoh: 

1 
 

g(m, n) = 
2   G(1,2 ) exp{ j(m1 + n2 )}d1d2 

− 

........................ (3.1) 

 

3.3.9 Penulisan kutipan 

Mentaati etika ilmiah dalam pengutipan dengan menyebutkan sumber kutipan 

akan menghindarkan diri dari perbuatan melakukan plagiasi atau plagiarisme. 

Berikut jenis-jenis kutipan dan ketentuan penyebutan sumber rujukan beserta 

cara-cara pengutipan 

a. Kutipan Langsung (direct quotation) 

adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang 

penyajiannya sama persis dengan teks aslinya (yang dikutip). Dalam merujuk 

sumber kutipan di teks utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama 

pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halamannya. 

o sebaiknya dilakukan nama terakhir dari penulis buku tersebut, Misalnya : 

Buchari Alma hanya dibuat Alma (2010:12)……. 

o Jika kutipan terdiri dari dua pengarang maka diletakan kata ”dan” diantara 

kedua pengarang, misalnya : menurut Alma dan Simamora (2012:14).......... 

o Jika kutipan lebih dari dua pengarang maka dibuat dkk atau et-al, misalnya : 

menurut Alma dkk (2012:15), dan menurut Robbins et-al (2012:15). 

o Jika  kutipan  satu  pengarang  terdapat  dua  buku  dalam satu  tahun maka 

penulisannya adalah, Menurut Alma (2010a:6) dan Alma (2010b:17)..... 

o Jika kutipan memakai bahasa asing, kutipannya ditulis dalam huruf miring. 

Contoh: 

Berkenaan dengan peradaban, Huntington (1996:303) mengatakan 

sebagai berikut: The overriding lesson of the history of civilization, 

however,....... 

o Jika mengutip bukan dari buku/sumber aslinya, melainkan dari pengarang lain 

(mengutip sebuah kutipan), maka tambahkan kata “dalam” ketika menyebut 

referensinya. Contoh: Sistem informasi akuntansi mempunyai 
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fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Menurut Romney dalam 

Mulyadi (2000:2) sistem informasi akuntansi dalam perusahaan ........ 

b. Kutipan Tidak Langsung (indirect quotation) 

merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang 

penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa 

atau kalimat penulis/peneliti sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus 

disebutkan. Contoh : Menurut Mangkunegara (2008:67) ada 2 (dua) bentuk 

kedisiplinan kerja, yaitu : “Kedisiplinan preventif dan kedisiplinan korektif”............. 

c. Kutipan Dari Koran/Majalah 

• Majalah : Peringkat universitas-universitas yang ada di  Indonesia  berada jauh 

di bawah dibandingkan ...... (Tempo, 17 Februari 2012). 

• Koran : Sebagaimana terjadi di beberapa negara sedang berkembang, di 

Indonesia juga ditemukan ............. (Kompas, 11 Maret 2012). 

• Sumber Online (Internet) : Sebuah sumber online dikutip dengan cara yang 

sama seperti sumber yang dicetak, yakni dengan mencantumkan nama 

penulis/organisasi, nama website, atau pemilik website, diikuti oleh tahun 

publikasi dan tanggal akses (URL-nya dicantumkan di Daftar  Pustaka).  Contoh 

: Pembangunan di Indonesia yang di tandai dengan distribusi pendapatan

(Bank Indonesia 2007, diakses 27 Maret 2012). 

• Sumber Wawancara/Angket/Observasi : Masalah terjadi berkaitan dengan 

penurunan laba ............ (wawancara, 20 Juni 2012). 

d. Penulisan daftar pustaka 

Mengikuti ketentuan dari model Chicago Style yang telah banyak digunakan di 

seluruh dunia dan diterapkan banyak universitas di Indonesia. 

- Dalam penulisan daftar pustaka, gelar pengarang tidak dicantumkan. 

- Daftar referensi disusun menurut abjad dengan satu spasi. 

- Dari satu referensi ke referensi lainnya diberi jarak dua spasi. 

- Ketik baris pertama dari setiap referensi rata kiri, dan baris selanjutnya masuk 

ke dalam (hanging) satu sentimeter atau lima spasi, begitu juga baris 

berikutnya (lihat contoh) 

□ Pengarang tunggal : 

Agnestania Sawirtanu, 2004. Kebijakan Pendanaan dan Rekstrukturisasi 

Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 

□ Pengarang 2 orang : 

Manurung, Jonni J dan Manurung, Adler H. 2009. Ekonomi dan Keuangan 
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beserta Kebijakan Moneter. Cetakan Pertama. Jakarta : Salemba 

Empat. 

□ Pengarang lebih 2 orang : 

Manurung, Jonni J. et al. 2005. Ekonometrika. Cetakan Pertama. 

Jakarta : Elex Media Computindo. 

□ Jika 1 (satu) pengarang 2 buku tahun berbeda: 

Buchari Alma 2007. Manajemen Pemasaran. Cetakan Pertama. Jakarta : 

Rineka Cipta. ---------------- 2009. Manajemen Pemasaran. Cetakan 

Kedua. Jakarta : Rineka Cipta. 

□ Jika 1 (satu) pengarang 2 buku tahun sama : 

Buchari Alma 2007a. Manajemen Pemasaran. Cetakan Pertama. Jakarta : 

Rineka Cipta.Buchari Alma 2007. Pemasaran Strategis. Cetakan 

Pertama. Bandung : Alfabeta. 

□ Terjemahan : 

Scott,J.C. 2000. Senjatanya Orang Yang Kalah. Terjemahan A. Rahman Z, 

Sayogyo dan Mien Joehaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

□ Bab dalam buku : 

Fleishman, I.A. 2003. Twenty Years of Consideration and Structure 

dalam   Fleishman, I.A. &    Hunt, J.G.  (penyunting). “Current 

Development in the Study of Leadership” Selected Reading, hlm. 1- 

37. Carbondale : Southern Illinois University Press. 

□ Jurnal : 

Agus Eko Sujianto,. 2001. Analisis  Variabel-Variabel  Yang 

Mempengaruhi Struktur Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang   Go   Public   di   Bursa   Efek   Jakarta.   Jurnal Ekonomi dan 

Manajemen. Vol.2.No.2. 

□ Rujukan Elektronik : 

Kawasaki, Jodee L., and Matt R. Raveb. 1995. “Computer-Administered 

Surveys in Extension”. Journal of Extension 33(June). E-Journal on- 

line. Melalui http://www.joe.org/june33/95.html [06/17/00] 

Aditjondro,  George.  n.d.  The  Political  Economy  of  Violence   In 

Maluku, Indonesia. http://www.munindo.brd.de (diakses 21 

September 2001). Levy, Marc. 2000. Environemental Scarcity and 

Violent Conflict: A Debate. 

http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/ 

debate.htm (diakses 4 Juli 2002). 

http://www.joe.org/june33/95.html
http://www.munindo.brd.de/
http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/
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3.4 Sistimatika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan Tugas Akhir berbeda dengan Proposal Tugas Akhir. 

Setiap pergantian bab harus diikuti dengan pergantian halaman. Pada uraian 

masing-masing bab harus lebih lengkap namun tidak mengubah judul/tema yang 

sudah disetujui seperti pada latar belakang. Begitu pula pada bab Kajian Pustaka, 

harus lebih lengkap dan menyesuaikan pengembangan penelitian terutama 

tentang pengolahan data dan hasil penelitian. 

o Pada saat pemberkasan untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir, lembar 

Persetujuan Panitia Ujian Tugas Akhir (form TA-TI06) dan Surat Pernyataan 

Keaslian Karya Tugas Akhir (form TA-TI07) tidak perlu ditanda tangani atau tidak 

perlu disertakan 

 
Urutan/Sistematika penulisan TA dilakukan berurutan sebagai berikut : 

o Cover/halaman sampul luar (form TA-TI01) 

o Cover/halaman sampul dalam (form TA-TI02) 

o Persetujuan Dosen Pembimbing (form TA-TI05) 

o Persetujuan Panitia Ujian Tugas Akhir (form TA-TI06) 

o Surat Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir (form TA-TI07) 

o Abstrak, merupakan ringkasan/intisari dari laporan penelitian/Tugas Akhir 

(form TA-TI5) yang terdiri dari 3 paragraf yaitu : 

- Pertama memuat judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, 

batasan, tujuan dan manfaat penelitian 

- Kedua memuat landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan dan 

analisa data 

- Ketiga memuat hasil, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang sudah dilakukan. 

Ditulis dengan jarak 1 spasi, Times New Roman font 11, sebanyak maksimum 

setengah halaman atau sekitar 200 kata, dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris. Paragraf terakhir Kata Kunci, jumlahnya 3 sampai 5 kata dipisahkan 

dengan koma, bisa dipilih dari judul atau metode penyelesaian masalah 

o Kata Pengantar, merupakan uraian tanda terima kasih yang ditujukan kepada 

orang tua, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Program Studi Teknik Industri, Dosen 

Pembimbing, semua Dosen dan Staf, teman-teman se-angkatan. 

o Daftar Isi 

o Daftar Gambar 

o Daftar Tabel 
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o BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang : 

1.1. Latar belakang 

Latar belakang pemilihan tema/topik penelitian, menjawab pertanyaan 

mengapa topik ini layak/perlu diambil, apa alasannya dan diuraikan dengan 

dilandasi keingintahuan peneliti untuk mengungkap suatu gejala, konsep, 

dugaan untuk mencapai tujuan. Ditulis lebih jelas dan terurai dengan lengkap. 

Sebaiknya konsultasikan dengan Dosen sehingga tema/topik tersebut sudah 

sesuai dengan arah penelitian dan isi proposal yang telah disetujui. 

1.2. Perumusan masalah 

Dijelaskan definisi, asumsi, lingkup yang menjadi batasan penelitian. Masalah 

yang diteliti diuraikan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis, atau dugaan yang akan 

dibuktikan dan sesuai dengan proposal yang telah disetujui 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan tujuan untuk memecahkan masalah dengan mengungkap suatu 

gejala, konsep, dugaan yang akan terjadi sehingga mendapatkan solusi dan 

kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, diharapkan tujuan ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang diperoleh dan sesuai dengan proposal yang telah 

disetujui. 

 
o BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan kajian pustaka atau teori yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang diteliti dengan menguraikan teori temuan dan bahan 

penelitian lain yang dibagi menjadi beberapa sub bab. 

Pustaka yang digunakan sebaiknya yang mutakhir (maksimum 10 tahun 

terakhir), berasal dari buku-buku atau sumber pustaka yang lain dan 

mengutamakan artikel yang terdapat pada jurnal ilmiah yang relevan. 

Dalam bab Tinjuan Pustaka ini juga menjelaskan teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, ditulis secara berurutan sesuai dengan langkah 

penelitian yang dilakukan. 

Uraian Pustaka yang digunakan berasal dari Rujukan atau Daftar Pustaka, 

terdiri dari 80% Jurnal Nasional atau Internasional dengan terbitan 10 tahun 

terakhir, sisanya Paten, Prosidings dan Buku Ajar 
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o BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan secara rinci metode yang akan digunakan melalui tahapan- 

tahapan penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data. Untuk penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang 

digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi serta penafsiran dan 

penarikan kesimpulan penelitian. Lebih mudah dimengerti bila langkah- 

langkah penelitian digambarkan dengan menggunakan flow chart (diagram 

alir). 

 
o BAB IV. PENGOLAHAN DATA 

Merupakan inti dari Laporan Tugas Akhir karena pada bab ini menguraikan 

langkah-langkah penelitian yang dilakukan, diawali dengan menampilkan data 

yang sudah diambil, baik data primer maupun data sekunder, mengolah data 

tersebut dengan menggunakan rumus atau menggunakan program komputer, 

menghitung dengan memasukkan pada rumus hingga mendapatkan hasil, 

menganalisa hasilnya hingga bisa diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan. 

Langkah yang dilakukan untuk mengolah data ini sebaiknya sesuai dengan 

flowchart yang terdapat di bab III sehingga terdapat kesinambungan antara 

bab III dan bab IV. Penulisan dibagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan 

langkah yang dilakukan 

 
o BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data diperoleh analisa hasil yang sudah diuraikan pada 

bab III sehingga bisa disimpulkan hasil akhir yang diperoleh 

5.2. Saran 

Saran yang diberikan sesuai dengan hasil analisa akhir dan kesimpulan. 

Apabila memungkinkan dapat disarankan untuk dilanjutkan penelitiannya 

 
o DAFTAR PUSTAKA 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan dan sumber atau penerbit. Untuk 

pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, 

volume dan nomor penerbitan serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. 

Daftar Pustaka ini hanya mencantumkan beberapa pustaka yang tertulis atau 

dikutip dalam bab 2 Tinjauan Pustaka sebagai kelengkapan teori 
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yang ada. Rujukan atau Daftar Pustaka terdiri dari 80% Jurnal Nasional atau 

Internasional dengan terbitan 10 tahun terakhir, dan sisanya Paten, Prosidings 

dan Buku Ajar. 

 
o LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Diawali dengan lampiran yang berhubungan dengan inti dari penelitian seperti 

lembaran tabel statistik, kuisener, hasil perhitungan dengan  computer atau 

shoftware. Selanjutnya surat keterangan/ijin penelitian (bila ada), daftar 

bimbingan TA, berita acara sidang TA, persetujuan revisi TA dansebagainya. 

 
3.5 Ujian / Sidang Tugas Akhir 

Sidang atau Ujian Tugas Akhir ini merupakan kewajiban untuk mempresentasikan 

dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk Tugas 

Akhir, menunjukkan bahwa tema/topik yang diajukan ternyata menghasilkan 

penelitian yang sesuai. 

Sidang atau Ujian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada semester berikutnya setelah 

Seminar Proposal Tugas Akhir. Ketentuan dalam pelaksanaan Sidang/Ujian Tugas 

Akhir adalah 

Dalam siding atau ujian ini mahasiswa mempresentasikan hasil penelitan yang 

sudah dilakukan dihadapan 3 orang penguji, salah satunya adalah dosen 

pembimbing. Dari hasil ujian tersebut, apabila masih ada yang kurang atau ada 

masukan-masukan dari penguji maka perlu direvisi dan diperbaiki sehingga Tugas 

Akhir tersebut akan sempurna, kemudian dijilid sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Revisi dan penjilidan laporan Tugas Akhir tersebut harus sudah 

diselesaikan sebelum yudicium. 

a. Melakukan pemberkasan Sidang/Ujian Tugas Akhir ke bagian Administrasi FT 
dengan menyerahkan : 
▪ Formulir Pendaftaran Sidang/Ujian Tugas Akhir (formTA-TI04) 

▪ Daftar Bimbingan Tugas Akhir (formTA-TI08) 
▪ Berkas Laporan Tugas Akhir 3 exemplar, tidak dijilid, masing-masing 

dimasukkan dalam map plastik berwarna merah 

b. Mengikuti sidang /ujian Tugas Akhir, dilakukan satu persatu mahasiswa dalam 

satu ruang dengan 3 orang Tim Penguji, 

c. Peserta lain tidak diijinkan berada dalam ruang ujian ketika satu peserta 

sedang presentasi dan diuji. 
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d. Tim Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing sebagai moderator dan 2 orang 

Dosen Penguji. 

e. Peserta dan Dosen Penguji menandatangani Berita Acara Sidang/Ujian Tugas 

Akhir (formTA-TI09a) dan (form admPropTA-TI09b) 

f. Setelah Seminar Proposal TA, peserta segera melakukan revisi Proposal TA 

paling lambat 2 minggu dan mendapat persetujuan dari kedua Dosen Penguji 

(formTA-10) 

 

 
3.6 Artikel 

Langkah berikutnya sebelum mendaftar Yudisium adalah membuat artikel 

ilmiah untuk mengikuti seminar sebagai peserta dan mempresentasikan hasil 

penelitiannya sehingga dapat dimasukkan pada proseding seminar tersebut. 

Selain itu artikelnya juga dapat diunggah atau ditampilkan di jurnal ilmiah yang 

ilmunya serumpun sebidang. 

Materi artikel merupakan hasil penelitian dari Tugas Akhir yang belum 

pernah dipublikasikan. Petunjuk penulisan artikel ilmiah (formTA-TI16) tersebut 

adalah : 

a. Tata Tulis Artikel 

• Jenis huruf Times New Roman dengan font 11 

• Jarak antara judul artikel dengan baris pertama teks artikel adalah 3 spasi, 

dan selanjutnya jarak setiap baris 1,15 spasi, kecuali untuk 

ringkasan/abstrak menggunakan 1 spasi 

• Jumlah halaman tidak terbatas dengan jumlah kata sekitar 5.000 kata 

• Ukuran kertas A4 dengan batas tepi (margin) adalah 4 cm untuk batas atas 

dan 3 cm untuk batas bawah serta 4 cm untuk batas kiri dan 3 cm untuk 

batas kanan. 

• Menggunakan pengolahan MS Word (dalam bentuk 1 kolom) 

• Judul daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris (biasanya dibawah 

tabel atau gambar), dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. 

• Jarak antara judul bab dan baris pertama teks 3 spasi, jarak antara sub bab 

ke baris berikutnya 2 spasi dan selanjutnya jarak setiap baris ke baris 

berikutnya 1,15 spasi, kecuali untuk ringkasan/abstrak 1 spasi 

b. Tata Urutan Penulisan Naskah : 

▪ Judul dalam Bahasa Indonesia (huruf 21able21l Font 12 di Bold dengan 

spasi tunggal) 
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▪ Nama Penulis (tanpa gelar akademik, dilengkapi Program Studi, Fakultas 

dan Universitas serta alamat email yang aktif) 

▪ Abstrak (maksimal 200 kata, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 

Pertama memuat judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, 

batasan, tujuan dan manfaat penelitian ; Kedua memuat landasan teori, 

metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data,; Ketiga  memuat 

hasil, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

sudah dilakukan. Paragraf terakhir Kata Kunci, jumlahnya 3 sampai 5 kata 

dipisahkan dengan koma, bisa dipilih dari judul atau metode penyelesaian 

masalah. 

▪ Naskah artikel merupaka ringkasan dari Tugas Akhir, disarankan penulisan 

naskah yang diikuti menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero, Reffwork, 

Endnote dan lain-lain. Isi naskah ditulis sesuai dengan yang ada di Tugas 

Akhir dengan urutan : 

1. Pendahuluan 

2. Metode 

3. Pembahasan dan Hasil 

4. Kesimpulan 

5. Daftar Pustaka 

6. Ucapan Terima Kasih 

 
c. Aturan Umum Penulis Naskah : 

o Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman Font 11 dan 

dicetak tebal (Bold). 

o Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 1cm, antara alinea 

tidak diberi spasi 

o Kata asing ditulis dengan huruf miring 

o Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan 

bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja 

o Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor 

urut 

 
d. Aturan Tambahan 

Penyajian/penulisan Tabel, Gambar dan Persamaan sama dengan aturan 

pada penulisan Tugas Akhir 

𝑛 
(𝑥 + 𝑎)𝑛 = � �𝑛�𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘 

𝑘=0 
𝑘

 

 
…………………………………. (3.2) 
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o Penulisan Tabel 
Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1 dst). Judul diletakan 
di atas 23able dengan posisi tengah (centre justified) seperti contoh 
berikut. 

 

  Table 1. Nilai Modulus Young, Berat Volume, dan Angka Poisson 

Material 
Young Modulus 

(kN/m2) 
Density 
(t/m3) 

Poisson’s 
Ratio 

Clayey Soil 40 x 103 1.8 0.4 

Concrete Pile 19.36 x 106 2.4 0.2 

Concrete Frame 25 x 106 2.4 0.2 

Sumber: Pulikanti and Ramancharla, 2010 

 
o Penulisan Gambar 

Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (gambar 1 dst). Judul 

diletakan di bawah gambar dengan posisi tengah (centre justified) seperti 

contoh berikut. 

Gambar 1. Model Reaktor Penelitian 

 
 

3.7 Yudisium 

Yudisium adalah pernyataan proses akademik yang menyangkut 

penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang 

sudah dijalani termasuk sidang Tugas Akhir. Sesudah mengikuti yudisium dan 

dinyatakan LULUS, maka mahasiswa diijinkan mengikuti WISUDA SARJANA. 

Pelaksanaan Yudisium akan dilakukan oleh Fakultas Teknik. Mahasiswa 

wajib melakukan pemberkasan /mendaftar Yudisium di bagian Administrasi 

Fakultas Teknik dengan persyaratan : 

a. Menyerahkan berkas Yudisium (formTA-TI14) 

b. Melampirkan bukti penyerahan buku Laporan TA (formTA-TI13) 
c. Melampirkan bukti Pembayaran Yudisium 
d. Melampirkan bukti Kelengkapan SKPI 
e. Melampirkan bukti mengikuti Tes Bahasa Inggris 
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3.8 Penutup 

Buku Panduan Proposal dan Tugas Akhir beserta kelengkapan formulir 

yang dibutuhkan dan untuk dilampirkan ini digunakan juga sebagai bagian dari 

SPMI (Sistem Pengedalian Mutu Internal), semoga dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula buku panduan ini masih perlu 

perbaikan dan penyempurnaan, Terima kasih kepada semua Dosen Program Studi 

Teknik Industri yang telah memberikan masukan dan suportnya. 

 

Kelengkapan Proposal Tugas Akhir 
 

NO KODE LEMBARAN KETERANGAN 
a. FormPropTA-TI01 Cover Luar Proposal Tugas Akhir 
b. FormPropTA-TI02 Cover Dalam Proposal Tugas Akhir 
Pengajuan Proposal Tugas Akhir 
1 formPropTA-TI03 Pengajuan Proposal Tugas Akhir 
2 formPropTA-TI04 Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir 
Lampiran depan Proposal Tugas Akhir 
1 formPropTA-TI05 Persetujuan Dosen Pembimbing 
2 formPropTA-TI06 Persetujuan Panitia Ujian TA 
Lampiran belakang Proposal Tugas Akhir 
3 formPropTA-TI08 Daftar Bimbingan Proposal Tugas Akhir 
4 formPropTA-TI09a Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir (Dosen Penguji 1) 
5 formPropTA-TI09b Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir (Dosen Penguji 2) 
6 formPropTA-TI10 Persetujuan Revisi Proposal Tugas Akhir 
f. Penilaian Dosen untuk proposal TA 
1 formPropTA-TI11a Daftar Nilai Seminar Proposal TA dari Dosen Penguji 1 

(dipersiapkan oleh bagian administrasi FT) 

2 formPropTA-TI11b Daftar Nilai Seminar Proposal TA dari Dosen Penguji 2 
(dipersiapkan oleh bagian administrasi FT) 

3 formPropTA-TI12 Daftar Nilai Kepembimbingan Proposal Tugas Akhir 
(dipersiapkan oleh bagian administrasi FT) 

4 formPropTA-TI13 Tanda Terima Berkas Proposal Tugas Akhir 
   

 

Kelengkapan Tugas Akhir 
 

NO KODE LEMBARAN KETERANGAN 
1 formTA-TI01 Cover Luar Proposal Tugas Akhir 
2 formTA-TI02 Cover Dalam Proposal Tugas Akhir 
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3 formTA-TI03 Persetujuan Dosen Pembimbing 
4 formProTA-TI-04 Persetujuan Panitia Ujian TA 

Lampiran Pengajuan Tugas Akhir 

1 formTA-TI03 Pengajuan Tugas Akhir 
2 formTA-TI04 Pendaftaran Sidang Tugas Akhir 

Lampiran Tugas Akhir bagian depan 
1 formTA-TI05 Persetujuan Dosen Pembimbing 

2 formTA-TI04 Persetujuan Panitia Sidang Fakultas Teknik 
3 formTA-TI05 Surat Pernyataan Karya Tugas Akhir 

Lampiran Tugas Akhir bagian belakang 
1 formTA-TI08 Daftar Bimbingan Tugas Akhir 

2 formTA-TI08a Berita Acara Sidang Tugas Akhir Penguji 1 
3 formTA-TI09b Berita Acara Sidang Tugas Akhir Penguji 2 

4 formTA-TI10 Persetujuan Revisi Tugas Akhir 

Lembar Penilaian Dosen untuk Tugas Akhir 

1 formTA-TI11a Daftar Nilai Ujian/Sidang Tugas Akhir Penguji 1 
2 formTA-TI11b Daftar Nilai Ujian/Sidang Tugas Akhir Penguji 2 
3 formTA-TI12 Daftar Nilai Kepembimbingan 

4 formTA-TI13 Tanda terima berkas laporan Tugas Akhir 

Contoh Abstrak TA & Artikel 

2 formTA-TI15 Contoh abstrak 
3 formTA-TI16 Contoh artikel ilmiah 

 
 
 
 

Surabaya, 9 April 2021 

Ketua Program Studi Teknik Industri 

 

 
M. Nushron Ali Mukhtar, MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panduan Kerja Praktek Industri 26 
 

 


