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Kata Pengantar

        Pertanggungjawaban mahasiswa terhadap penelitian   
tersebut   disusun   dalam sebuah Laporan Tugas Akhir.

Untuk mempermudah pencapaian tujuan diatas dibuat-
kan Petunjuk Penulisan Laporan Tugas Akhir yang bertujuan 
untuk membantu mahasiswa dalam menyusun laporannya, 
dan memiliki keseragaman mengenai aturan, tata Cara, format 
penulisan, dan lain-lain. 

Akhirnya, diharapkan buku pedoman ini dapat berman-
faat bagi civitas akademika Fakultas Teknologi khususnya bagi 
mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir.                                                                       

     Bandung, Juni 2010  

                                                         Penyusun  
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Pendahuluan
B a b  1

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir yang 
merupakan salah satu   syarat   untuk   menyelesaikan Program 
Strata  Satu (S1) di  Universitas Bale Bandung masih tampak 
beragam dalam proses maupun  formatnya. Walaupun latar 
belakang dan bahan penulisan Tugas Akhir ini berbeda,dalam arti 
disesuaikan dengan bidang terapan  ilmu yang dikembangkan 
pada masing-masing program, namun perlu dibuat suatu 
pedoman yang akan menghasilkan karya ilmiah yang memiliki 
ciri khusus di Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.  

Pedoman ini  sifatnya  berupa rujukan. Sistematika yang 
diikuti  oleh kebiasaan yang berlaku pada  masing-masing 
bidang terapan ilmu  mengikat Program Studi (termasuk 
Program Studi pada program strata yang bersangkutan), dalam 
arti harus diikuti dan dilaksanakan, tetapi masih dimungkinkan 
untuk disesuaikan.
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1.1. Pengertian Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah   suatu   karya   tulis  ilmiah,   berupa    
paparan    hasil observasi, atau penelitian terapan yang : 

a. mendeskripsikan atau membahas suatu proses dan/
atau dinamika kegiatan kerja, atau

b. membahas suatu  masalah dalam bidang terapan 
ilmu tertentu,  dengan menggunakan kaidah-kaidah 
yang berlaku dalam bidang terapan ilmu itu.

Observasi adalah kegiatan  yang  terencana   dan   terarah   
secara   sistematik untuk memperoleh data dan informasi tentang 
suatu proses dan/atau dinamika kegiatan kerja. 

Penelitian terapan adalah kegiatan yang terencana, terarah 
secara sistematik, dan terkendali, untuk memperoleh data dan 
informasi tentang suatu masalah dalam bidang   terapan   ilmu   
tertentu,  dengan  menggunakan metode ilmiah, untuk menjawab 
pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.  

Kegiatan observasi, atau penelitian terapan   yang dilakukan 
dalam rangka penulisan Tugas Akhir ini, dapat dilaksanakan 
melalui studi kepustakaan yang disertai dengan pengumpulan 
data  primer dan/atau   data  sekunder.    

Dengan demikian, kegiatan observasi, atau penelitian 
tersebut berupa :

a. studi kepustakaan, serta pengumpulan data primer 
dan sekunder

b. studi kepustakaan dan pengumpulan data primer, 
atau

c. studi kepustakaan dan pengumpulan data 
sekunder  
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Data primer adalah data yang diperoleh mahasiswa di 
lapangan, baik melalui wawancara maupun hasil pengukuran 
langsung lainnya.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh mahasiswa 
dengan memanfaatkan hasil pihak lain, seperti publikasi ilmiah, 
jurnal, majalah ilmiah, dsb. 

 1.2. Kedudukan Tugas Akhir dan Bobot SKS

Tugas Akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan 
mata kuliah lain,tetapi berbeda bentuk, proses belajar-
mengajarnya, dan cara penilaiannya.  

Bobot Tugas Akhir ditetapkan sebesar 6 SKS, yang terdiri 
dari dua jenis kegiatan belajar-mengajar, yaitu : 

a. Kegiatan lapangan sebesar 3 SKS, yang setara 
dengan kegiatan akademik setiap 12-15 jam selama 
satu  semester, atau setara  dengan    kegiatan 
akademik 230-375 jam; 

b. Kegiatan   penulisan, yang   pada   dasarnya   sama   
dengan   kegiatan   lapangan,yaitu 3 SKS, yang 
setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 
12-15 jam selama satu semester, atau setara dengan 
kegia tan akademik 230-375 jam.; 

Tugas Akhir   ini   merupakan   suatu final   assigment.   
Bagi   mahasiswa   yang melakukan penelitian terapan, pada 
dasarnya penelitiannya bersifat sederhana dan lebih merupakan 
penelitian terapan (applied research) daripada penelitian dasar  
(basic research), dengan mempertimbangkan keterbatasan   
kemampuan mahasiswa dan waktu dalam melakukan 
penelitian.  
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1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk melatih dan menguji 
kemampuan berfikir kritis,  kreatif  dan  analitis  untuk  mernperkaya    
ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh mahasiswa saat kuliah 
dengan pengalaman-pengalamannya selama melakukan 
penelitian di lapangan, agar mereka mampu: 

a. mendeskripsikan suatu permasalahan
b. mengkaitkan permasalahan tersebut   dalam    

bidang   ilmu teknologi dan informatika mendeteksi 
permasalahan yang sedang atau akan terjadi

c. menganalisis permasalahan tersebut pada  butir  
c. berdasarkan ilmu yang dipelajarinya serta 
pengalaman praktisnya

d. mengambil kesimpulan dari analisis  permasalahan 
tersebut diatas  serta mengemukakan saran.

Selanjutnya setelah menyelesaikan program studinya, 
mahasiswa diharapkan mampu : 

a. menjadi tenaga siap didik dan/atau siap kerja untuk 
mekakukan suatu kegiatan tertentu dan melakukan 
analisis  terhadap kegiatan yang   digelutinya  
sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan   
yang   diperlukan   dalam   pengelolaan aktivitas 
organisasi.

b. Memiliki kemampuan yang tangguh dalam 
perencanaan kebutuhan implementasi, pengendalian, 
evaluasi dan pengembangan Teknik Informatika, 
guna mendukung aktifitas organisasi usaha secara 
efektif dan efisien.

c. Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri 
dengan perkembangan teknologi khususnya 
perkembangan perangkat keras dan perangkat 
lunak.  
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1.4. Ruang Lingkup dan Materi Tugas Akhir 

Topik Tugas Akhir dikembangkan dari bidang ilmu 
komputer sesuai dengan Program Studi Informatika.   Materi   
karya  tulis  ters ebut  didasarkan  pada  data dan/atau informasi 
yang berasal dan penelitian lapangan, yang dikaitkan dengan 
studi kepustakaan.  

Penulisan     karya   tulis  ilmiah   tersebut   harus   
dapat   mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak 
ditemukan, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel 
yang akan diteliti.   Karena   sifatnya   yang   demikian, karya   
tulis ilmiah harus mengetengahkan permasalahan asosiatif, yaitu 
menghubungkan antara dua variabel   atau lebih,   baik   yang   
bersifat kausal,  interaktif, maupun simetris.  

1.5. Topik Tugas Akhir dan Kedalaman Analisis

1.5.1.Topik Tugas Akhir 

Topik-topik yang dapat dijadikan bahan bahasan penulisan 
Tugas Akhir adalah :

1. GIS 
2. Produk Generik 
3. Teknik Kompilasi 
4. Ilmu Komputer 
5. Distributed Computing 
6. Web Design/Programming 

Uraian topik-topik yang dapat dijadikan bahan penulisan 
Tugas Akhir :

1. Geographic Information System (GIS) Prospek : 
•	 GIS	Transportasi	Darat	
•	 Global	Positioning	System	(GPS)	
•	 GIS	Pemetaan	hutan,	daratan	
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•	 GIS	Optimasi	Jaringan	Tenaga	Listrik	
•	 GIS	Simulasi	(Game)

2. Produk Generik 
•	 Data	 disimpan	 dengan	memori	 sesedikit	

mungkin 
•	 Pengolahan	data	Raster	dibuat	suatu	metoda	

Kompres data 
•	 Pergolahan	 data	 Vektor	 dibuat	 suatu	

Interpolasi 
•	 Kualitas	grafik	
•	 Animasi	grafik	
•	 Metoda	Optimasi

3. Teknik Kompilasi
•	 Model	Simulasi	Off	Line	atau	Real	Time
•	 	Metode	Numerik
•	 Operation	Research

4. Ilmu Komputer 
•	 Analisa	dan	Perancangan	Sistem
 Metode : 

o Data Flow Diagram (DFD) 
o Flow Map / System Flowchart 
o Hierarchy Input Process Output (HIPO) 
o Structure Chart (Bagan Terstruktur) 
o Structure Analysis and Design Technique 

(SADT) 
o Warnier / Orr (W/O) 

 Artificial Intellegent 
 Object Oriented Design dan Object 

Oriented Programming 
 Compiler 
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 Operating System 
 Software Engineering 
 Real Time System 
 Cryp tography  /  Encr ip t ion 

(Keamanan) 
 Struktur Data, Algoritma, Basis 

Data

 5. Distributed Computing 
•	 Network	
•	 Windows	NT
•	 Unix,	Linux	
•	 LAN	
•	 Interface
•	 Cloud	Computing	
•	 Client	Server.	

o File Server 
o Process Server

 6. Web Design/Programming

1.5.2. Kedalaman Analisis  

NO. MATERI KEDALAMAN ANALISIS
  1. Uraian Analisis                  Lebih mengutamakan •	

uraian analisis yang lebih 
mendalam guna mendukung 
pemecahan masalah, dan/ 
atau
Lebih menguraikan metode •	
/Teknik yang digunakan 
dengan beberapa contoh 
kasus dari analisis dan 
pemecahan masalah
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 2. Analisis 
Perbandingan 
Spesifikasi

Menguraikan perbandingan 
antara :

Sistem yang baru terhadap •	
sistem yang lama
Metode/Teknik yang •	
digunakan dalam 
pemecahan masalah 
terhadap metode lama yang 
sedang dipakai                               
Perangkat lunak/ Perangkat •	
keras yang di usulkan 
terhadap Perangkat lunak/ 
Perangkat keras yang 
sedang dipakai oleh instansi/ 
perusahaan

3. Perangkat lunak 
dan Perangkat 
keras                      

Dijelaskan spesifikasi Perangkat 
lunak/ Perangkat keras yang 
digunakan secara rinci

 4. Keuntungan Diuraikan keuntungan yang 
diperoleh dari analisis dan 
pemecahan masalah

5.     Referensi Harus mencantumkan referensi
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Persyaratan Administrasi 
dan Akademik

B a b  2

2.1. Persyaratan Akademik

Untuk menempuh Tugas Akhir, mahasiswa   harus   

memenuhi   persyaratan akademik seperti di bawah ini : 

1) sekurang-kurangnya   telah   memiliki   kredit   (huruf   
mutu D hanya satu) sebesar 85% dari beban studi 
kumulatif yang harus ditempuh;

2) telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat 
(mutlak maupun tidak mutlak) bagi Tugas 
Akhir tersebut, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan.
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2.2. Persyaratan Administratif  

Untuk menempuh Tugas Akhir, mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan administratif seperti di bawah ini : 

1) telah memenuhi persyaratan akademik tersebut 
pada butir 2.1;

2) memil ik i  kartu mahasiswa pada semester 
bersangkutan;

3) memiliki KRS semester bersangkutan yang 
mencantumkan Tugas Akhir dan telah ditandatangani 
oleh dosen wali. 

2.3. Persyaratan Pembimbing 

Selama proses penyusunan dan  penulisan Tugas Akhir 

ini, mahasiswa akan dibimbing oleh tim pembimbing, yang 

terdiri dari :

1) sekurang-kurangnya 2(dua) orang pembimbing, 
yaitu :

•	 1	 (satu)	 orang	 pembimbing	 utama,	 selaku	
penanggung jawab, dan

•	 1	(satu)	orang	pembimbing	pendamping	atau	
lebih, dan/atau

•	 1	(satu)	orang	pembimbing	lapangan	(apabila	
diperlukan).

2) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping 
diusulkan oleh Program Studi dan disahkan oleh 
Pimpinan Fakultas.  
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2.3.1. Persyaratan Pembimbing Utama

1) Pembimbing Utama pada dasarnya adalah tenaga 
pengajar tetap program studi atau yang ada di 
fakultas  di  mana Program Studi itu diselenggarakan, 
yang serendah-rendahnya mempunyai jabatan 
fungsional Asisten Ahli.

2) Apabila tenaga tetap   yang   memenuhi   persyaratan   
butir   (1) di   atas   tidak ada   atau   jumlahnya tidak 
mencukupi,maka Program Studi dapat  menunjuk 
tenaga tetap yang memenuhi persyaratan di bawah 
ini : 

•	 serendah-rendahnya		 	mempunyai	 	 	 jabatan			
fungsional   Asisten   Ahli   atau mempunyai 
kualifikasi di bidangnya. 

•	 S2	atau	S1	yang	direkomendasi	 oleh	Ketua	
Program Studi dan disetujui oleh Dekan 
Fakultas

2.3.2 Persyaratan Pembimbing Pendamping

1)  Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah 
tenaga pengajar tetap atau luar biasa Program Studi 
atau fakultas di mana program itu diselenggarakan,   
yang serendah-rendahnya mempunyai jabatan 
fungsional Asisten Ahli.

2) Apabila tenaga yang memenuhi persyaratan butir (1) 
di atas tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, 
maka dapat ditunjuk tenaga lain  yang serendah-
rendahnya mempunyai kualifikasi di bidangnya. 
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2.3.3 Persyaratan Pembimbing Lapangan

1) Pembimbing lapangan pada dasarnya adalah tenaga 
dari instansi/lembaga tempat mahasiswa melakukan 
kegiatan Tugas Akhir. 

2) Pembimbing lapangan sekurang-kurangnya adalah   
lulusan  program diploma III di bidang ilmu yang 
berkaitan dengan materi Tugas Akhir atau yang 
dianggap kompeten dalam instansi/lembaga 
bersangkutan. 
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Prosedur Penyusunan Laporan 
Tugas Akhir  

B a b  3

Dengan mempertimbangkan bahwa pendidikan atas dasar 
sistem kredit semester mengharuskan dilakukannya evaluasi 
pada akhir semester, maka proses penyelenggaraan Tugas 
Akhir dilakukan melalui prosedur di bawah ini.

6.1 Proses Awal 
Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan seperti   

tersebut pada butir 2.1 dan 2.2 mengisi KRS dengan    
mencantumkan Tugas Akhir. Pada saat pengisian KRS, 
diharapkan mahasiswa sudah memiliki "topik tentatif'.  

6.2 Prosedur Penunjukan pembimbing
1) Penunjukan pembimbing (Utama dan Pendamping) 

dilakukan oleh ketua Program Studi setelah 
mahasiswa menyerahkan "topi tentatif'  kepada ketua 
Program Studi yang bersangkutan.

2) Atas dasar "topik tentatif' tersebut, ketua Program 
Studi menunjuk   pembimbing utama dan satu orang 
pembimbing pendamping.

3) Ketua Program Studi secara tertulis menyampaikan 
penunjukan pembimbing utama dan pembimbing 
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pendamping kepada pimpinan fakultas, dan pimpin-
an fakultas segera mengeluarkan surat keputusan 
pengangkatannya yang berlaku untuk satu semester 
dan selambat-lambatnya dapat diselesaikan dalam 
waktu 2 semester.

4) Apabila dipandang perlu, Program Studi dapat pula 
menyarankan penunjukan :
a) Pembimbing lapangan, yaitu tenaga dari 

instansi / lembaga tempat  mahasiswa 
melakukan kegiatan Tugas Akhir.

b) Nara sumber, yaitu tenaga ahli dari luar prog-
ram atau Program Studi yang dimintakan 
informasi yang berkaitan dengan materi Tugas 
Akhir.

c) Konsultasi, yaitu tenaga pengajar tetap,tenaga 
pengajar tidak tetap, atau tenaga dari luar  
Program Studi   atau   fakultas   di  mana 
program itu diselenggarakan,yang dimintai 
konsultasi untuk   penyusunan Tugas Akhir 
dalam bidang yang tidak berkaitan    langsung 
dengan   materi Tugas Akhir.

d) Penunjukan pembimbing lapangan, nara 
sumber, dan/atau konsultan dari luar 
program atau fakultas di mana program itu 
diselenggarakan didasarkan pada kesediaan 
yang  bersangkut an serta pada keahlian di  
bidang terapan ilmu  yang berkaitan dengan 
materi Tugas Akhir (untuk pembimbing   
lapangan dan nara sumber) atau berkaitan 
dengan bidang terapan ilmu lain yang 
menunjang penyusunan Tugas Akhir (bagi 
konsultan).  

6.3 Penggantian Pembimbing
Apabila karena sesuatu alasan,   pembimbing utama   dan/

atau salah  satu atas semua pembimbing pendamping tidak 
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dapat menjalankan tugasnya lebih dari dua bulan berturut-
turut maupun tidak berturut-turut, maka ketua Program Studi 
menunjuk penggantinya,dengan memperhatikan persyaratan 
pembimbing tersebut pada butir 2.3.1 dan 2.3.2. 

6.4 Prosedur Bimbingan  
Tim pembimbing memantau proses pembimbingan dengan 

menggunakan Kartu Bimbingan Tugas Akhir.  Dengan demikian 
tim pembimbing dapat mengetahui perkembangan mahasiswa 
secara mendalam dengan mengikuti proses kegiatannya dalam 
menyusun dan menulis laporan Tugas Akhir.

1) Mahasiswa bersama pembimbing utama dan 
pembimbing pendamping mendiskusikan judul dan 
outline  (garis besar) rencana Tugas Akhir  yang akan 
dilakukan.

2) Usulan Tugas Akhir yang telah disetujui tim 
pembimbing harus terdaftar di Program Studi dan 
Administrasi Fakultas. 

3) Mahasiswa melakukan kegiatan Tugas Akhir di  
instansi/lembaga yang dipilih/ditunjuk, berbekal 
surat pengantar dari pimpinan fakultas 

4) Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan 
pada semester bersangkutan, maka : mahasiswa 
diperkenankan menyelesaikan pada semester 
berikutnya, dengan mencantumkannya kembali 
pada KRS (topik dan pembimbingnya bisa tetap 
sama); pada semester bersangkutan, pembimbing 1 
memberi huruf K (Kosong), sehingga tidak digunakan 
untuk penghitungan IP/IPK; semester bersangkutan 
tetap diperhitungkan dalam batas   waktu maksimal 
studi. 

5) Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan 
dalam dua semester berturut-turut, maka tetap   
diberlakukan penilaian seperti  pada butir (4)  di  atas, 
yaitu : Pembimbing utama memberi huruf mutu E; 
Mahasiswa diharuskan menempuh kembali Tugas 
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Akhir tersebut dengan topik   yang   berbeda (tim  
pembimbing bisa  tetap  sama   atau berbeda); 
Selanjutnya   berlaku   ketentuan   pengambilan 
Tugas Akhir mulai dari awal lagi (mulai dari butir 
3.4.(1)); dan -   Penunjukan tim pembimbing dimulai 
lagi dari awal (lihat butir 3.1. dan butir 3.2.).

6) Setelah Tugas Akhir selesai dalam bentuk first 
draft (konsep pertama) laporan Tugas Akhir, 
tim pembimbing melakukan evaluasi dalam   
bentuk seminar (lihat  butir(7)  dibawah dan butir 
5.4.(2)). Apabila tim pembimbing dan penguji   
menyatakan belum layak, maka laporan Tugas 
Akhir itu dinyatakan belum memenuhi persyaratan 
untuk diajukan pada sidang ujian akhir program. 
Mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai saran 
tim pembimbing. 

7) Setelah perbaikan selesai,tim pembimbing melakukan 
evaluasi lagi. Apabila tim pembimbing dan penguji 
sudah mengatakan layak, maka final draft (konsep 
final) laporan Tugas Akhir itu dinyatakan memenuhi 
persyaratan untuk diajukan pada sidang ujian 
akhir program dan tim pembimbing menyatakan 
persetujuannya dengan membubuhkan tanda 
tangan.

8) Final draft  (konsep final) laporan Tugas Akhir, dalam 
bentuk sudah dijilid, dibuat sekurang-kurangnya 
dalam rangkap enam, dengan rincian : 2 buah untuk 
Administrasi Fakultas dan Program Studi,  1 buah 
untuk pembimbing utama, 1 buah untuk pembimbing 
pendamping, 1 buah untuk mahasiswa,  1 buah 
untuk perpustakaan Universitas Bale Bandung

9) Setelah sidang ujian akhir program,  apabila 
dinyatakan lulus, mahasiswa akan mendapatkan 
tanda lulus sementara yang berlaku selama tiga 
bulan.
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Sistematika dan Inti Laporan 
Tugas Akhir 

B a b  4

Pada umumnya cara penulisan laporan Tugas Akhir dibagi 
ke dalam tiga bagian utama, yaitu : (1) bagian awal, (2) bagian 
inti, dan (3) bagian akhir. 

4.1 Bagian Awal 
•	 Bagian	awal	biasanya	terdiri	atas	:	
•	 Halaman	Judul	(dan	Subjudul);
•	 Halaman	Persetujuan	Pembimbing;	
•	 Halaman	Abstrak;	
•	 Halaman	Abstract	;	
•	 Halaman	Kata	Pengantar;	
•	 Halaman	Daftar	Isi;	
•	 Halaman	Daftar	Tabel	(kalau	ada);	
•	 Halaman	Daftar	Gambar	(kalau	ada);	
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•	Halaman	Daftar	Grafik	(kalau	ada);	

•	Halaman	Daftar	Diagram	(kalau	ada);	

•	Halaman	Daftar	Lampiran	(kalau	ada).		

4.2 Bagian Inti

Pada   umumnya   bagian   inti   diawali   oleh   informasi   
tentang   kegiatan   kerja yang diobservasi yang dilakukan, atau 
masalah umum dan khusus yang diteliti, serta deskripsikan 
tentang pentingnya kegiatan diobservasi yang dilakukan atau 
penelitian itu. Pada hakekatnya sistematika penulisan laporan 
Tugas Akhir dapat digambarkan pada contoh di bawah ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian, atau Kegiatan Observasi 

Paragraf ini sering disebut sebagai motivator atau 
pendorong dilakukannya kegiatan observasi,   praktek   kerja,   
atau   penelitian  dalam   rangka   penyelesaian Tugas   Akhir.   Hal   
ini   bisa   seperti   ganda,   yaitu   :   (1)   sebagai   pendorong   
bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatannya, dan (2) 
sebagai pendorong bagi orang lain untuk membaca bagian-
bagian selanjutnya dari laporan Tugas Akhir ini; berarti uraian 
pada paragraf ini harus dapat menggugah minat baca. 

Pada   paragraf   ini   perlu   pula   diuraikan   sejauh   mana  
kegiatan   kerja   itu diobservasi, dilakukan, atau masalah itu 
diteliti. 

Empat komponen latar belakang masalah yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut :

1) sinyalemen kegiatan   kerja   yang   akan   diobservasi/
dilakukan,   atau masalah yang akan diteliti;
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2) relevansi   kegiatan    kerja   yang   akan   diobservasi/
dilakukan, atau  masalah yang akan diteliti, dengan 
bidang terapan ilmu yang dipelajari;

3) keserasian pendekatan yang digunakan sesuai 
dengan bidang terapan ilmu yang dipelajari; dan

4) gambaran kegunaan hasil  observasi, atau 
penelitian. 

Kalau ada mahasiswa melakukan observasi terhadap 
kegiatan kerja, maka pengungkapan bagian ini dapat didasarkan 
atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1) Apa yang telah diketahui, teoritis maupun faktual, dari 
kegiatan kerja yang akan diobservasi/dilakukan?

2) Adakah permasalahan yang perlu diobservasi, atau  
adakah   permasalahan yang menarik sehingga 
mahasiswa memilihnya untuk meneliti? 

3) Bagian mana yang menarik untuk diobservasi, 
atau bagian mana yang menarik bagi mahasiswa 
untuk melakukan observasi? mengapa bagian itu 
menarik?

4) Apakah mungkin secara teknis meningkatkan 
kualitas dan/atau efisiensi kegiatan kerja itu?

Apabila mahasiswa akan melakukan penelitian, maka    
pengungkapan bagian ini dapat didasarkan atas pertanyaan-
pertanyaan berikut :

1) Apa yang telah diketahui, teoritis maupun faktual, 
dari masalah yang diteliti?

2) Adakah permasalahan di situ; apakah ada "keraguan"  
yang terdapat pada permasalahan itu? 

3) Bagian mana yang menarik dari masalah yang 
diteliti? 

4) Apakah mungkin secara teknis masalah itu diteliti?  
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1.2    Identifikasi Masalah (kalau ada) 

Identifikasi masalah adalah  aspek abstraksi dan  pemilihan 
yang   tepat terhadap aspek kegiatan kerja  yang akan 
diobservasi/dilakukan atau  aspek masalah yang akan diteliti. 
Dengan perkataan lain, identifikasi masalah merupakan inti 
fenomen aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi/dilakukan 
atau permasalahan yang akan diteliti.  

1.3    Maksud dan/atau Tujuan 

Maksud mengungkapkan arah  dan   tujuan   umum    dari  
apa yang    akan dicapai   melalui   kegiatan   observasi,   atau   
penelitian,   sebagai tindak lanjut dari identifikasi masalah.

Tujuan mengetengahkan aspek-aspek kegiatan kerja apa 
yang akan diobservasi/dilakukan, dikaitkan dengan lingkup 
kerja yang lebih   luas; indikator-indikator apa yang hendak 
ditemukan dalam penelitian, vang terutama berkaitan dengan 
variabel-variabel yang akan diteliti. 

Maksud dan   tujuan   sering   dianggap     sebagai    hal  
yang   sama,    tetapi sebenarnya terdapat perbedaan antar 
keduanya.  

1.4    Kegunaan 

Paragraf ini menjelaskan  tentang manfaat kegiatan yang 
dilakukan (observasi,   atau   penelitian), langsung maupun 
tidak langsung, yang   dikaitkan dengan manfaat praktis hasil 
kegiatan itu.  

1.5    Metode Pendekatan yang Digunakan 

Paragraf ini mengungkapkan secara ringkas tentang : 
1) Bagi mahasiswa yang akan melakukan observasi; 

rancangan     pendekatan,   prosedur yang   akan   
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dilakukan,   instrumen    yang akan digunakan (kalau 
ada),   Teknik   analisis,   dan   metode   ujinya   (kalau 
ada);

2) Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian; 
rancangan     penelitian, prosedur penelitian,   alat  
ukur   yang   digunakan,sampel,    Teknik analisis,  
dan metode pengujian (bagi mahasiswa yang akan 
melakukan penelitian). 

1.6    Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Menguraikan tentang tempat kegiatan Tugas Akhir 
dilakukan (kota, daerah, desa, laboratorium, sekolah, 
perusahaan, klinik,  rumah sakit,  panti asuhan, dsb.). Selain 
itu juga menguraikan jadwal dan lamanya kegiatan yang 
dilakukan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini  dapat menjelaskan teori  (atau  teori-teori) yang 
relevan dengan kegiatan yang diobservasi/dilakukan atau  
masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi 
uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari publikasi    
baku (misalnya, job tittle), publikas ilmiah,   atau  hasil  penelitian 
pihak lain yang dapat dijadikan pertimbangan dan kaidah-kaidah 
teoritis serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya 
penalaran untuk mengkaji kegiatan kerja yang diobservasi/
dilakukan atau menjawab masalah yang diteliti. 

Pada bab ini  dimungkinkan mengajukan lebih  dari  satu  
teori  atau  data sekunder untuk membahas kegiatan   kerja   yang   
diobservasi/   dilakukan atau permasalahan yang menjadi topik 
Tugas Akhir,   sepanjang   teori-teori dan/atau data sekunder itu 
berkaitan dan tidak kontradiktif.  
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BAB III ANALISIS 

Pada   bab ini dijelaskan   mengenai   masalah   yang   
akan  diuraikan   konsisten dengan tujuan  penelitian yang telah 
diuraikan pada bab    pendahuluan.

Permasalahan akan diperoleh dari penjelasan mengenai 
gambaran   umum   pada bagian dimana mahasiswa melakukan 
penelitia atau   memperoleh data. Pada Bagian/Divisi/Biro/Badan 
tersebut akan diperoleh masalah yang sedang dan/atau akan 
dihadapi. Analisis permasalahan ini harus dapat   diuraikan 
dengan detail tanpa mengurangi tujuan pokok permasalahan.  

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Masalah yang telah  diuraikan    dapat    dipecahkan     
dengan     metode    yang digunakan.   Pemecahan   masalah   
dapat   berbentuk   perancangan   (desain)   dan/atau perhitungan 
matematis yang kemudian dijelaskan mengenai pemecahan 
tersebut. 

Perancangan ini  berupa   perancangan dari  suatu   metode  
yang dipilih   dalam memecahkan masalah (perancangan sistem   
atau   perancangan model), desain masukan  (Input Design),  
disain antar muka  (Interface   Design),  disain   keluaran (hasil 
yang sesuai dengan tujuan penulisan). Biasanya bentuk disain 
masukan dan disain keluaran sesuai dengan yang diinginkan   
perusahaan/instansi,   atau   disain yang   dibuat   sendiri   oleh   
penulis yang   dapat   diterima   oleh   perusahaan/instansi. 

Disain ini harus dapat bersifat efisien, efektif, fleksibel, 
sederhana, dan informatif.

Apabila permasalahan menggunakan perhitungan 
matematis dapat menggunakan tabel atau gambar yang harus 
dijelaskan secara detail. 
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Variabel-variabel	yang	diteliti		(variabel		masukan					dan			
variabel   keluaran) merupakan data yang dibutuhkan dalam 
pengolahan data dari data  mentah (dokumen dasar)   menjadi   
informasi   yang   berguna   bagi   semua   pihak, terutama bagi 
instansi/perusahaan. Pengolahan data ini dapat menggunakan 
tabel, gambar (disain database), atau diuraikan dalam kalimat-
kalimat yang mudah dimengerti.

Dalam   hal   ini   perlu   disertakan   penulisan   tentang   
analisis   perbedaan   antara sistem    lama    dengan    sistem   
baru  (sistem    yang   dibuat  dalam     penulisan),   atau 
keunggulan      dari   produk    inovatif  yang    dibuat   terhadap    
masalah    yang   timbul sebelum     produk    tersebut   dibuat.   
Hal   ini  dimaksudkan   agar     mahasiswa  dapat berfikir   secara   
kritis   dan   dapat   menganalisis   permasalahan   dari   berbagai   
sudut pandang.  

BAB V KESIMPULAN atau KESIMPULAN DAN       
    SARAN 

Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil interpretasi 
dan pembahasan yang dirumuskan      dalam    bentuk    
pernyataan    secara   ketat  dan   padat,  sehingga   tidak 
menimbulkan   penafsiran   lain.   Informasi   vang   disampaikan   
dalam   kesimpulan bisa   berupa   pendapat   baru,   koreksi   
atas   pendapat   lama,   pengukuhan pendapat lama, atau 
menumbangkan pendapat lama vang berkaitan dengan kegiatan 
yang diobservasi/dilakukan atau diteliti. 

Saran merupakan tindak   lanjut  dari   kesimpulan, berupa 
anjuran atau rekomendasi yang dapat  menyangkut aspek 
operasional,kebijakan, maupun  konseptual.   Saran   hendaknya   
bersifat   kongkret,   realistik,   bernilai praktis,   dan terarah. 
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Apabila mahasiswa tidak mengajukan saran/rekomendasi 
atas	dasar	 kesimpulan	 yang	diajukan,	maka	 judul	Bab	V	 ini	
adalah Kesimpulan. 

4.3    Bagian Akhir 

Bagian akhir biasanya terdiri atas :
•	 Daftar	Pustaka;	
•	 Lampiran-lampiran	 (berisi	 tabel),	 perhitungan	

statistik, peraturan-peraturan, contoh instrumen 
tertulis yang digunakan, dsb.);

•	 Riwayat	Hidup	(apabila	perlu).	
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Evaluasi Laporan Tugas Akhir  
B a b  5

5.1 Sidang Ujian Akhir Program

Evaluasi Tugas Akhir dilaksanakan dalam sidang akhir 
program, setelah mahasiswa menyelesaikan penulisan laporan 
Tugas Akhir, sesuai waktu ujian yang ditetapkan. Sidang ujian 
akhir   program ini dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sesuai 
dengan kebutuhan.

Sidang ujian akhir program ini berlangsung sekitar satu 
jam, terdiri dari : 

•	 ujian	komprehensif,	dan	
•	 ujian	laporan	Tugas	Akhir	

Dengan demikian yang diuji  adalah  materi Tugas  Akhir,   
integrasi,  dan aplikasi mata kuliah utama, serta keluasan 
wawasan mahasiswa dalam bidang terapan ilmunya.

 5.2 Sasaran Evaluasi 

Sasaran    evaluasi    tim  pembimbing      terhadap    Tugas   
Akhir   yang    ditulis mahasiswa adalah sebagai berikut : 
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1) Sistematika penulisan Tugas Akhir, ditinjau dari  
penyusunannya yang logis, keruntutan seperti yang 
dikemukakan	pada	bab	IV	di	atas.

2) Isi  laporan Tugas Akhir,  yaitu  penilaian  terhadap 
kegiatan   kerja  yang diobservasi/dilakukan atau 
masalah yang diteliti, penuturan dalam bahasa yang 
diobservasi/dilakukan atau masalah yang diteliti 
dengan bidang terapan ilmu yang dipelajari,   bobot   
cakupan   kesimpulannya, arti penting laporan  
Tugas   Akhir dalam pengembangan ilmu (teoritik)  
dan   (kalau mungkin) kegunaan praktisnya. 

3) Analisis, yaitu pembahasan dan penarikan 
kesimpulan.   Hal   ini   berkaitan dengan  kemahiran 
memformulasikan rangkaian kegiatan kerja yang  
diobservasi/dilakukan atau masalah yang diteliti  
secara jelas, cara mempertanggungjawabkannya. 
Penggunaan  literatur,  pengaitan antara teori (atau 
teori-teori) yang digunakan, pengalaman praktis 
selama observasi/pengumpulan data,  integrasi  
data  yang   diperoleh/dialami     dan teoritik, serta 
pengungkapanya secara sistematik/analitis, dsb.

4) Penguasaan pengetahuan faktual,  yang merupakan 
pengetahuan yang mencakup  topik  Tugas Akhir,   
baik  yang   langsung maupun    yang tidak langsung 
(komprehensif). 

5) Cara menginterpretasi, membahas, menanggapi 
dan;atau memecahkan masalah, berkaitan 
dengan analisis pada butir (3) di atas. Hal ini 
mencakup bagaimana kemandirian mahasiswa 
dalam   melaksanakan  observasi, atau penelitian:   
kreativitas, orisinalitas   dalam menginterpretas dan   
membahas  hasil  observasi, atau menanggapi   
permasalahan yang  diteliti; pandangan pribadi yang 
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mandiri terhadap   hasil observasi, atau penelitian;   
cara   kerja yang menunjukkan ketekunan, motivasi 
kuat, obyektivitas pendekatan, dan etika ilmiah 
dalam melakukan kegiatan Tugas Akhir. 

5.3 Tim Evaluator

Pada dasarnya laporan Tugas Akhir dievaluasi oleh dua 
pihak, yaitu oleh : tim pembimbing, sebelum dan sewaktu sidang 
ujian akhir program, dan tim penguji, sebelum dan pada waktu 
sidang ujian akhir program. 

5.3.1 Tim Pembimbing 

Penyusunan dan penulisan Tugas  Akhir  merupakan salah 
satu persyaratan untuk menempuh sidang ujian akhir program. 
Oleh karena itu tim pembimbing   melakukan evaluasi terhadap 
Tugas Akhir  mahasiswa sebelum sidang ujian akhir program 
(lilhat butis 3.4.(6) dan (7)). 

1) Tim pembimbing (atau anggotanya) tidak  menguji   
pada ujian akhir program, kecuali   apabila   ditunjuk   
sebagai penguji pada sidang ujian tersebut.

2) Penilaian tiap pembimbing (utama maupun 
pendamping) mempunyai bobot yang sama. 

3) Penilaian tiap pembimbing (utama maupun pendam-
ping) diberikan dalam bentuk angka yang berkisar 
antara 60 - 100. Hasil akhir tim pembimbing adalah 
rata-rata angka mutu para pembimbing.

4) Hasil penilaian tim  pembimbing diberikan kepada 
panitia ujian akhir program   atau   ketua   Program 
Studi,  sebagai kelengkapan pengajuan sidang   
ujian akhir program.  
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5.3.2 Tim Penguji 

Tim penguji ditetapkan oleh pimpinan fakultas atas usulan 
ketua Program Studi, atau panitia ujian akhir program. Penguji 
sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang dikenakan 
bagi pembimbing utama.

1) Tim penguji sekurang-kurangnya berjumlah dua 
orang

2) Tim penguji meminta pertanggungjawaban 
mahasiswa atas laporan Tugas Akhir yang ditulis 
dalam sidang ujian akhir program .

3) Sasaran evaluasi tim penguji sama dengan sasaran 
evaluasi Pembimbing (lihat butir 5.2.(1) s.d 5.2.(5)), 
ditambah dengan: kemampuan menanggapi 
pertanyaan, yang didasari  oleh   karya   tulis laporan 
akhir yang dibuatnya;  penguasaan materi karya tulis 
laporan  Tugas  Akhir,   dikaitkan   dengan integrasi 
dan aplikasi mata kuliah  utama, serta  keluasan    
wawasan mahasiswa di bidang terapan ilmunya.

4) Penilaian para anggota tim penguji mempunyai 
bobot yang sama, diberikan     dalam bentuk angka 
yang berkisar antara 60 - 100. dan dikonversi ke 
huruf mutu. 

5) Hasil akhir tim penguji adalah rata-rata huruf mutu 
para penguji. 

5.4 Hasil Evaluasi 

Karena   kedudukan   Tugas   Akhir   tidak   berbeda   
dengan   mata   kuliah   lain, maka hasil ujian laporan Tugas 
Akhir tidak menghasilkan yudisium. Yudisium ditetapkan atas 
dasar IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) akhir studi (lihat butir 5.6 
di bawah). 

1) Skor   akhir   evaluasi   Tugas   Akhir   diperoleh   
dari  hasil   rata-rata   angka   mutu tim pembimbing 



29Buku Petunjuk Penulisan Laporan Tugas Akhir

dan angka mutu tim penguji, dengan bobot sebagai 
berikut : 
•	 tim	pembimbing	 :	60%	
•	 tim	penguji		 :	40%	
 Skor akhir ini berupa huruf mutu dengan 

rentang C – A. 
2) Skor akhir harus dialihkan menjadi huruf mutu, 

sesuai cara penilaian sebagai berikut :
Rentang Nilai          Huruf Mutu  
    81 – 100              A  
    76 – 80      B  
    60 – 75      C 

3) Hasil sidang ujian akhir program sekurang-kurangnya 
memperoleh skor 60.

4) Hasil penilaian yang diberikan oleh tim penguji pada 
sidang ujian akhir program adalah final, artinya, 
apabila mahasiswa dinyatakan lulus, tidak akan ada 
perubahan huruf mutu setelah laporan Tugas Akhir 
tersebut diperbaiki (lihat butir 5.5 (7)). 

5.5 Hasil Evaluasi Tim Penguji
1) Dalam sidang akhir program, dimungkinkan adanya 

masukan baru dari penguji, yang dapat diusulkan 
sebagai bahan perbaikan Iaporan Tugas Akhir.

2) Usul   perbaikan   disampaikan   kepada   mahasiswa   
yang   bersangkutan   oleh ketua/sekretaris panitia 
ujian atau ketua tim penguji yang ditunjuk. 

3) Ketua Program Studi menyerahkan supervisi 
pelaksanaan perbaikan laporan Tugas Akhir 
tersebut kepada tim pembimbing. Perbaikan harus 
diselesaikan      selambat-lambatnya dalam waktu 1 
(satu)  bulan terhitung setelah tanggal sidang ujian 
akhir program dilaksanakan. 
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4) Tim pembimbing bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan penyelesaian perbaikan laporan Tugas 
Akhir tersebut. 

5) Hasil perbaikan Tugas Akhir diserahkan mahasiswa 
kepada ketua Program Studi, setelah disetujui oleh  
tim pembimbing dengan membubuhkan tanda 
tangannya. 

6) Ketua Program Studi menyerahkan hasil perbaikan 
laporan Tugas Akhir kepada Administrasi Fakultas. 

7) Hasil perbaikan laporan tugas akhir tidak mengubah 
huruf mutu yang telah ditetapkan sebagai hasil 
sidang ujian akhir program. 

5.6 Yudisium

Yudisium sidang ujian akhir program didasarkan pada 
IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) akhir studi. Yudisium   dapat   
dilaksanakan   walaupun   pada   sidang ujian akhir program 
mahasiswa dinyatakan harus memperbaiki laporan Tugas 
Akhir.

Mahasiswa dapat mengikuti wisuda walaupun masih harus   
memperbaiki laporan Tugas Akhir.  Dalam wisuda tersebut ijazah 
tidak diserahkan, dan ijazah tersebut baru diserahkan oleh 
program setelah perbaikan laporan Tugas Akhir selesai.

Perbaikan laporan Tugas Akhir dilaksanakan dalam 
batas waktu maksimal satu bulan terhitung sejak pengumuman 
yudisium.  
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Dokumentasi
B a b  6

Laporan   Tugas   Akhir   boleh   diperbanyak   dan   dijilid   
rapih   setelah   saran perbaikan   dilaksanakan   sebaik-baiknya   
(lihat   butir  5.6.)   dan   telah   dinyatakan lulus dalam sidang 
ujian akhir program.

Laporan Tugas Akhir yang telah  diperbanyak harus  
diserahkan kepada Ketua Program Studi (untuk Program Studi 
dan  Administrasi   Fakultas),   tim   pembimbing, dan UPT 
Perpustakaan Universitas Bale Bandung (lihat butir 3.4.(9)). 

Atas persetujuan ketua Program Studi, laporan Tugas 
Akhir dapat diberikankepada instansi/lembaga lain,   tempat 
mahasiswa melakukan kegiatan Tugas Akhir. Tanpa izin ketua 
program studi atau pembimbing utama, laporan Tugas Akhir 
tidak boleh digunakan sebagai  referensi mahasiswa lain  dalam 
menyusun laporan Tugas Akhir.  
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Sanksi
B a b  7

Apabila dalam kurun waktu sebelum dan selama 
menempuh sidang ujian akhir program, setelah melalui proses 
pembuktian,  dianggap  bahwa laporan Tugas Akhir tidak sah oleh 
program atau program studi, maka laporan Tugas Akhir tersebut 
dinyatakan batal, dan mahasiswa diharuskan menempuh Tugas 
Akhir mulai dari proses awal (lihat butir 3.4). 

Apabila laporan Tugas Akhir tersebut dapat dibuktikan 
merupakan tiruan, jiplakan, atau gubahan dari laporan Tugas 
Akhir mahasiswa lain, maka mahasiswa yang bersangkutan 
dapat dikenai sanksi skorsing selama satu semester.
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Cara Penulisan Laporan 
Tugas Akhir

B a b  8

8.1 Bahan yang Digunakan
1) Kertas yang digunakan untuk mengetik laporan 

Tugas	Akhir	adalah	kertas	HVS	80	gram	ukuran	A4	
(21.0	cm	x	29.7	cm)	warna	putih.

2) Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul 
keras (hard cover). Bahan yang   digunakan   adalah   
karton   buffalo   atau   linen,   dengan   warna   biru   
tua (lihat contoh). 

3) Tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslah 
(doorslag); dengan warna biru muda, sesuai dengan 
warna sampul luar. 
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8.2 Pengetikan 

8.2.1 Lay-out Kertas (lihat lampiran 1)

Lay-out kertas,  untuk pengetikan naskah laporan  Tugas 
Akhir dengan mesin tik   manual, mesin tik listrik, atau mesin tik 
elektronik adalah sebagai berikut : 

•	 pinggir	atas		 :	3	cm	dari	tepi	
•	 pinggir	kiri	 	 :	4	cm	dari	tepi	
•	 pinggir	bawah	 :	3	cm	dari	tepi	
•	 pinggir	kanan	 :	3	cm	dari	tepi	

8.2.2 Cara Pengetikan

Apabila menggunakan program lain, lay-out pengetikannya 
harus disesuaikan agar memenuhi ketentuan di atas.

1) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, 
tidak bolak balik.

2) Jenis huruf yang digunakan adalah Arial, Times New 
Roman, Sans Serif,   atau huruf lain yang setara.

3) Tinta pada komputer, yang digunakan berwarna 
hitam untuk tulisan dan diperbolehkan menggunakan 
tinda warna (bila diperlukan).

4) Perbanyakan hasil ketikan,  atau  print-out komputer, 
dilakukan dengan fotokopi   sejumlah yang 
ditetapkan   Program   masing-masing.   Bahan   
yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran A4 
(lihat butir 8.1.(1)).

8.2.3 Spasi (lihat Lampiran 2) 

1) Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya 
adalah satu setengah spasi. 

2) Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan tajuk bab 
(PENDAHULUAN) adalah dua spasi.

3)  Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 
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pertama yang ditulis, atau antara tajuk bab dengan 
tajuk anak bab adalah empat spasi.

4) Jarak antara tajuk anak   bab   dengan   baris   
pertama teks adalah dua spasi, dan alinea teks 
diketik menjorok ke dalam lima ketukan. 

5) Jarak antara baris akhir  teks   dengan tajuk anak 
bab  berikutnya adalah empat spasi.

6) Jarak antara teks  dengan tabel,  gambar,    grafik,   
diagram,    atau judulnya adalah tiga spasi.

7) Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima ketukan 
dari margin kiri teks. Jarak antara alinea yang satu 
dengan alinea yang lain adalah dua spasi. 

8) Penunjuk bab dan tajuk bab selalu mulai dengan 
halaman baru.  

8.2.4  Kutipan (lihat Lampiran 3)

1) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau 
terjemahannya),   yang terdiri tidak lebih dari tiga 
baris, dimasukkan di  dalam teks dengan jarak tetap 
dua spasi, diikuti dengan nama penulis, tahun, dan 
halaman). 

2) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau 
terjemahannya),   yang terdiri dari empat baris atau 
lebih, diketik terpisah dari teks, dengan jarak satu 
spasi dan menjorok masuk lima ketukan dari margin 
kiri teks, diikuti nama penulis, tahun, dan halaman.

3) Jarak   antara   baris   akhir teks   dengan   kutipan 
langsung   tersebut pada   butir (2) di atas, dan jarak 
antara baris akhir kutipan langsung itu dengan baris 
awal teks berikutnya adalah dua spasi. 

4) Penggunaan gagasan atau pemikiran seseorang 
penulis buku, artikel, dsb, walaupun disusun dengan 
menggunakan kata-kata  sendiri,  harus  pula 
dicantumkan namanya (apabila perlu dapat pula 
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dicantumkan judul karya tulisnya) dan tahun buku/
artikel itu ditulis, sesuai dengan  kebiasaan penulisan 
pada masing-masing disiplin ilmu.  

8.3 Tajuk
1) Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf 

kapital, ditempatkan di tengah, dan tidak diberi garis 
bawah.

2) Tajuk yang dimaksud adalah :
ABSTRAK 
ABSTRACT 
KATA PENGANTAR
DAFI'AR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR GRAFIK 
DAFTAR DIAGRAM
DAFTAR LAMPIRAN        

 BAB I    : PENDAHULUAN        
 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA        
 BAB III : ANALISIS        
	 BAB	IV		 :	PERANCANGAN	DAN	IMPLEMENTASI								
	 BAB	V			 :	KESIMPULAN	atau	KESIMPULAN	DAN		

    SARAN        
 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN        
 RIWAYAT HIDUP (kalau perlu) 

8.4 Abstrak dan Abstract

8.4.1 Pengetikan Abstrak 

1) Jarak spasi dalam pengetukan abstrak adalah satu 
setengah spasi. 
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2) Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang 
lain adalah satu setengah spasi. 

3) Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang 
lain adalah satu setengah spasi. 

4) Alinea baru diketik menjorok ke dalam lima kctukan 
dari margin kiri teks.  

8.4.2 Pengetikan Abstract

1) Pada dasarnya sama dengan butir 8.4.1 di atas, 
tetapi judui ABSTRACT dan seluruh teks diketik 
dc;ngan huruf miring atau elite  (kalau mesin tik atau 
printernya tidak memiliki fasilitas tersebut).

2) Apabila   mesin   tik   atau   printernya   tidak   memiliki   
fasilitas   tersebut   pada butir (1) di atas, maka judul 
ABSTRACT  dan seluruh teks abstract diketik dengan 
huruf biasa (tidak diberi garis bawah).  

8.4.3 Panjang dan Isi Abstrak dan Abstract 

Panjang abstrak dan abstract laporan Tugas Akhir 
ditetapkan sekitar 250-500 kata.  Abstrak dan abstract karya 
tulis sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut : kegiatan kerja 
yang diobservasi/dilakukan atau masalah yang diteliti, kalau 
mungkin dalam satu kalimat; obyek/subyek observasi, atau 
penelitian, disertai karakteristik khususnya, seperti misalnya, 
jumlah, tipe, usia, jenis kelamin, spesies, bentuk organisasi, dan/
atau karakteristik lainnya; pendekatan yang digunakan, termasuk 
peralatan/instrumen (kalau ada), prosedur kerja/pengumpulan 
data, penggunaan perlakuan atau treatment (kalau ada); 
hasil observasi, praktek kerja, atau penelitian, termasuk taraf 
signifikansi statistik (kalau ada); dan kesimpulan, implikasi, 
terapan, dan/atau rekomendasi.  
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8.5 Penomoran Bab, Anak Bab, dan Paragraf  (lihat 
Lampiran 4) 
1) Penomoran bab pada penunjuk  bab (BAB I) 

menggunakan angka Romawi kapital, pengetikannya 
diletakkan di tengah. 

2) Penomoran anak bab dan paragraf menggunakan 
angka Arab, diketik pada margin sebelah kiri. 

3) Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan 
dengan nomor bab. 

8.6 Penomoran Halaman 

8.6.1 Halaman Bagian Awal  

Penomoran halaman bagian awal laporan  Tugas  Akhir 
diatur sebagai berikut : 

1) Penomoran halaman bagian awal, dari halaman  
'judul bagian dalam’ sampai     dengan halaman 
'daftar lampiran'.  Menggunakan angka Romawi 
kecil.

2) Halaman  'judul bagian dalam' dan halaman 
'persetujuan pembimbing' tidak  diberi nomor urut 
halaman,   tetapi diperhitungkan sebagai halaman 
i dan halaman ii (nomor halaman tersebut tidak 
diketik). 

3)  'Halaman abstrak' sampai dengan 'halaman daftar 
lampiran' diberi   nomor dengan angka Romawi 
kecil, yang merupakan kelanjutan dari  halaman 
'judul bagian dalam' dan halaman 'persetujuan 
pembimbing.' 

4) Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah 
kanan, berjarak tiga spasi dari   margin   atas   (baris 
pertama   teks   pada   halaman   itu)   dan   angka   
terakhir nomor halaman itu lurus dcngan margin 
kanan teks. 
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5) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari Abstrak 
sampai dengan Daftar Lampiran,   nomor   halaman   
diletakkan   pada   pias   bawah  persis   di   tengah-
tengah. berjarak tiga spasi dari margin bawah (baris 
akhir teks pada halaman itu).  

8.6.2 Bagian Inti  

Pemberian nomor pada bagian inti laporan Tugas Akhir 
ditetapkan seperti di bawah ini. 

1) Penomoran bag ian  in t i ,  mu la i  dar i  Bab 
I	 :	 PENDAHULUAN	 sampai	 dengan	 Bab	 VI	 :	
KESIMPULAN DAN SARAN, menggunakan angka 
Arab.

2) Nomor halaman diletakkan pada lajur atas sebelah 
kanan, berjarak tiga spasi dari   margin   atas   (baris   
pertama   teks   pada   halaman   itu)   dan   angka   
terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin 
kanan. 

3) Pada tiap  halaman yang bertajuk, mulai dari 
Bab	 I	 :	 PENDAHULUAN	 sampa	 dengan	 BAB	 V	
:	 	KESIMPULAN	atau	BAB	V	 :	KESIMPULAN	DAN	
SARAN, nomor halaman diletakkan pada lajur bawah 
persis di tengah tengah, berjarak tiga spasi dari 
margin bawah (baris akhir teks pada halaman itu

8.6.3 Bagian Akhir

Pemberian nomor pada bagian akhir laporan  Tugas  Akhir 
dilakukan sebagai berikut :

1) Penomoran bagian akhir, mulai dari DAFTAR 
PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP (kalau 
ada), menggunakan angka Arab. 

2)  Nomor halaman diletakkan pada   pias   atas  sebelah   
kanan, berjarak   tiga spasi dari margin  atas   (baris   
pertama   teks   pada   halaman   itu) dan angka 
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terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin 
kanan.

3) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari DAFI'AR 
PUSTAKA sampai dengan   RIWAYAT   HIDUP   (kalau   
ada),   nomor   halaman   diletakkan   pada lajur 
bawah persis di tengah-tengah, berjarak tiga spasi 
dari margin bawah (baris akhir teks pada halaman 
itu). 

8.7 Sampul Luar/Kulit Luar (lihat Lampiran 5) 

Bahan sampul luar/kulit luar laporan Tugas Akhir sesuai 
dengan ketentuan pada butir 8.1.(2). 

Penulisan   dan   penempatan   judul   laporan   Tugas   
Akhir,   anak   judul   (kalau ada), tulisan LAPORAN TUGAS AKHIR, 
nama dan NIM mahasiswa, simbol Universitas Bale Bandung, 
program strata 1, Program Studi, fakultas, nama universitas, kota 
dan tahun penyusunan laporan Tugas Akhir, pada sampul luar 
dan sampul dalam, mengikuti ketentuan berikut : 

8.7.1 Judul dan Anak Judul

Penulisan judul dan anak judul laporan Tugas Akhir diatur   
sebagai berikut : 

1) Judul laporan Tugas Akhir ditulis di baris paling atas, 
dengan huruf kapital semua,   dengan   jarak   dari   
tepi   atas   kertas   sekurang-kurangnya   4   (empat) 
cm.

2) Jenis huruf yang digunakan adalah Times  New 
Romans, dengan tinggi huruf karakter 14 dan 
tebal. 

3) Judul yang panjang ditulis menjadi dua baris atau 
lebih, dengan pemotongan judul yang logis, sesuai 
dengan kaidah Bahasa Indonesia.  
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Jarak antara kedua baris judul satu setengah spasi.  
4)  Anak judul (kalau ada) ditulis di bawah judul, dengan 

huruf kapital semua yang lebih kecil dari huruf judul 
(yaitu karakter 12), dengan diberi jarak dari judul 
sekitar satu setengah spasi dari baris judul yang 
paling bawah. 

5) Anak  judul  yang panjang  ditulis menjadi dua baris 
atau lebih,  dengan pemotongan judul yang logis, 
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

 Jarak antara kedua baris judul diatur satu setengah 
spasi.  
6) Judul maupun anak judul tidak diakhiri dengan 

tanda titik (.).  Contoh : (besar huruf dan jarak spasi 
sesuaikan dengan ketentuan) 

SISTEM INFORMASI AKADEMIK

PADA UNIBBA

8.7.2  Tulisan SKRIPSI 

1) Tulisan SKRIPSI ditulis dengan huruf kapital semua, 
diletakkan di tengah, dengan jenis dan besar huruf 
yang sama dengan anak judul yaitu Times New 
Romans dengan karakter 12 dan tebal.

2) Letak tulisan SKRIPSI sekitar dua setengah cm di 
bawah anak judul. 

3) Di bawah tulisan SKRIPSI, dengan jarak sekitar satu 
cm, dicantumkan kalimat penjelasan berikut :

 Karya Tulis sebagai Syarat untuk Memperoleh 
Gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknologi 

Informasi  Universitas Bale Bandung 

Catatan : 
Huruf pertama pada tiap kata 'Karya Tulis, 'Gelar', 'Sarjana 

Teknik', dan nama Fakultas, serta 'Universitas Bale Bandung' 
diketik dengan huruf kapital; lainnya dengan huruf kecil.  
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8.7.3 Nama dan NIM Mahasiswa 

1) Nama mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua,  
diletakkan di tengah, dengan jenis dan besar huruf 
yang sama dengan anak judul. 

2) Letak   tulisan   nama   mahasiswa   sekitar   satu   
setengah		cm			di			bawah			tulisan	UNIVERSITAS	
BALE BANDUNG pada butir 8.7.2.(3) di atas. 

3) NIM mahasiswa ditulis dengan huruf kapital semua, 
diletakkan di tengah, dibawah nama mahasiswa,   
dengan   jenis   dan   besar   huruf  yang   sama   
dengan anak judul. Baris NIM diatur agak rapat 
dengan baris nama mahasiswa.  

8.7.4 Simbol UNIVERSITAS BALE BANDUNG  

Simbol	UNIVERSITAS	BALE	BANDUNG	bergaris	tengah	
sekitar dua setengah cm.   Titik tengahnya   terletak  kira-kira   di  
tengah-tengah  di  antara   baris  NIM mahasiswa dengan baris 
nama	universitas	(UNIVERSITAS	BALE	BANDUNG).		

8.7.5 Program Strata 1, PROGRAM STUDI,   Nama   
Universitas,  Fakultas, Kota, dan Tahun Penyusunan

1) Tulisan Program Strata 1,  Program Studi, nama 
universitas	 	 (UNIVERSITAS	BALE	NUSANTARA),	
Fakultas, kota  dan  tahun penyusunan laporan 
Tugas   Akhir   ditulis   dengan   huruf   kapital   semua,   
dengan   jenis   dan besar huruf yang sama dengan 
anak judul, berurutan seperti contoh di bawah.

2) Tahun penyusunan laporan Tugas Akhir yang ditulis 
paling  bawah, diletakkan sekitar tiga setengah cm 
dari tepi bawah kertas.

3) Berturut-turut ke atas seperti pada contoh di bawah.  
Contoh : (besar huruf dan jarak spasi sesuaikan 
dengan ketentuan)
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PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS 
BALE BANDUNG  BANDUNG

2012 

Penempatan tulisan pada sampul luar (yang sama dengan 
halaman judul), harus    memperhatikan keseimbangan jarak 
margin atas,  bawah,   kiri,  dan kanan.  

Catatan :  Dalam kondisi   tertentu  yang   tidak  dapat   
mengacu pada pengaturan seperti di atas, lay-out sampul 
luar/kulit luar mengacu pada baris judul (butir 8.7.1) dan 
baris tahun penyusunan (butir 8.7.5), dengan memperhatikan 
keseimbangannya.   

8.7.6 Judul Bagian Dalam  

Judul bagian dalam sama dengan sampul luar/kulit luar, 
hanya	dicetak	pada	kertas	HVS,	sesuai	dengan	ketentuan	pada	
butir 8.1.(1). 

8.8 Halaman Persetujuan Pembimbing (lihat Lampiran 
6)

Pada dasarnya lay-out halaman persetujuan pembimbing 
mengacu pada butir 

8.2.1. Isinya adalah sebagai berikut : 

1) Judul SKRIPSI diketik dengan jarak  empat cm dari  
tepi  kertas  bagian atas.   Semua kalimat judul diketik 
dengan huruf kapital,  dengan jarak antar baris yang 
rapat yaitu satu spasi.

2) Baris subjudul diketik di bawah judul, dengan jarak 
sekitar satu cm dari baris terakhir judul, semua 
diketik dengan huruf kapital. 
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3) Nama mahasiswa diketik di bawah subjudul, dengan 
jarak sekitar satu cm dari baris terakhir subjudul. 
Semua diketik dengan huruf kapital.

4) NIM diketik di bawah nama mahasiswa, dengan jarak 
rapat.

5) Waktu   pemberian   persetujuan   hanya   ditulis   
bulan   dan   tahunnya,   diketik di belakang 
'Bandung'. 

6) Lay-out 'Menyetujui, '  'Pembimbing Utama,' 
dan 'Pembimbing Pendamping' diatur dengan 
memperhatikan keseimbangan pada halaman ini. 
Nama pembimbing pendamping berjarak empat cm 
dari tepi  kertas bagian bawah.  

8.9 Daftar Pustaka 

Pengetikan buku, jurnal, dan artikel yang digunakan 
sebagai bahan referensi, dilakukan seperti di bawah ini. 

1) Jarak spasi  yang digunakan untuk pengetikan daftar 
pustaka adalah satu spasi.

2) Baris kedua  tiap buku  (jurnal,   artikel lain) referensi 
diketik menjorok   ke dalam lima ketukan. 

3) Judul buku diketik miring (kalau   ada huruf   miring   
atau   elite),   atau diberi garis bawah (kalau tidak ada 
huruf miring atau elite); semua diketik dengan huruf 
kecil, kecuali huruf pertama judul dan subjudul.

4) Kalau judul artikel  yang digunakan merupakan 
bagian dari suatubuku (misalnya, beberapa artikel 
dengan penulis berbeda diedit dalam satu buku),   
maka yang diketik miring adalah  judul bukunya  
(judul artikelnya tetap diketik dengan huruf biasa).

5) Judul jurnal tidak diketik dengan huruf miring  (elite); 
yang diketik dengan huruf miring  (elite) adalah 
nama jurnalnya; hanya huruf pertama judul dan huruf 
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pertama subjudul yang diketik dengan huruf kapital, 
lainya dengan huruf kecil.

6) Jarak spasi baris akhir suatu buku (jurnal, artikel  
lain) dengan baris pertama buku (jurnal, artikel lain) 
berikutnya adalah satu setengah spasi.

7) Urutan pengetikan adalah :  
(a)  Buku (lihat butir 8.9.1) :  
 nama penulis,    baik   penulis    Indonesia     maupun 

bukan Indonesia,  dimulai dengan nama belakang 
(diketik lengkap), diikuti nama depan            (diketik 
singkatannya), diakhiri dengan tanda tanda (.); tahun 
terbit, diakhiri dengan tanda titik (.);  

 Judul buku, diketik   dengan huruf miring   (elite)  
atau    diberi   garis bawah; semua    diketik dengan 
huruf kecil,  kecuali huruf pertama.  

 judul dan subjudul, diakhiri dengan tanda titik (.) ; 
kota tempat penerbit atau negara bagian tempat 
penerbit (yang dapat didahului dengan kota 
tempat penerbit), diakhiri dengan tanda titik dua 
(:); dan nama penerbit, diakhiri dengan tanda titik 
(.); masing-masing dengan jarak   dua   ketukan,   
kecuali kota   tempat penerbit dan nama penerbit 
berjarak satu ketukan.  

(b)  Artikel yang diedit dalam satu buku (lihat butir 
8.9.2):  

 nama penulis, baik penulis Indonesia maupun bukan 
Indonesia dimulai dengan nama belakang (diketik  
lengkap), diikuti nama depan (diketik singkatanya), 
diakhiri dengan tanda titik (.); tahun terbit, diakhiri 
dengan tanda titik (.);

 judul   artikel,  tidak  diketik   dengan   huruf   miring  
(elite)  atau   diberi garis    bawah; semua  diketik   
dengan huruf   kecil,  kecuali    huruf pertama 
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judul dan subjudul, diakhiri dengan tanda titik (.); 
nama editor   (atau   editor-editornya),     diketik   di  
belakang kata  'Dalam' dan dimulai dengan nama 
depannya (diketik singkatannya), diikuti nama 
belakang (diketik lengkap), diakhiri dengan tanda 
titik dua (:);  judul buku diketik dengan huruf miring 
atau elile  atau diberi garis bawah;  semua   diketik   
dengan   huruf   kecil,   kecuali huruf pertama judul 
dan subjudul, diakhiri dengan tanda titik (.) ; kota 
tempat penerbit atau negara bagian tempat penerbit 
(yang dapat didahului   dengan kota   tempat 
penerbit),  diakhiri dengan tanda titik dua (:); dan 
nama penerbit, diakhiri dengan tanda   titik  (.};  
masing-masing dengan   jarak dan ketukan, kecuali   
kota   tempat   penerbit   dan   nama penerbit berjarak 
satu ketukan.  

(c) Jurnal (lihat butir 8.9.3) :  
 nama penulis,   baik   penulis   Indonesia    maupun 

bukan Indonesia,   dimulai dengan nama belakang 
(diketik lengkap), diikuti nama depan       (diketik 
singkatannya), diakhiri dengan tanda titik (.); tahun 
terbit, diakhiri dengan tanda titik (.);  

 judul      artikel,  tidak  diketik   dengan   huruf   miring   
(elite)  atau  diberi garis   bawah;     semua    diketik    
dengan    huruf    kecil,  kecuali    huruf pertama judul 
dan subjudul, diakhiri dengan tanda titik (.); nama       
jurnal,  diketik   dengan    huruf   miring  (elite)  atau   
diberi  garis bawah, diakhiri dengan tanda koma 
(,); nomor   terbit   jurnal,   diketik   dengan   huruf   
miring    (elite)  atau   diberi garis bawah, diakhiri 
dengan tanda koma (,); nomor halaman, tidak  
diketik dengan huruf miring  (elite);  nomor halaman 
ini   diketik   mulai   dari   halaman   awal   sampai  
dengan akhir artikel.  
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(d)  Artikel lain (lihat butir 8.9.4) :
 Pada prinsipnya mengikuti aturan seperti pada butir 

(a), (b), dan (c) d atas. (8) Apabila   dua   referensi   
atau   lebih   yang   digunakan,   nama   penulisnya   
(atau penulis-penulisnya)   sama,   maka   nama   
penulis   pada   referensi   kedua   (dan selanjutnya)   
tidak   ditulis   lagi;   nama   penulis   diganti   dengan   
garis   bawah sebanyak tujuh ketukan (lihat butir 
8.9.1 dan 8.9.2).  

8.9.1  Buku  

Contoh : (besarnya huruf disesuaikan dengan 
ketentuan)  
Davis,   Gordon,   1982,  Management   Information   Systems   :   
Conceptual Foundation, Structured, and Development . Tokyo : 
McGraw- Hill Kogakusha, Ltd.  

Fathansyah,	1999.	Basis	Data.	Bandung	:	CV.	Informatika	

H.M.     Jogiyanto.     1999.   Analisis    dan    Desain Teknik 
Informatika     : Pendekatan Terstruktur. Yogyakarta : Andi Offset.  
-------------------,  2001.   Teori   dan   Aplikasi   Komputer      Bahasa    
Pascal. Yogyakarta : Andi Offset.  

Iskandar     Pohan,    Husni    dan   Saiful   Bahri,   Kusnasriyanto. 
Pengantar  Perancangan Sistem. Jakarta : Erlangga.  

Atau  

Davis,   Gordon,   1982,   Management   Information   Systems   
:   Conceptual Foundation, Structured, and Development. Tokyo 
: McGraw- Hill Kogakusha, Ltd.  

Fathansyah,	1999.	Basis	Data.	Bandung	:	CV.	Informatika		
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H.M.     Jogiyanto.    1999.   Analisis   dan   Desain    TEKNOLOGI 
INFORMASI    Informatika   : Pendekatan Terstruktur. Yogyakarta 
: Andi Offset.  
-------------------,  2001.  Teori   dan  Aplikasi   Komputer     Bahasa   
Pascal. Yogyakarta : Andi Offset.  

Iskandar Pohan,   Husni   dan   Saiful   Bahri,   Kusnasriyanto.    
Pengantar Perancangan Sistem. Jakarta : Erlangga.  

8.9.2  Artikel yang Diedit dalam Suatu Buku  

Contoh : (besarnya huruf sesuaikan dengan ketentuan)  
Lewin,     K.  1958.    Group    decision   and   social   change.   
dalam    E.E. Maccoby,     T.M.   Newcomb,      &   E.L.  Hartley   
(Eds.),  Reading   in social    psychology.  3rd    edition.  New    
York   :  Holt  Rinehard,    ~ Winston.  

-------- 1968. Quasi-stationary social equilibrium  and the problem 
of permanent change. Dalam W.G. Bennis, K.D. Benne, & R. 
Chin (Eds.),  The   planning   of   change. New   York   :   Holt   
Rinehard,   & Winston.  

atau  

Lewin,   K.   1958.   Group   decision   and   social   change.   
dalam   E.E.   Maccoby, T.M. Newcomb, & E.L. Hartley (Eds.), 
Reading in social psychology. 3rd edition. New York : Holt 
Rinehard, & Winston.  

-------1968.     Quasi-stationary      social   equilibrium     and    the  
problem      of permanent      change.    Dalam    W.G.    Bennis,    
K.D.   Benne,    &  R.   Chin (Eds.),   The    planning    of  change.    
New    York    :  Holt   Rinehard,    & Winston.  

8.9.3 Jurnal 

Contoh : (besarnya huruf disesuaikan dengan 
ketentuan)  
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Bell,   S.M.   1970   The   development   of   the   concept   of   
the   object   as   related   to infant-mother attachment. Child 
Development, 41, 291- 311.  

Bower, G.H. 1981. Mood and memory,American Psychologist, 
36, 139-148.  

Maclean, P.D. 1958. The limbic system with respect to 
selfpreservation and the   preservation   of   the   species.  Journal   
of   Nervous   Mental   Disease, 127, 1-11.  

----- 1967. The brain in relation to empathy and medical education. 
Journal of Nervous Mental Disease,  144, 374-382.  

atau  

Bell,   S.M.   1970   The   development   of   the   concept   of   
the   object   as   related   to infant-mother attachment. Child 
Development, 41, 291- 311.  

Bower, G.H. 1981. Mood and memory. American Psychologist, 
36. 139-148.  

Maclean,   P.D.   1958.   The   limbic   system   with   respect  to   
selfpreservation   and the preservation of the species. Journal 
of Nervous Mental Disease, 127,1-11.  

- --- 1967. The brain in relation to empathy and medical education. 
Journal of Nervous Mental Disease, 144, 374-382.  

 8.9.4 Artikel lain  

Mulder. N. 1984. Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: 
Kelangsunga  dan    peruhahan kulturil.  Diterjemahkan oleh A.A 
Nugroho. jakarta   : Gramedia.  
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atau  

Mulder, N. 1984. Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: 
Kelangsungan dan    perubahan     kulturil.  diterjemahkan      oleh   
A.A.    Nugroho.     Jakarta: Gramedia.

8.10  Tabel, Gambar, Grafik, dan Diagrarn 

Pemuatan   tabel,   gambar,   grafik,   dan   diagram,   serta  
pengetikan   judulnya dilakukan sebagai berikut : 

8.10.1  Tabel (lihat Lampiran 7) 

1) Tabel dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman.
2) Judulnya diketik di atas tabel, mengikuti lebar 

tabel, dengan memperhitungkan keseimbangan 
halaman.

3) Nomor tabel terdiri atas dua bagian, yaitu : bagian 
pertama menunjukkan nomor bab di mana tabel itu 
dimuat. bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel 
pada bab itu. Misalnya,   Tabel   2.4.   menunjukkan   
bahwa   tabel   itu   ada   pada   Bab   II   dan 
merupakan tabel urutan keempat pada bab itu.

4) Kalimat pertama judul tabel ditulis sesudah nomor 
tabel, dengan jarak dua ketukan.

5)  Awal   baris   kedua   judul tabel   berada   di   bawah   
awal   judul tabel   (bukan di bawah nomor tabel). 

8.10.2 Gambar (lihat Lampiran 8)

1) Gambar dimuat kira-kira di tengah-tengah 
halaman.

2) Judulnya diketik di bawah gambar, mengikuti lebar 
gambar, dengan memperhitungkan keseimbangan 
halaman. 
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3) Nomor gambar terdiri atas dua bagian yaitu : bagian 
pertama menunjukkan nomor bab di mana gambar 
itu dimuat; bagian kedua menunjukkan nomor urut 
gambar pada bab itu.  

 Misalnya,   Gambar   3.8,   menunjukkan   bahwa   
gambar   itu  ada   pada   Bab   III dan merupakan 
gambar urutan kedelapan pada bab itu.   

 Misalnya,   Gambar   3.8,   menunjukkan   bahwa   
gambar   itu  ada   pada  Bab   III dan merupakan 
gambar urutan kedelapan pada bab itu.  

4) Kalimat pertama judul gambar ditulis sesudah nomor 
gambar, dengan jarak 2 (dua) ketukan.  

5) Awal baris kedua judul gambar berada di bawah awal 
judul gambar (bukan di bawah nomor gambar). 

8.10.3 Grafik (lihat Lampiran 9)

1) Grafik dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman.
2) Judulnya    diketik   di   atas   grafik,   mengikuti    lebar   

grafik,   dengan memperhitungkan keseimbangan 
halaman.

3) Nomor grafik terdiri atas dua bagian, yaitu :       - 
bagian pertama menunjukkan nomor bab di manan 
grafik itu dimuat;       - bagian kedua menunjukkan 
nomor urut grafik pada bab itu.  Misalnya, Grafik 4.5, 
menunjukkan	bahwa	grafik	itu	ada	pada	Bab	IV	dan	
rnerupakan grafik urutan kelima pada bab itu. 

4) Kalimat pertama judul Grafik ditulis sesudah nomor 
gambar, dengan jarak dua ketukan.

5) Awal baris kedua judul grafik berada di bawah awal 
judul grafik (bukan di bawah nomor grafik).  
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8.10.4 Diagram (lihat Lampiran 10)

1) Diagram dimuat kira-kira di tengah-tengah 
halaman.

2) Judulnya   diketik   di  bawah   diagram,    mengikuti    
lebar  diagram,   dengan memperhitungkan 
keseimbangan halaman.

3) Nomor diagram terdiri atas dua bagian, yaitu :       - 
bagian pertama menunjukkan nomor bab di mana 
diagram itu dimuat:       - bagian kedua menunjukkan 
nomor urut diagram pada bab itu.  Misalnya, Diagram 
1.1, menunjukkan bahwa diagram itu ada pada Bab 
I dan merupakan gambar urutan pertama pada bab 
itu. 

4) Kalimat pertama judul diagram ditulis sesudah 
nomor diagram, dengan jarak dua ketukan.

5) Awal baris kedua judul diagram berada di bawah 
awal judul diagram (bukan berada di bawah nomor 
diagram).  
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L a m p i r a n
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Lampiran 1

Contoh Lay-out kertas :  

Tepi Atas

3 cm

Tepi Bawah

3 cm

4 cm 3 cm



55Buku Petunjuk Penulisan Laporan Tugas Akhir

Contoh Spasi :   

BAB I 
PENDAHULUAN

 

1.1    Latar Belakang Penelitian

Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara intensif di 
segala bidang, disertai laju   perkembangan   ilmu   dan   teknologi   
yang pesat,   ternyata   .............. dalam pengembangan motif 
prososial remaja.  

1.2    Identifikasi Masalah         

Dari    hal-hal  yang   diuraikan    dalam    Latar  Belakang     
Penelitian ............ telah banyak penelitian yang dilakukan. ......
................................................................   1.7 Lokasi dan Waktu 
Penelitian 

..................................................................…………………
………………….

..................................................................…………………
………………….

Lampiran 2

empat spasi

empat spasi

dua spasi

dua spasi
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Contoh Kutipan :         
.......…..   merugikan,   yang   dilakukan   "untuk   tujuan-

tujuan   yang   dianggap layak   oleh   kebudayaan"   (Sears   
dkk.,   1965   :113),   "dalam   kendali   orang   lain"  (Sears dkk., 
1965:112). Secara singkat, agresi ............  

atau  

Gelfand dan Hartmann mengemukakan :

 "Berdasarkan orientasi   belajar    sosial,   keduanya     
menyangsikan definisi-definisi altruisme yang tidak 
memasukkan kemungkinan penguatan  (reinforcement) 
dari luar, dan mereka menyarankan untuk menghapuskan 
ciri-ciri   yang    tidak   dapat    diobservasi" (dalam 
Eisenberg, 1982:168).  

atau

Meskipun definisi   dan   pengertian   yang   ada   berbeda-
beda,   kebanyakanahli sepakat bahwa tingkah laku altruistis 
pada manusia adalah tindakan sukarela dengan tujuan   untuk    
kepentingan orang   lain,  dan   lebih   merupakan tujuan tingkah    
laku   itu  sendir daripada alat untuk mendapatkan ganjaran dari  
luar (Bar-Tal, 1976; Mussen dan Eisenberg-Berg, 1977; Staub, 
1979).  

Lampiran 3
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Lampiran 4

Contoh penomoran bab, anak bab, dan paragraf :  

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA  

 2.1 ...............  

2.4 Analisis dan Perancangan Sistem  

2.4.1 Pengertian Analisis  

2.4.2 Langkah-langkah Analisis Sistem 
  Sesuai dengan definisi sistem yang telah 

dikemukakan       diatas  maka, terdapat beberapa 
langkah yang perlu dilakukan, yaitu :  

2.4.2.1 Identifikasi Masalah  
    ..............................................  

 2.4.2.4 Memahami Kerja dari Sistem yang Ada
  Analisis sistem perlu mempelajari apa dan 

bagaimana operasi dari sistem yang ada sebelum 
mencoba untuk menganalisis  permasalahan- 
permasalahan untuk dapat memberikan rekomendasi 
pemecahannya adapun beberapa tugas yang harus 
dilakukan adalah  

 (1)   .............  
 (2)   ............. dst. 
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Lampiran 5

ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM INFORMASI AKADEMIK

STUDI KASUS DI UNIBBA 

 SKRIPSI 

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Teknik dari Fakutas Teknologi Informasi  

Universitas Bale Bandung   
Disusun oleh :

YUSEP WENDY BUDIMAN
NIM. C1A080009

PROGRAM STRATA 1 
PROGRAM STUDI TEKNI INFORMATIKA  

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS BALE BANDUNG  

BANDUNG  
2012



59Buku Petunjuk Penulisan Laporan Tugas Akhir

Lampiran 6

JUDUL  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI PERSEDIAAN

SUBJUDUL : STUDI KASUS PADA PT SEELCON (Kalau 
Ada) 

PENYUSUN : YUSEP WENDY BUDIMAN

NIM : C1A080009 

Bandung, ...................................... 2012  

 

Menyetujui 

 

Pembimbing Utama,                       Pembimbing Pendamping,  

 

....................................                     ..........................................  

NIP/NIK                                             NIP/NIK 
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Lampiran 6.1

JUDUL  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI PERSEDIAAN

SUBJUDUL : STUDI KASUS PADA PT SEELCON (Kalau 
Ada) 

PENYUSUN : YUSEP WENDY BUDIMAN

NIM : C1A080009 

Bandung, ...................................... 2012  

 

Menyetujui 

  

        Dekan   Ketua Program Studi

Fakultas Teknologi Informasi,        Teknik Informatika        

          

..............................................          ..........................................  

NIP/NIK                                            NIP/NIK 
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Contoh 
Kartu Bimbingan  Skripsi  
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Contoh:

PROGRAM STRATA-1 
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS	BALE	BANDUNG	

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
 

Tahun 20 ../20 .. 
 

Nama mahasiswa : ...................................................
NIM : ...................................................
Program studi : Teknik Informatika  
Judul tentatif : ...................................................
Judul terakhir : ...................................................
Pembimbing Utama : ...................................................
Pembimbing Pendamping :  ...................................................
Surat Tugas No. : ...................................................
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KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI PADA
 

SEMESTER I

Tanggal 
Bimbingan

Kegiatan Paraf 
Pembimbing

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

Mengetahui, 

Ketua Program Studi  

 

                                                   
...........………………………… 
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KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI PADA
 

SEMESTER II

Tanggal 
Bimbingan

Kegiatan Paraf 
Pembimbing

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

.............. ............................... ..............

Mengetahui, 

Ketua Program Studi  

 

                                                   
...........………………………… 
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PENILAIAN TIM PEMBIMBING

No. 
Urut

Aspek yang Dinilai

Skor Pembimbing

Utama Pendamping

1. Sistematika Penulisan

2. Isi (Observasi, praktek 
kerja, masalah yang diteliti, 
penuturan, relevansi, bobot, 
arti penting,dsb)

3. Analisis (pembahasan dan 
penarikan kesimpulan: 
formulasi kegiatan/
masalah,penggunaan 
literatur, pengalaman 
praktis,integrasi data,serta 
pengungkapannya)

Petunjuk : 

1. Penilaian menggunakan skor yang berupa angka, dengan 
rentang 60 - 100.

2. Bobot skor tiap pembimbing sama, sehingga skor akhir 
adalah rata-rata angka mutu semua pembimbing. 

3. Minimum skor akhir laporan Tugas Akhir untuk menempuh 
sidang ujian akhir program 60. 

4. Skor akhir laporan Tugas Akhir digabungkan dengan skor 
sidang ujian akhir program :       

 a.  Bobot skor akhir laporan Tugas Akhir  : 60%      
 b.  Bobot skor sidang ujian akhir program : 40% 
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4. Penguasaan pengetahuan 
faktual (berkaitan dengan 
topik Tugas Akhir)

5. Cara 
menginterpretasi,membahas 
menanggapi,dan/atau 
memecahkan masalah 
(pelaksanaann kreativitas,ori
sinalitas,pandangan mandiri, 
dsb)
Jumlah skor tiap pembimbing

Skor Akhir (rata-rata 
Pembimbing)

Pembimbing

 

                                                  
1. ......……………… 

 NIP/NIK

2. ......……………… 

 NIP/NIK

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

Teknik Informatika 

  

                                                
...........…………………

NIP/NIK


