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1. PENDAHULUAN 
 

 

Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis 

berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen 

pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai 

keilmuannya masing-masing. Tugas Akhir dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan suatu program studi. Tugas Akhir yang dimaksud dalam pedoman ini 

mencakupi, tetapi tidak terbatas pada, Tugas Akhir dan rancangan  yang dihasilkan oleh 

sivitas akademika Institut Teknologi dan Sains Bandung. 

 
Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan dengan tujuan agar: 

1.   Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang 

ilmu yang ditempuh. 

2.   Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, mengolah 

data, mengumpulkan data, menganalisis, menarik suatu kesimpulan. 

3. Membantu mahasiswa menyampaikan, menggunakan, mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu untuk pengembangan 

ilmu. 

 
Karya tersebut akan menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan ITSB, yaitu karya ilmiah yang 
dihasilkan oleh sivitas akademika ITSB, tulisan tentang ITSB, dan tentang tokoh ITSB. 

Dalam upaya mendokumentasikan seluruh koleksi perpustakaan, baik dalam format tercetak 

maupun  digital,  diperlukan  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir  yang  dapat  digunakan  di 

Program Studi di lingkungan ITSB. 

 
Pedoman ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan memberikan tuntunan kepada penulis Tugas 

Akhir. Pedoman ini disahkan penggunaannya melalui SK Rektor dan wajib digunakan oleh 

sivitas akademika ITSB sebagai panduan penulisan Tugas Akhir.



2.1 PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 
 

2.1 PERSYARATAN AKADEMIK 

1.   Mahasiswa telah menyelesaikan 120 sks (dengan ketentuan bahwa maksimal nilai D 

adalah 12 SKS). 

2.   Indeks Prestasi Kumulatif > 2. 

3.   Pernah/sedang mengambil mata kuliah yang terkait Tugas Akhir yang ditetapkann  

oleh Dekan/Ka Prodi. 

        4.   Mahasiswa wajib mengikuti seminar Tugas Akhir mahasiswa lain minimal 5 kali. 

2.2 PERSYARATAN ADMINISTRASI 

1.   Menyerahkan fotokopi transkrip akademik terakhir. 
2.   Melampirkan fotokopi FRS semester berjalan. 

3.   Menyelesaikan administrasi keuangan semester berjalan. 

4.   Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan Tugas Akhir pada semester berjalan, harus 

melakukan  perpanjangan  dengan  membayar  uang  kuliah  sesuai  ketentuan  yang 

berlaku pada semester berikutnya. 
 

 
2.3 PERATURAN PENDAFTARAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

1. Tugas Akhir dilaksanakan secara perseorangan, oleh karena itu pada waktu pendaftaran, 
mahasiswa harus mengisi mata kuliah Tugas Akhir pada FRS. 

2.   Mahasiswa   dapat   menghubungi   Calon   Dosen   Pembimbing   untuk   melakukan 

konsultasi Tugas Akhir. Pada saat pertemuan dengan Calon Dosen Pembimbing, 

mahasiswa dianjurkan sudah membawa topik (baik yang sudah diseminarkan di mata 

kuliah metodologi penelitian maupun topik baru) untuk dikonsultasikan. 
3.   Apabila  topik  telah  diperoleh,  maka  mahasiswa  dapat  menuliskannya  ke  dalam 

Proposal Tugas Akhir yang berisi: Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, 
Tujuan dan Sasaran, Metodologi Penelitian (termasuk diagram Kerangka Pemikiran 
Studi), dan Tinjauan Pustaka/Literatur. 

 

 
2.4 PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

1.   Mahasiswa  dapat mengajukan  nama  Calon  Dosen  Pembimbing sebanyak  3  (tiga) 

orang dan ditulis sesuai dengan urutan prioritas, dengan mengisi Form A-01. 

2.   Ketua Program Studi akan menunjuk Dosen Pembimbing sesuai dengan beban dan 

alokasi setiap dosen. 

3.   Jumlah Dosen Pembimbing maksimum 2 (dua) orang. 

4.   Penunjukan Pembimbing berlaku maksimum selama 2 (dua) semester, terhitung sejak 

penunjukan pembimbing. 

5.   Mahasiswa dapat mengajukan pergantian Dosen Pembimbing dengan mengisi Form 

A-02. 
 

2.5 PROSES BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

1.   Mahasiswa diharuskan mengadakan/menyusun  Tugas  Akhir secara individu,  yaitu 

setiap orang menyusun satu Tugas Akhir. 

2. Menyusun Tugas Akhir secara mandiri serta melalui konsultasi dengan dosen 

pembimbing yang ditunjuk. 
3.   Konsultasi dengan dosen pembimbing minimal harus 8 kali. 

       4.    Mahasiswa  harus  menggunakan  lembar  konsultasi  selama  pembimbingan 

berlangsung. Setiap kali konsultasi, dosen pembimbing menuliskan uraian hasil 

konsultasi pada kolom yang telah disediakan dan menandatanganinya (Form A-03). 

5. Jika dosen pembimbing sulit untuk ditemui, diharapkan mahasiswa dapat 

mendiskusikan terlebih dahulu jadwal konsultasi yang dikehendaki dengan dosen 



pembimbing  yang  ditunjuk.  Jadwal  konsultasi  diatur  bersama  antara  mahasiswa 

dengan dosen pembimbing. 
 

 
2.6 PROSEDUR PENGAJUAN SIDANG TUGAS AKHIR 

1.   Apabila menurut pembimbing Tugas Akhir sudah dinyatakan layak diujikan, maka 

mahasiswa dapat mengajukan permohonan Sidang dengan mengisi Form Pengajuan 

Sidang (Form A-04) ke BAAK dengan memperhatikan persyaratan yang tertera pada 

formulir. 

2.   Mahasiswa wajib menyerahkan formulir A1, A2 (Jika pernah mengajukan penggantian 

pembimbing formal), A3 dan A4 serta absen seminar Tugas Akhir. 

3.  Mahasiswa wajib menyerahkan draft Tugas Akhir sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 

mengumpulkannya ke BAAK untuk didaftarkan dan dijadwalkan Sidang Tugas Akhir.  

Draft Tugas Akhir untuk Sidang Pembahasan tidak dijilid (hanya dijepit) dan diberi 

softcover dari plastik mika warna biru muda. 

4. Mahasiswa wajib menunjukkan bukti pelunasan pembayaran, kartu bebas perpustakaan 

dan Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku. 

1. Seluruh persyaratan diatas dikumpulkan ke BAAK untuk didaftarkan dan dijadwalkan 

Sidang Tugas Akhir. 

6.   Dalam Sidang Ujian, mahasiswa dapat dinyatakan Lulus, Tidak 

Lulus, atau Lulus dengan Perbaikan, dengan ketentuan berikut: 

a.   Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Sidang Ujian dapat melanjutkan  ke 

Sidang Komprehensif. 

b.   Mahasiswa   yang   dinyatakan   Tidak   Lulus  Sidang harus   mengulang   

Sidang setelah melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing dan seluruh 

Dosen Penguji, kemudian melakukan kembali seluruh persyaratan untuk 

mendaftar Sidang. 

c.   Mahasiswa yang dinyatakan Lulus dengan Perbaikan dapat melanjutkan ke 

Sidang Komprehensif setelah melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

dan seluruh Dosen Penguji dan melakukan perbaikan pada draft Tugas 

Akhirnya. 

7.   Mahasiswa yang Lulus atau Lulus dengan Perbaikan dalam Sidang Pembahasan dapat 

melanjutkan ke Sidang Ujian dengan melakukan langkah-langkah dari nomor 1 – 3 di 

atas. 
8.   Dalam Sidang Ujian, mahasiswa dapat dinyatakan Lulus, Tidak Lulus, atau Lulus 

dengan Perbaikan, dengan ketentuan seperti tercantum dalam butir 4. 
 

 
2.7 PROSEDUR PENGUMPULAN TUGAS AKHIR 

 

2.7.1. Prosedur Umum 

Lulusan Institut Teknologi dan Sains Bandung wajib : 

1.   Menyerahkan Tugas Akhirnya, dalam bentuk cetakan dan rekaman dalam CDROM, 

kepada ITSB melalui bagian pengadaan koleksi di Perpustakaan. 

2.   Mengikuti aturan penulisan seperti yang tercantum dalam Petunjuk ini. 

3.   Menyerahkan seluruh isi tulisan, termasuk lampiran, yang menjadi bagian dari karya 

yang akan diserahkan. 

4.   Mengisi formulir “Bukti Penyerahan Tugas Akhir”  yang disediakan Perpustakaan 

(dibuat rangkap) 

 

 

 

 



2.7.2. Format Penyusunan Tugas Akhir dalam CD ROM 

A. FISIK 
Informasi yang dicantumkan pada kepingan CD dengan urutan sebagai berikut. 

•  (Judul) 

•  (Nama dan NIM) 

•  (Kalimat)“Dengan  ini  menyatakan  bahwa  isi  TA  CD-ROM  sama  dengan 
hardcopynya” 

•  Tanda tangan asli Dosen Pembimbing 

•  Informasi di atas ditik, bukan ditulis tangan, kecuali tanda tangan 

• Kepingan CD dimasukkan dalam CD case yang terbuat dari mika (transparan), 
bukan dari plastik. 

• Penomoran halaman pada file elektronik harus sama dengan penomoran halaman 
pada hardcopy. 

 
B. NONFISIK 
CD ROM dibagi dalam beberapa folder/file 

•  Folder TUGAS AKHIR berisi semua file isi Tugas Akhir. 

• Folder GAMBAR berisi semua file gambar asli yang digunakan di dalam naskah 
tugas  akhir  (misalnya  peta).  Format  file  GAMBAR  adalah  JPEG  dengan 
resolusi terbaik. 

• Folder MULTIMEDIA berisi semua file multimedia penyerta (animasi, audio, 
video, dll.) yang tidak digunakan/berada di dalam naskah Tugas Akhir. 

 
FOLDER TUGAS AKHIR 

•  Semua dokumen ditik dalam Microsoft Word 

• Gambar, foto, grafik disisipkan sebagai image dalam dokumen  MS Word baik 
dalam bahasan maupun dalam lampiran. 

•  Semua  file  MS  Word  (.doc)  harus  dikonversikan  menjadi  Portable  Document 
Format (.pdf) 

•  Satu folder berisi satu file utuh Tugas Akhir (bentuk file pdf) 

• Satu folder berisi file Tugas Akhir yang dipecah dengan penamaan file 
sebagai berikut : 
a)  Awal.pdf berisi: Halaman Judul; Halaman Pernyataan Orisinalitas; Halaman 

Pengesahan;  Kata  Pengantar;  Halaman  Pernyataan  Persetujuan  Publikasi 
Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis, Daftar isi; Daftar Tabel; Daftar 

Gambar;  Daftar  Rumus;  Daftar  Lainnya;  Daftar  Lampiran  (semua  berada 

dalam satu file dengan nama Awal.pdf) 

b)  Abstrak.pdf  berisi: Abstrak  Bahasa  Indonesia  dan  Bahasa  Inggris  (semua 

berada dalam satu file dengan nama Abstrak.pdf) 
c)  Bab 1.pdf berisi Bab 1 

Bab 2.pdf berisi Bab 2 

Bab 3.pdf berisi Bab 3 

Bab 4.pdf berisi Bab 4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah bab 

d)  Referensi.pdf berisi Daftar Pustaka 

e)  Lampiran.pdf berisi Lampiran 

• Setiap halaman Tugas Akhir mulai Abstrak sampai dengan Daftar Pustaka 

harus diberi teks pada footer dengan tulisan Institut Teknologi dan Sains 
Bandung 
(Arial 10 poin cetak tebal), ditulis dengan posisi rata kanan (align right).



2.7.3. Waktu Berlakunya Peraturan 

Peraturan ini berlaku mulai semester Genap TA 2015/2016 hingga dikeluarkan peraturan 

yang baru. 
 
 
 

3. FORMAT TUGAS AKHIR 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir ini dibagi dalam tiga bagian : (a) awal; (b) isi; dan (c) akhir. 
 

 
3.1 BAGIAN AWAL 

Bagian Awal Tugas Akhir terdiri atas: 

a. Halaman Sampul  

b. Halaman Judul 

c. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

d. Halaman Pengesahan 

e. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

f. Halaman   Pernyataan   Persetujuan   Publikasi Karya   Ilmiah   untuk   Kepentingan 
 Akademis  

g. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris)  

h. Daftar Isi  

i. Daftar Tabel (jika diperlukan)  

j. Daftar Gambar (jika diperlukan)  

k. Daftar Rumus (jika diperlukan)  

l. Daftar Notasi (jika diperlukan)  

m. Daftar Lain (jika diperlukan)  

n. Daftar Lampiran (jika diperlukan)  

 

 

3.1.1 Halaman Sampul 

Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah, Halaman Sampul 

harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada 

pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang berupa judul, jenis karya ilmiah (Tugas 

Akhir/tesis/disertasi), identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Ketentuan mengenai 

penulisan Halaman Sampul dapat dilihat pada butir 4.4. Contoh Halaman Sampul dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 
 

 
3.1.2 Halaman Judul 

Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul, 

tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam 

rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Ketentuan mengenai penulisan Halaman Judul dapat 

dilihat pada butir 4.5. Contoh Halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 

 
3.1.3 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa Tugas Akhir yang disusun adalah 

hasil  karyanya  sendiri  dan  ditulis dengan  mengikuti  kaidah  penulisan ilmiah. Ketentuan 

mengenai penulisan Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat dilihat pada butir 4.6. Contoh 

Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 
 
 
 
 
 

 



3.1.4 Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau pernyataan 

tentang penerimaannya, khususnya Tugas Akhir, tesis, dan disertasi, oleh institusi penulis. 

Ketentuan mengenai penulisan Halaman Pengesahan dapat dilihat pada butir 4.7. 
Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 
3.1.5 Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

Halaman Kata Pengantar memuat  pengantar singkat atas karya ilmiah. Halaman Ucapan 

Terima Kasih memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Tugas Akhir. Sebaiknya, ucapan terima kasih atau penghargaan 

tersebut juga mencantumkan bantuan yang mereka berikan, misalnya bantuan dalam 

memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas  akhir.  

Ketentuan  mengenai  penulisan  Kata  Pengantar/Ucapan  Terima  Kasih  dapat dilihat pada 

butir 4.8. Contoh Ucapan Terima Kasih dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 

 
3.1.6 Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis 

Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun Tugas Akhir yang memberikan 

kewenangan kepada ITSB untuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, merawat, dan 

memublikasikan  tugas  akhirnya  untuk  kepentingan  akademis.  Artinya,  ITSB  berwenang 

untuk memublikasikan suatu Tugas Akhir hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan, sedangkan hak cipta tetap pada penulis. Contoh Halaman Pernyataan dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 
 

 
3.1.7 Abstrak/Abstract 

Abstrak merupakan ikhtisar suatu Tugas Akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode 
penelitian,  hasil,  dan  kesimpulan.  Abstrak  dibuat  untuk  memudahkan  pembaca mengerti 

secara cepat isi Tugas Akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. 

Ketentuan yang menyangkut penulisan abstrak dapat dilihat pada butir 4.10. Contoh Abstrak 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 
 

 
3.1.8 Daftar Isi 

Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis 
sama dengan isi yang bersangkutan. Biasanya, agar daftar isi ringkas dan jelas, subbab derajat 

ke dua dan ke tiga boleh tidak ditulis. Ketentuan yang menyangkut penulisan Daftar Isi dapat 

dilihat pada butir 4.11. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 8. 
 

 
3.1.9 Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain 

Daftar tabel, gambar, dan daftar lain digunakan untuk memuat nama tabel, gambar, dan 

sebagainya yang ada dalam Tugas Akhir. Penulisan nama tabel, gambar, dan sebagainya 

menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). Ketentuan yang menyangkut penulisan 

dapat dilihat pada butir 4.14.



3.2 BAGIAN ISI 

Isi Tugas Akhir disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai 

kesimpulan ditentukan sesuai kebutuhan, atau dengan peraturan yang terdapat pada butir 

4.13. 
 

 
 
 

3.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian ini terdiri dari: 

a.   Daftar Pustaka 

b.   Lampiran (jika ada) 
 

 
3.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber, atau referensi atau acuan dan 
dasar penulisan Tugas Akhir. Daftar pustaka ini dapat berisi buku, tulisan ilmiah (Tugas Akhir 

lain, tesis, disertasi), artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundangan, sumber 

internet, dan sebagainya. Dianjurkan agar 70% daftar pustaka yang digunakan merupakan 

terbitan terbaru (minimal terbitan 5 tahun terakhir). Diktat kuliah tidak diperkenankan sebagai 

bagian dari daftar pustaka. 
 

 
3.3.2 Lampiran 

Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan Tugas 

Akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi Tugas Akhir, karena akan mengganggu 

kesinambungan pembacaan. Lampiran yang perlu disertakan dikelompokkan menurut jenisnya, 

antara lain tabel, daftar pertanyaan, gambar, grafik, desain.



4. PENULISAN 

Ketentuan berikut mengatur tentang tata cara penulisan Tugas Akhir  untuk mewujudkan 

Tugas Akhir yang rapi dan seragam. 
 

4.1 KERTAS 

Spesifikasi kertas yang digunakan: 

-    Jenis : HVS 

-    Warna : Putih polos 

-    Berat : 80 gram 

-    Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 
 

 
4.2 PENGETIKAN 

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut: 

a)  Pencetakan dilakukan pada satu kertas 

b)  Posisi penempatan teks pada tepi kertas: 

-    Batas kiri : 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan) dari tepi kertas 

-    Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas 

-    Batas atas : 3 cm dari tepi kertas 

-    Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas 

c)  Setiap halaman pada naskah Tugas Akhir, mulai Abstrak sampai Daftar Pustaka harus 

diberi “auto text” pada footer dengan tulisan Institut Teknologi dan Sains Bandung 

(Arial 10 poin cetak tebal), ditulis pada posisi rata kanan (align right). 

d)  Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 poin  dan diketik rapi (rata kiri 

kanan – justify). 

e)  Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5 (Line spacing = 1.5 lines). 

f)   Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam. 
 

 
 
 

4.3 PENOMORAN HALAMAN 

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor halaman ada dua macam, 

yaitu angka romawi kecil dan angka latin. 
 

 
4.3.1 Angka Romawi Kecil 

a.   Digunakan untuk bagian awal Tugas Akhir (lihat butir 3.1), kecuali Halaman Sampul. 
b.   Letak: tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas. 

c.   Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 
 

 
4.3.2 Angka Latin 

a.   Digunakan untuk bagian isi Tugas Akhir dan bagian akhir Tugas Akhir. 
b.   Letak: sudut kanan atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. 

c.   Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya diletakkan di tengah, 2,5 

cm dari tepi bawah kertas.



4.4 HALAMAN SAMPUL 

Halaman Sampul Tugas Akhir, secara umum, mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a.  Halaman Sampul Tugas Akhir terbuat dari karton tebal berwarna biru tua omega 46. 

b.   Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (line spacing = 

single) dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 1. 

 
Ketentuan Halaman Sampul 

a.   Diketik  simetris  di  tengah  (center).  Judul  tidak  diperkenankan   menggunakan 
singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun dalam 

kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun. 

 
Judul 

Jenis Tugas Akhir (Tugas Akhir) 

Nama 
NIM 
Logo ITSB : Logo Institut Teknologi dan Sains Bandung dengan tinggi 2,5 cm dan dicetak 

dengan warna emas 

Fakultas 

Program Studi 

Institut Teknologi dan Sains Bandung 

Kota Deltamas 

Bulan & Tahun disahkannya Tugas Akhir dan dituliskan dalam angka dengan format 4 digit 

(contoh: Januari 2006) 

 
b.   Informasi  yang  dicantumkan  pada  punggung halaman  sampul  adalah: jenis Tugas 

Akhir, dan judul Tugas Akhir. Informasi yang dicantumkan seluruhnya menggunakan 

huruf besar, dengan jenis huruf Times New Roman 12 poin, dan ditulis di tengah 

punggung halaman sampul (center alignment). 

c.   Halaman sampul muka tidak boleh diberi siku besi pada ujung-ujungnya. 
 

 
 
 

4.5 HALAMAN JUDUL 

Halaman Judul Tugas Akhir, secara umum, adalah sebagai berikut : 

a.   Format  Halaman  Judul  sama  dengan  Halaman  Sampul,  hanya  ada  penambahan 

keterangan tujuan disusunnya Tugas Akhir. Contoh untuk Tugas Akhir: 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik Pada 
Program Studi Teknik Perminyakan. 

b.   Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai 

dengan contoh pada Lampiran 2. 

c.   Halaman judul dicetak di atas kertas jeruk berwarna putih polos. 
 

 
 
 

4.6 HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Halaman Pernyataan Orisinalitas ditulis dengan spasi ganda (line spacing = double), tipe Times 
New Roman 12 poin dengan posisi di tengah-tengah halaman (center alignment) sesuai dengan 

contoh pada Lampiran 3.



4.7 HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman  Pengesahan  Tugas  Akhir  ditulis  dengan  dengan  spasi  tunggal  (line  spacing  = 

single), tipe Times New Roman 12 poin sesuai dengan contoh pada Lampiran 4. Halaman 

pengesahan dicetak di atas kertas jeruk berwarna putih polos. 
 

 
 
 

4.8 KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH 

Halaman Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih Tugas Akhir, secara umum, adalah 

sebagai berikut: 

a.   Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi 1,5 (line spacing = 

1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan contoh pada Lampiran 5. 

b.   Judul  Kata  Pengantar  atau  Ucapan  Terima  Kasih  ditulis dengan  tipe  Times New 

Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf besar. 

c.   Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari orang tua, keluarga 

lalu pihak luar. 

d.   Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih adalah 2 x 2 spasi. 
 

 
 
 

4.9 HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK 

KEPENTINGAN AKADEMIS 

Halaman Pernyataan, secara umum, adalah sebagai berikut: 
a.   Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi 1,5 (line 

spacing = 1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan contoh pada Lampiran 6. 

b.   Khusus untuk judul Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal 

dan huruf besar (kapital) dengan spasi tunggal (line spacing = single) 
 

 
 
 

4.10 ABSTRAK/ABSTRACT 

Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut: 
a.   Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari Tugas Akhir. 

b.   Minimum 75 kata dan maksimum 300 kata dalam satu paragraf, diketik dengan tipe 

Times New Roman 12 poin, spasi tunggal (line spacing = single). 

c.   Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap 

versi bahasa mengikuti ketentuan butir b. 
d.   Pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris diletakkan di halaman yang 

berbeda. 
e. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak dalam Bahasa Indonesia, 

Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, 
Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya). 

f.   Untuk  Abstrak  bahasa  Indonesia,  semua  istilah  asing  dicetak  miring  (italic). 
Sementara Abstrak bahasa Inggris seluruhnya dicetak miring. 

Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 7.



4.11 DAFTAR ISI 

Halaman Daftar Isi Tugas Akhir secara umum adalah sebagai berikut: 

a.   Judul Daftar Isi ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf 

besar (kapital). 

b.   Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (line 

spacing = single). 

c.   Judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf besar 

(kapital). Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 8. 

d.   Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi. 
 

 
 
 

4.12 DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAN DAFTAR LAIN 

Ketentuan penulisan Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain dalam Tugas Akhir secara 
umum adalah sebagai berikut: 

a.   Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dalam spasi tunggal (line 
spacing = single) sesuai dengan contoh pada Lampiran 9. 

b.   Judul Daftar (Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain) ditulis dengan tipe Times 
New Roman 12 poin, dicetak tebal dan huruf besar (kapital). 

c.   Jarak antara judul dengan isi Daftar adalah 3 spasi. 
d.   Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya (tidak dibuat kapital 

ataupun lowercase) dan disusun berdasarkan abjad. Penulisannya diurutkan dari huruf 
kecil, huruf besar, dan simbol (contoh : a, B, ?) 

 

 
4.13 ISI TUGAS AKHIR 

Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan oleh penulis. 

Penjabaran mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan hasil serta pembahasannya, 

serta  kesimpulan  dan  rekomendasi.  Sistematika  yang umumnya  dipakai  dalam penulisan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

 
BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Subbab Derajat Kesatu 
1.1.1 Subbab Derajat kedua Butir yang Pertama 
1.1.2 Subbab Derajat kedua Butir yang Kedua 

1.1.2.1 Subbab Derajat ketiga Butir yang Pertama 
Tingkatan subbab maksimal 3 

 
Ketentuan penulisan untuk setiap bab 

b.   Setiap bab dimulai pada halaman baru. 
c.   Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah (center), cetak 

tebal (bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik, dan satu spasi simetris 

tengah (center), jika lebih dari satu baris. 

d.   Judul bab selalu diawali penulisan kata ‘BAB’ lalu angka romawi besar yang 

menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital, tipe 

Times New Roman, 12 poin, dan cetak tebal (bold). 

e.   Perpindahan antarbab tidak perlu diberi sisipan halaman khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh penulisan bab: 

                                                                       BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Suatu yang bukan merupakan subordinat dari judul tulisan harus ditulis dengan sandi berikut. 

 Huruf: jika akan dirujuk di bagian lain dari Tugas Akhir, harus digunakan huruf untuk 

menghindari kerancuan dengan penggunaan angka untuk bab dan subbab. Bentuknya 

bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan Tugas Akhir. Contoh: a. atau a) atau (a). 

 Bullet atau huruf: jika tidak akan dirujuk di bagian lain dari Tugas Akhir, bentuknya 
bebas, asalkan berupa bentuk dasar (bulat, kotak, tanda minus), dan konsisten dalam 
keseluruhan Tugas Akhir. Ini merupakan derajat terakhir, dalam arti tidak boleh 
memiliki subperincian di dalamnya. Contoh penggunaan subperincian yang dilarang, 
sebagai berikut. 

 
Jenis sistem operasi komputer antara lain: 

• DOS 

• Windows 

� Windows 3.xx 
� Windows 95/98 
� Windows NT 

• UNIX 
� Linux 

 

 
 
 

4.14 TABEL DAN GAMBAR 

Yang tergolong gambar adalah gambar, grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan tabel dan 

gambar adalah sebagai berikut. 

a.   Gambar, grafik, dan diagram diberi nama. 

b.   Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal setiap 

kata (title case). 
c.   Tabel   dan   gambar   ditempatkan   di   antara   bagian   teks   yang   paling   banyak 

membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berdiri 
sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan dalam teks. 

d.   Jika tabel ditulis dalam posisi landskap, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid. 
e.   Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap halaman. 
f. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut 

berada. Misalnya tabel 1.1. berarti tabel pertama yang ada di bab 1. 
g.   Penulisan judul tabel dan gambar. 

    Tabel: judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah (center) berjarak 
1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul tabel ditulis langsung mengikuti 
nomor tabelnya. Contoh: 

Tabel 1.1 Judul Judul Judul Judul 

 
 Gambar:  judul  ditulis  di  bawah  gambar  berjarak  1,5  spasi,  simetris  (center) 

terhadap gambar yang bersangkutan. Judul gambar ditulis langsung mengikuti 

nomor gambarnya. Contoh: 

 
Gambar 1.1 Judul Judul Judul Judul



 

h.   Penulisan sumber gambar dan tabel. 

 Tabel: Judul tabel dan sumber tabel (jika bukan olahan sendiri) h a r u s ditulis 
pada bagian atas tabel berjarak 1,5 spasi dari tabel, huruf tegak tipe Times New 

Roman 10 poin. Format: nama pengarang dan tahun. 

 
Tabel 2.1 Perbandingan Luas Permukaan (Harsono Adi, 1997) 

 

Mineral Luas Permukaan 

Quartz (Sands) 0.15 cm
2
/gr 

Smectite 82 m
2
/gr 

Illite 113 m
2
/gr 

Chlorite 42 m
2
/gr 

Kaolinite 23 m
2
/gr 

 

 

 Gambar: Judul gambar dan sumber gambar (jika bukan olahan sendiri) harus ditulis 
pada bagian bawah gambar dengan jarak 1,5 spasi dari gambar, huruf tegak tipe 

Times New Roman 10 poin. Format: nama pengarang dan tahun. 

 

 

                Gambar 2.1 Struktur kristal montmorillonite (Eslinger, 1988) 

 

i.   Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris, penulisannya simetris di tengah 

(center) dan diketik dengan satu spasi. 

j.   Jika  tabel  dan  gambar  terlalu  panjang,  dapat  diputus  dan  dilanjutkan  dengan 

mengulang baris pertama tabel yang berisi informasi tentang kolom (repeat header 

row). 
k.   Jika tabel dan gambar terlalu lebar, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 

    ditempatkan secara memanjang di halaman tersendiri; 

    ditempatkan pada halaman lampiran; 

 diperkecil  ukurannya  sesuai  format  tugas  akhir,  tetapi  ukuran  huruf  yang 
tercantum di dalamnya tidak boleh lebih kecil dari 10 poin (ukuran sebenarnya). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.15 PERSAMAAN MATEMATIKA 

Persamaan matematika lebih baik ditulis dalam bentuk yang lazim dalam matematika walaupun 

dalam satu baris. Semua persamaan matematika ditulis dengan tabulasi 1,5 cm dari kiri dan 

harus mempunyai nomor yang diletakkan di sebelahnya dan rata kanan terhadap batas 

kanan pengetikan. 

Contoh: 

M Q 209 43 , 530 + =                                                                                             (5.1) 

 
Keterangan: 5 artinya persamaan itu ditulis pada bab 5, sedangkan 1 artinya persamaan itu 

adalah persamaan matematika pertama yang ditulis pada bab tersebut. 
 

 
 
 

4.16 ANGKA 

Penulisan   angka   mengikuti   peraturan   yang   berlaku   pada   Pedoman   Ejaan   yang 

Disempurnakan edisi terbaru. 
 

 
 
 

4.17 DAFTAR PUSTAKA 

Aturan  penulisan  acuan  pustaka  didasarkan  pada  urutan  abjad  dan  menggunakan  sistem 

nama-tahun. Beberapa rujukan pustaka yang dapat digunakan antara lain: jurnal ilmiah, buku 

dan bab buku, Tugas Akhir/tesis/disertasi, abstrak dan prosiding seminar/konferensi, paten, dan 

informasi dari internet. Semua rujukan pustaka yang digunakan harus disitasi dalam tubuh 

tulisan.



 

Ketentuan umum penulisan daftar pustaka 
a.   Sumber  yang  dikutip  dalam  uraian/teks  harus  ditulis  lengkap  dalam  “Daftar 

Pustaka“.  Sebaliknya,  sumber  yang terdaftar  dalam  Daftar  Pustaka  harus ditulis 

dalam teks sebagai kutipan. 
b.   Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama 

Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal.  

c.   Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak ditulis. 

d.   Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. 

e.   Huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital. 

f. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri baris 

pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. 

g.   Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang dengan jarak 1,5 

spasi. 

 
Jurnal ilmiah 

 
Format: Nama pengarang. Tahun. Judul artikel. Nama jurnal. Volume atau halaman. 
 
Aasum, Y., Kasap, E., and Kelkar, M. 1995. "Analytical Upscaling of Small Scale 

Penneability Using a Full Tensor," Petroleum Geoscience, Vol. 1, No.4, EAPG, Geological 

Society Publishing House, 365-77. 
 
Buku dan bab dalam buku 

 
Format buku: Nama pengarang.Tahun. Judul buku. Ed ke-. Kota: nama penerbit. 

 
Amyx, J.W., Bass, Jr., D.M.,and Whiting, R.L. 1960. Petroleum Reservoir Engineering. New 

York. McGraw-Hill.  

Lake, L.W. 1989. Enhanced Oil Recovery. New Jersey. Prentice Hall, Englewood Cliffs. 

 

Format  buku  terjemahan:  Nama  pengarang.  Tahun.  Judul  buku.  (Nama  penerjemah, 

Penerjemah). Kota: nama penerbit. 

 

Kotler, Philip. 1997. Manajemen pemasaran : Analisis, perencanaan, implementasi (Hendra 

Teguh & Ronny Antonius Rusli, Penerjemah.). Jakarta: Prenhallindo. 

 
Format bab dalam buku: Nama pengarang. Tahun. Judul artikel. Di dalam: nama pengarang 

(editor). Judul buku. Volume atau edisi buku. Halaman. Kota: nama penerbit. 

 

Gershon AA, LaRussa P, Steinberg SP. 1999. Varicella-zoster virus. Di dalam: Murray PR, 

Baron   EJ,   Pfaller   MA,   Tenover   FC,   Yolken   RH   (ed.).   Manual   of   Clinical 

Microbiology.   Ed   ke-7.    Hlm   900-911.   Washington:   American   Society   for 

Microbiology. 

 

Tugas Akhir/Tesis/Disertasi 

 
Format: Nama pengarang. Tahun. Judul. [Tugas  Akhir/tesis/disertasi]. Kota: departemen, 
fakultas, universitas. 

 

Soka S. 2003. Screening for yeast deletion mutants with higher trehalose content in anaerobic 

condition [Tesis]. Leuven: Departement of Biology, Faculty of Science, Katholieke 

Universiteit Leuven. 

 



Waturangi DE. 2002. Genetic analysis of Escherichia coli isolated from Indonesian monitor 

lizards (Varanus spp.): DNA profiling and integron characterization [Disertasi]. Bogor: 
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Sumur B-15 lapangan X  pada lapisan  formasi  Cibulakan  Atas  (zona B-28) menunjukkan 

nilai  resistivitas yang  rendah  (low-resistivity).  Eksistensi hidrokarbon telah terbukti dari 
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tersebut terjadi karena model Archie dikembangkan untuk formasi clean atau tidak 

mempertimbangkan kehadiran shale/clay. 

 
 

Berbagai persamaan muncul untuk menentukan harga saturasi air secara lebih tepat dengan 

mempertimbangkan   kehadiran   shale/clay.   Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   untuk 

memprediksi saturasi air dengan menggunakan tiga (3) metode yang umum dikembangkan 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

Determination of Water Saturation In Low-Resistivity Zone 
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Well B-15, Upper Cibulakan formation (B-28 zone)  in the X field shows a low-resistivity log 

reading. The existence of hydrocarbon has been proven by the data of residual saturation 

obtained from routine core analysis (RCA). When logs interpretation using Archie equation 

was conducted, this zone indicated high water saturation (Sw) that was not considered as an 

oil bearing zone. It happens because the Archie model was developed for clean formations. It 

does not take the shale/clay effects into account. 

 

Various models of water saturation have been developed  to determine water saturation (Sw ) 

by considering shale/clay effects. The purpose of this study is to predict water saturation by 

employing three (3) common method developed for shaly formations such as Dual-Water, 

Simandoux, and Indonesia equations. A comparison is made with capillary pressure (SCAL) 

data as the reference. 

 

Results of this study show that the Dual-Water method yields the best match with the SCAL 
 

data. 
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Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 
She stated, "Students often had difficulty using APA style," (Jones, 1998, p. 199), but she 
did not offer an explanation as to why. 

Nama penulis disebutkan dalam kalimat 
According to Jones (1998), "Students often had dificulty using APA style, especially 
when it was their first time" (p. 199). 

Jones  (1998)  found  "students  often  had  difficulty  using  APA  style"  (p.  199);  what 

implications does this have for teachers? 

 
b.  Kutipan langsung panjang 
Kutipan  langsung  panjang  adalah  kalimat  yang  dikutip  lebih  dari  40  kata.  Kutipan 
langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 1 inci atau kurang lebih 

10 ketuk/spasi dari margin kiri, dengan jarak antarbaris 1,5 spasi.. 

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 
She stated: Students often had difficulty using APA style,especially when it was their 
first time citing sources. This difficulty could be attributed to the fact that many



students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. (Jones, 

1993, p. 199). 

Nama penulis disebutkan dalam kalimat 
Jones's 1993 study found the following: Students often had difficulty using APA 
style, especially when it was their first time citing sources. This difficulty could be 

attributed to the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask 

their teacher for help (p. 199). 

 
CONTOH PENULISAN KUTIPAN  

 

Karya dengan 2 sampai 6 penulis 
Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua. 
Richards, Jones and Moore (1998) maintain that college students who actively participate in 

extracurricular activities achieve greater academic excellence because they learn how to 

manage their time more effectively. 

 

atau 

 

The  authors  maintain  that  college  students  who  actively  participate  in  extracurricular 

activities achieve greater academic excellence because they learn how to manage their time 

more effectively (Richards, Jones, & Moore, 1998). 

 
Karya lebih dari 6 penulis 
Jika  karya  yang  dikutip  ditulis  lebih  dari  6  pengarang,  yang  ditulis  hanya  nama 
keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi inisial et al. 

Massachusetts state and municipal governments have initiated several programs to improve 

public safety, including community policing and after school activities (Smith et a1., 1997). 

 
Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama. 
Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua. 
Smith (1972) in his study of the effects of alcohol on the ability to drive, Smith (1991) 

showed that the reaction times of participating drivers were adversely affected by as little as a 

twelve ounces can of beer. 

 
Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam 

1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang berbeda). 
Studies of precautionary saving in response to earnings risk include Cantor (1985), Skinner 
(1988), Kimbal (1990a, 1990b) and Caballero (1991), among others... 

atau 

The hemispheric division of the human brain has been studied from many different 

perspectives; however, not all researchers agree on the exact functions of each hemisphere 

(Ellison, 1973; Jaynes, 1979; Mick, 1978). 

 
Karya dengan nama belakang penulis sama 
Jika  mengutip  dari  karya  dengan  nama  belakang  penulis  yang  sama  dengan  kutipan 
sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. 

At least 66,665 lions were killed between 1907 and 1978 in Canada and the United States 

(Kevin Hansen, 1980). 

Jika dalam 1 kutipan 

D.  M.  Smith  (1994)  and  P.  W.  Smith  (1995)  both  reached  the  same  conclusion  about 

parenting styles and child development. 

 

 

 

 



Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation 

 

Harus mencatumkan nomor halaman. 

In his study on the effects of alcohol on drivers, Smith (1991, p. 104) stated that "participants 

who drank twelve ounces of  beer with a 3.5% alcohol content reacted, on average, 1.2 

seconds more slowly to an emergency braking situation than they did when they had not 

ingested alcohol." 

 
Mengutip dari kutipan 
Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat, dan 
nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. 

Behavior is affected by situation. As Wallace (1972) postulated in Individual and Group 

Behavior, a person who acts a certain way independently may act in an entirely different 

manner while the member of a group (Barkin, 1992, p. 478). 

 
Tidak ada nama penulis 
Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul buku/halaman web. 
Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak miring. Jika mengutip dari 

artikel jurnal/majalah/surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik 

di awal dan akhir kutipan. 

Massachusetts state and municipal governments have initiated several programs to improve 

public safety, including community policing and after school activities (Innovations, 1997). 

 
Artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan 
In another study of students and research decisions, it was discovered that students succeeded 
with tutoring (“Tutoring and APA,” n.d.). 

Catatan: n.d. = no date 

 
Lembaga sebagai penulis 
The  standard  performance measures were  used  in  evaluating the  system.  (United  States 
Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 1997) 

 
Komunikasi melalui email 
This information was verified a few days later (J. S. Phinney, personal communication, June 
5, 1999). 

…dapat disimpulkan bahwa jurusan Teknik Mesin kurang diminati oleh siswa perempuan 

(wawancara dengan Juliana Anggono, 5 Januari 1999). 

 
Mengutip dari Website 
Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari 
sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan 

adalah nama penulis, tahun penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika 

tidak  ada  nomor  halaman,  sebutkan  nomor  bab  (chapter),  nomor  gambar,  tabel  atau 

paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain dituliskan pada Daftar Pustaka. 

 
Mengutip dari website tanpa penulis 
Jika mengutip dari website yang tidak diketahui nama penulisnya, judul lengkap  website 
dapat ditulis dalam kalimat, atau 1 atau beberapa kata, dari judul awal website dalam tanda 

petik di akhir kalimat yang dikutip (seperti mengutip artikel). 

According to a Web page sponsored by the Children's Defense Fund, fourteen American 

children die from gunfire each day ("Child").
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Pembimbing Laporan ………………………………………………………………………….. 

Sedang bimbingan informal TA dengan topik ………………………………………………… 

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

Pembimbing informal : …………………………………………………*) selama ……. bulan 

Status (lingkari yang dipilih): 

1.   Gagasan Tugas Akhir 

2.   Sedang Survey 

3.   Lainnya, sebutkan ………………………………………………………………….. 

 
Dengan ini mengajukan PERMOHONAN PEMBIMBINGAN FORMAL (NAMA 

PEMBIMBING TIDAK HARUS DIISI) 

Pembimbing   Pilihan I          : ………………………………………………………………… 

Pilihan II         : ………………………………………………………………… 

Pilihan III       : ………………………………………………………………… 

Judul/Tema Tugas Akhir        : ………………………………………………………………… 

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

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

Gagasan/Usulan TA terlampir. 
 

 
*) setiap ada perubahan alamat, wajib memberikan data kepada pembimbing formal dan administrasi 
**) apabila sudah memiliki pembimbing informal, sertakan parafnya. 

 

 

Bekasi, …………………………………………… 

 

 

Pemohon 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

(…………………………………………………….)



Lampiran 15 : Form A-02 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK 
PERMINYAKAN INSTITUT 
TEKNOLOGI DAN SAINS 
BANDUNG 

 

 
 

PERMOHONAN 
PENGGANTIAN 
PEMBIMBING 

FORMAL 

 
 

Form A-02 
Diisi oleh mahasiswa, 
pembimbing  formal  semula 
dan baru (kalau sudah ada) 
untuk selanjutnya ditetapkan 
dengan SK Ketua Prodi TM

 

 

Dengan ini saya: 

Nama              : ………………………………………………………………………………… 

NIM                : ………………………………………………………………………………… 
 

 

Terdaftar dalam KSM semester ……………, tahun ajaran ………………… 

Nama dosen pembimbing formal semula : …………………………………………………….. 

Dengan judul Tugas Akhir …………………………………………………………………….. 

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

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

Bersama ini mendaftarkan kembali selaku penulis Tugas Akhir dengan judul tetap.ganti*) 

menjadi **) 

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

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

Pembimbing formal baru yang diajukan adalah ……………………………………………….. 
 

 

Bekasi, ……………………………………… 
 

 
 

Pemohon 
 
 
 
 

 

(                                                          ) 

Mengetahui dan menyetujui 

Pembimbing Semula 
 

 
 
 
 
 

(……………………………………….…….) 
*)           coret yang tidak perlu 

**)         diisi apabila ganti judul 

***)       jika yang bersangkutan telah setuju 

Pembimbing Baru ***) 
 

 
 
 
 
 

(…………………………………………….)



Lampiran 15 : Form A-03 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK 
PERMINYAKAN INSTITUT 
TEKNOLOGI DAN SAINS 
BANDUNG 

 

 
 
 

JURNAL 
BIMBINGAN 

TUGAS AKHIR 

 
 

Form A-03 
Disiapkan oleh mahasiswa, 
diparaf pembimbing, diisi setiap 
pertemuan sebagai lampiran 
untuk permohonan Sidang 
Pembahasan & Ujian atau 
perpanjangan waktu studi.

 

 
 

Nama                          : ………………………………………………………………………… 

NIM                            : ………………………………………………………………………… 

Judul Tugas Akhir      : 

1)  ……………………………………………………………………………..…………… 
 

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

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

2)  ……………………………………………………………………………………..…… 
 

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

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

Nama Pembimbing    : 

1)  ……………………………………………………………………………………..…… 

2)  ……………………………………………………………………………………..…… 
 

Keterangan : 1) Awal;       2) Perubahan (bila ada) 
 

 
 
 

 

TANGGAL 
 

HASIL PEMERIKSAAN 
PERBAIKAN YANG PERLU 

DILAKUKAN 
PARAF 

PEMBIMBING 
    



 

 

TANGGAL 
 

HASIL PEMERIKSAAN 
PERBAIKAN YANG PERLU 

DILAKUKAN 
PARAF 

PEMBIMBING 
    



Lampiran 16 : Form A-04 
 

PROGRAM STUDI 
TEKNIK PERMINYAKAN 
INSTITUT TEKNOLOGI 
DAN SAINS BANDUNG 

 

 
 
 

PERMOHONAN 
PENGAJUAN SIDANG 
PEMBAHASAN/UJIAN 

 
 

Form A-04 
Diisi oleh mahasiswa, 
pembimbing formal semula 
dan baru (kalau sudah ada) 
untuk selanjutnya 
ditetapkan dengan SK 
Ketua Prodi TM

 

Perihal            : Permohonan Sidang  Seminar;  Sarjana (beri tanda ) 

Lampiran        : 3 (tiga) naskah TA 
 

 

Kepada Yth. 

Ketua Panitia Ujian Sarjana Teknik Perminyakan 

Institut Teknologi dan Sains Bandung 
 

 

Dengan ini saya: 

Nama              : ………………………………………………………………………………… 

NIM                : ………………………………………………………………………………… 
 

 

Mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan ITSB menyatakan telah: 

1.   Lulus semua mata kuliah; 

2.   Mengisi form A-01, A-02 (jika pernah mengajukan penggantian pembimbing formal) 

pada tanggal ……………………………………. 

3.   Melakukan proses bimbingan Tugas Akhir sedikitnya 8 (delapan) kali sebelum Sidang 

Pembahasan (Form A-03 terlampir) 

4.   Menyelesaikan naskah Tugas Akhir 

Bersama ini saya lampirkan 3 (tiga) rangkap naskah Tugas Akhir dengan judul : 

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

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

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

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

 

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. 
 

 

Diajukan pada tanggal: …………………………………………………….. 
 

 
 
 

Mengetahui dan menyetujui, 

Pembimbing, 
 

 
 
 
 

(……………………………………….…….) 

 

 

Pemohon, 
 
 
 
 
 

(…………………………………………….)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR 
 

 

Program  Studi  Teknik  Perminyakan,  Fakultas  Teknik  dan  Desain    Institut  Teknologi  dan  Sains 

Bandung (ITSB), telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir, pada: 

Hari/Tanggal             : 

Waktu                      : 

Nama Mahasiswa       : 

NIM                          : 

Judul Tugas Akhir      : 

Bertindak sebagai Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Mahasiswa ini, adalah: 
 

1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

4. ........................................................................... 

 

 

Tim Penguji memutuskan bahwa Mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS*)  dalam 

Ujian Tugas Akhir dengan Nilai:........, atau: A / B / C / E +), dengan predikat................................, 

dan  dinyatakan  MEMENUHI/TIDAK  MEMENUHI*)   syarat  dalam  kelulusan  tingkat  Sarjana  di 

Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB). 

 

Ketua Sidang Ujian Tugas Akhir 
 
 
 
 
 
 

 
Ir. Aries Prasetyo, MT 

 

NIP. 19680415200106079 
 

Tim Penguji : 
 

1.   ........................................................................... 

2.   ........................................................................... 

3.   ........................................................................... 

4.   ........................................................................... 
 

 
 

Keterangan:  *) coret yang tidak benar     +) lingkari pada pilihan



PENILAIAN UJIAN TUGAS AKHIR 
 
 

 
Tanggal: ................ 

 

 

Berdasarkan penilaian terhadap: 
 

 

1.   Isi draft Tugas Akhir 

2.   Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
 
maka saya menyatakan bahwa: 

 

 

Nama Mahasiswa       : 

NIM                          : 

Judul Tugas Akhir      : 

 
LULUS/TIDAK LULUS dengan nilai: ..............................*) 

Dengan catatan: 

1.  .................................................................................................................................................. 

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

2.  .................................................................................................................................................. 

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

3.  .................................................................................................................................................. 

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

4.  ................................................................................................................................................. 

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

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

(pergunakan halaman belakang bila diperlukan) 
 

 
 

Penguji Tugas Akhir 
 
 
 

Nama             : ............................. 

Tanda tangan  : ............................. 

 
 
 
 

Catatan: 

*)  < 54,99              = tidak lulus 

55,00 s.d 64,99   = cukup 

65,00 s.d 74,99   = memuaskan 

> 75,00              = sangat memuaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosedur Pengajuan Sidang Tugas Akhir 

 

2. Mahasiswa telah menyelesaikan 120 sks (dengan ketentuan bahwa maksimal nilai D 
adalah 12 SKS). 

3. Mahasiswa telah mengikuti seminar Tugas Akhir mahasiswa lain minimal 5 kali. 

4. Menyerahkan formulir A1, A2 (Jika pernah mengajukan penggantian pembimbing formal), 

A3 dan A4 serta absen seminar Tugas Akhir. 

5. Menyerahkan draft Tugas Akhir sebanyak 3 (tiga) rangkap. Draft Tugas Akhir untuk 

Sidang tidak dijilid (hanya dijepit) dan diberi softcover dari plastik mika warna biru muda. 

6. Menunjukkan bukti pelunasan pembayaran. 

7. Menunjukkan kartu bebas perpustakaan. 

8. Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku. 

9. Seluruh persyaratan diatas dikumpulkan ke BAAK untuk didaftarkan dan dijadwalkan 

Sidang Tugas Akhir. 

 


