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KATA PENGANTAR

sehingga telah tersusun Buku Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir untuk civitas
akademika di linkungan Jurusan Teknik Elektro STTNAS Yogyakarta.
Buku ini berisi tentang Etika, Norma, dan Tata Cara penulisan yang harus
diacu oleh para mahasiswa dalam penyusunan tugas akhirnya dimulai dari
penulisan usulan penelitian sampai dengan penulisan laporan hasil penelitian
baik berupa skripsi (S1) ataupun Tugas Akhir (D3). Disamping itu buku ini juga
dijadikan pedoman oleh para dosen dalam membimbing para mahasiswanya.
Besar harapan bahwa buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para
mahasiswa dan dosen di lingkungan Jurusan Teknik Elektro STTNA, sehingga
para mahasiswa dapat mempercepat penyelesaian tugas akhirnya.
Dengan diterbitkannya buku pedoman ini, tidak lupa pula kami ucapkan

Memberlakukan BUKU PEDOMAN TATA TULIS TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO STTNAS sebagai acuan pokok
penulisan laporan tata tulis tugas akhir di Lingkungan Jurusan Teknik
Elektro STTNAS.
Dengan diberlakukannya Buku Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Jurusan
Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro STTNAS, semua ketentuan yang
tidak sesuai dengan pedoman ini, tidak bisa dipakai sebagai acuan di
Jurusan Teknik Elektro STTNAS.
Buku Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro STTNAS
Tahun 2007 dengan naskah selengkapnya seperti terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan diatur
tersendiri.
Buku Pedoman ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuannya. Semoga
apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho-Nya. Amin.

Yogyakarta, 2 Maret 2013
Tim Penyusun
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Pada Tanggal: 12 Maret 2013
Ketua Jurusan,
Joko Prasojo, ST, MT
NIK: 1973 0169
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BAB I
PENDAHULUAN

2

BAB II
ETIKA, NORMA, DAN
TATA CARA PENULISAN TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang
Visi dari Jurusan Teknik Elektro STTNAS adalah menjadi salah satu jurusan
“Centre of Electrical, Telecommunications, and Electronics Technology“ di
Indonesia yang diakui oleh masyarakat dan komunitas intelektual nasional
maupun regional yang mempunyai serta menghasilkan masyarakat ilmiah yang
mampu menguasai, mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengaplikasikan
IPTEK bagi masyarakat luas.
Salah satu upaya untuk mewujudkan visi jurusan adalah dengan penyusunan
Tugas Akhir untuk memenuhi kebulatan studi (kurikulum) di Jurusan Teknik
Elektro. Tugas Akhir merupakan karya tulis mahasiswa yang menunjukkan
kulminasi proses berpikir ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin
ilmu yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana
Teknik (ST) dan Ahli Madya (Amd) Program Studi Teknik Elektro Sekolah
Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.
Bentuk Tugas Akhir dapat berupa skripsi atau bukan skripsi yang berupa
makalah ilmiah atau karya desain teknologi atau seni. Skripsi adalah karya tulis
ilmiah yang menekankan pada proses dan pola berpikir ilmiah, didasarkan pada
hasil penelitian, sedangkan karya desain teknologi atau seni adalah produk yang
menekankan pada penemuan, pengembangan, aplikasi, dan penyempurnaan
pengetahuan, teknologi, atau seni yang bersifat terapan dan praktis, baik berupa
produk benda jadi, prototipe, rancang bangun, atau karya seni, yang disertai
dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut.
Bahwa selama ini penulisan baku mengenai petunjuk penulisan tugas akhir
di lingkungan Jurusan Teknik Elektro masih belum diberlakukan, tata cara
penulisan masih bergantung pada dosen pembimbing dan apa yang diberikan
dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan dalam bentuk diktat
Petunjuk Penelitian dan Pengembangan. Oleh karena itu disusunlah suatu tata
cara penulisan dalam bentuk Buku Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir ini dan juga
sebagai bentuk penyempurnaan atas apa yang diberikan dalam mata kuliah
Bahasa Indonesia dalam kurikulum lama yang diberikan oleh Bapak DR. Anwar
Budianto, DEA.
Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi mahasiswa Jurusan Teknik
Elektro STTNAS dalam menyelesaikan tugas akhirnya baik bagi mahasiswa, dan
bagi dosen dapat digunakan untuk membimbing dan mendorong mahasiswa
sehingga tugas akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
1.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan adalah memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk dapat merumuskan ide, pola pikir, dan kreativitasnya yang
disusun secara terpadu, komprehensif, dan dapat menuangkannya dalam bentuk
yang umum digunakan di kalangan masyarakat ilmiah.

2.1 Etika Peneliti
2.1.1 Pengertian
Etika Peneliti adalah kumpulan azas atau nilai yang dianggap baik dan
diyakini berkenaan dengan akhlak atau moral peneliti. Untuk lebih memahami
uraian tentang “Etika Peneliti” diberikan pengertian berikut.
1. Penelitian
Penelitian (Lit) adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut
metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau
teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis
sehingga dapat dirumuskan teori mengenai proses gejala alam atau sosial.
2. Penelitian dasar
Penelitian dasar (Litdas) adalah penelitian yang bertujuan untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian terapan
Penelitian terapan (Litter) adalah kegiatan lanjutan dan penelitian dasar
dengan tujuan untuk menemukan penerapan praktis pengetahuan ilmiah
baru yang diperoleh.
4. Pengembangan
Pengembangan (Bang) adalah kegiatan lanjutan dan penelitian terapan untuk
menghasilkan perangkat-keras (hardware) atau perangkat-lunak (software).
5. Pengembangan teknologi
Pengembangan teknologi (Bangtek) adalah pengembangan sampai
pembuatan prototip dan uji coba dalam tahap awal, termasuk usaha
penyediaan bahan baku dan sarana produksi.
6. Pengembangan industri
Pengembangan industri (Bangin) adalah kelanjutan dari Bangtek sampai
tahap siap untuk produksi atau uji coba dalam skala industri (skala besar)
termasuk jaminan tersedianya bahan baku dan saran produksi.
7. Pengkajian
Pengkajian adalah kegiatan penyelidikan secara ilmiah mengenai
kemanfaatan teori, proses, atau teknologi baru.
8. Survei
Survei adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data atau informasi
berdasarkan suatu metoda yang baku.
2.1.2 Nama penulis
Dalam setiap karya tulis ilmiah, susunan daftar nama penulis (author)
perlu mendapat perhatian. Daftar para penulis dalam suatu karya ilmiah adalah
mereka yang secara aktif memberikan sumbangan dalam seluruh desain atau
pelaksanaan penelitian sesuai tingkat sumbangan masing-masing penulis dalam
pelaksanaan penelitian.
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Penulis pertama adalah seorang penulis yang melakukan sebagian besar atau
semua bagian penelitian. Beberapa contoh dalam menentukan urutan nama
penulis adalah sebagai berikut.

2.1.6 Hak pemilikan
Hak pemilikan (copyright) dilindungi oleh peraturan perundangan yang
berlaku terhadap adanya penjiplakan atau pembajakan (plagiasi), penggelapan
data hasil penelitian yang pernah diterbitkan, cetak-cuplik (reprint) tanpa nama
penulis untuk tujuan komersial atau publikasi dan penyalahgunaan yang lalu.
Setiap peneliti mempunyai kewajiban untuk mempertahankan integritas karya
tulis ilmiah.

1.

2.

3.

Penulis tunggal
Misalkan seorang peneliti A telah merancang suatu penelitian. Kemudian A
menugaskan seorang teknisi B untuk melaksanakan kegiatan teknis dan atau
rutin. Setelah penelitian selesai dan menghasilkan suatu karya tulis ilmiah,
maka peneliti A akan menjadi penulis tunggal (sole author) mengingat
teknisi B hanya melakukan pekerjaan rutinnya. Nama teknisi B perlu
dicantumkan dalam ucapan terima kasih (acknowledgement).
Penulis ganda
Misalkan dalam penelitian di atas, peneliti A telah melibatkan teknisi B
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian. Dalam hal
demikian maka teknisi B harus dicantumkan namanya sebagai penulis.
Penulis ganda dapat pula terjadi pada penulisan hasil penelitian yang
dilakukan bersama oleh beberapa peneliti baik dari suatu institusi atau antar
institusi ataupun dengan instansi tertentu. Urutan penulisan nama peneliti
diatur atas dasar kesepakatan para peneliti yang bersangkutan.
Penulis ganda dan bantuan orang lain
Misalkan penelitian yang dilaksanakan di atas (butir 2) untuk alasan tertentu
ingin dilakukan uji banding, maka untuk keperluan tersebut peneliti A
meminta bantuan rekannya peneliti C (seorang ahli). Hasil uji banding oleh
peneliti oleh peneliti C dapat diacu dalam penulisan naskah namun nama
peneliti C tidak perlu dicantumkan sebagai penulis dan hanya dicantumkan
dalam ucapan terima kasih.

2.1.3 Ucapan terima kasih dan acuan
Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang telah membantu
terlaksananya penelitian seperti dana, fasilitas, teknisi, dan sebagainya.
Hal yang dikutip atau diperoleh dan bahan keterangan yang tertulis
maupun lisan, harus disebutkan sumbernya secara jelas dalam acuan atau catatan
kaki (foot note).
2.1.4 Penyaji
Penyaji adalah penulis karya tulis ilmiah yang dapat menguasai
keseluruhan materi yang akan disajikan. Dalam suatu pertemuan ilmiah,
sebaiknya seorang penyaji paling banyak membawakan dua karya tulis ilmiah.
2.1.5 Keaslian karya tulis ilmiah
Yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah asli (originality) adalah karya
tulis ilmiah hasil penelitian sendiri atau kelompok yang sebagian besar isinya
belum pernah diterbitkan. Ulangan publikasi dan data atau pikiran yang sama
dalam beberapa jurnal atau majalah ilmiah yang berbeda dapat dilakukan hanya
dengan menyebutkan sumber aslinya dimana karya tulis ilmiah tersebut untuk
pertama kali diterbitkan.

2.2 Norma Penelitian
2.2.1 Pengertian
Norma penelitian adalah standar dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh
seorang peneliti dalam melakukan persiapan penelitian, perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan penyajian dalam bentuk tulisan.
2.2.2 Persiapan penelitian
Dalam mempersiapkan penelitian perlu diperhatikan norma pemilihan
topik, informasi, dan koordinasi.
1. Pemilihan topik
Topik penelitian dapat bersumber pada hasil pemikiran sendiri atau dari
dosen pembimbing. Topik penelitian dibagi kedalam empat kelas penelitian,
yaitu penelitian murni, kontinuitas dari penelitian sebelumnya, studi kasus,
dan studi literatur.
2. Informasi
Dalam mempersiapkan suatu penelitian harus dicari terlebih dulu informasi
mengenai dana yang tersedia, pustaka, bahan, dan peralatan yang
diperlukan, sehingga tidak akan terjadi penelitian terhambat karena keempat
hal tersebut kurang, terlambat datang, atau tidak ada.
3. Koordinasi
Koordinasi antar peneliti dalam satu unit atau instansi perlu dipahami,
mengingat adanya kebersamaan dalam penggunaan bahan, disamping
adanya keterkaitan antara peneliti satu dengan yang lain. Hal ini mendorong
perlunya dibuat rencana jadwal pelaksanaan (network planning) yang baik
dari setiap peneliti.
2.2.3 Perencanaan
Suatu penelitian akan berpeluang besar untuk berhasil-guna jika
direncanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Perencanaan penelitian yang baik
tertuang dalam suatu usulan penelitian yang dapat melukiskan apa yang akan
dicapai, bagaimana cara melakukannya, berapa dana, bahan, alat, dan waktu yang
diperlukan, kapan, dan dimana dilakukan serta jumlah tenaga secara rasional.
Pada dasarnya usulan penelitian tersebut disusun dalam formula yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari pembimbing atau atasan peneliti yang
bersangkutan.
2.2.4 Pelaksanaan
Yang dimaksud pelaksanaan suatu penelitian dan pengembangan adalah
norma yang harus diikuti oleh setiap peneliti mencakup pelaksana, percobaan
pendahuluan, keandalan, dan evaluasi.
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1.

2.

3.

4.

Pelaksana
Tugas pelaksana penelitian adalah:
a. melakukan penelitian sesuai dengan rencana.
b. harus dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kemampuannya.
c. harus dapat mempersiapkan penerus untuk menjamin keberlanjutan
pelaksanaan penelitian.
Percobaan pendahuluan
Seorang peneliti seharusnya melakukan percobaan pendahuluan yang
memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar penelitian
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Keandalan
Perhitungan atau pengukuran data harus berdasarkan metode yang teruji dan
dapat diulang secukupnya sehingga mempunyai keandalan bahwa gejala
yang diamati memang demikian, dan bilamana perlu dapat diulang oleh
peneliti lain.
Evaluasi
Untuk memperoleh simpulan yang tepat maka evaluasi data harus dilakukan
dengan teori yang dikuasai secara baik. Metode statistik yang tepat harus
digunakan untuk menolak data yang tidak meyakinkan, misalnya akibat
fluktuasi alamiah, derau, atau gejala luar biasa yang memang berpengaruh
secara insidental.

2.2.5 Pelaporan
Hasil penelitian harus ditulis dalam bentuk yang sesuai dengan pedoman
yang telah ditentukan.
2.2.6 Penyajian
Hasil suatu penelitian sebaiknya disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah
atau dipublikasikan sehingga informasi yang diperoleh dapat disebarluaskan
untuk mendapat penilaian di kalangan masyarakat ilmiah. Bentuk pertemuan
ilmiah dapat berupa: simposium, seminar, kolokium, forum diskusi; sedangkan
bentuk publikasi adalah: prosiding, jurnal, majalah ilmiah, atau buku. Semua
bentuk publikasi sebaiknya mendapat pengakuan dari LIPI (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia) melalui PDII (Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia)
dalam bentuk ISSN (International Standard Scientific Number) bagi jurnal,
majalah dan prosiding, atau ISBN (International Standard Book Number) bagi
publikasi buku.
2.3 Tata Cara Penulisan
Tata cara penulisan meliputi Bahan dan ukuran, Pengetikan, Penomoran,
Tabel dan gambar, Bahasa, dan Penulisan nama, Catatan kaki, Istilah baru, dan
kutipan, Tanda baca, dan Penulisan singkatan dalam bahasa asing.
2.3.1 Bahan dan ukuran
Bahan dan ukuran mencakup Naskah, dan Sampul.
1.

Naskah
Naskah TA diketik pada kertas HVS ukuran Kwarto (21 cm x 28 cm)
dengan berat 80 gram dan diketik tidak bolak-balik.
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2.

Sampul
Sampul dibuat dari kertas Bufalo atau yang sejenis, dan sedapat mungkin
diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak
pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul dan contohnya
tertera pada halaman lain. Warna sampul disesuaikan dengan warna dasar
bendera jurusan Teknik Elektro, yaitu merah.

2.3.2 Pengetikan
Pada pengetikan disajikan: Jenis huruf, Bilangan dan satuan, Spasi, Batas
tepi, Pengisian ruangan, Alinea baru, Permulaan kalimat, Penulisan kata
terjemahan, Bab, sub-bab, dan anak sub-bab, Rincian ke bawah, dan Letak
simetris.
1 Jenis huruf
a. Naskah diketik dengan font “Times New Roman” ukuran 12 dan untuk
seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.
b. Penggunaan huruf miring (italics) hanya untuk kata asing atau istilah
khusus. Jika tidak ada fasilitas huruf miring dapat diganti dengan
pemberian garis bawah.
c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus
ditulis dengan rapi dan memakai tinta hitam.
2. Bilangan dan satuan
a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat,
misalnya 10 g bahan.
b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya
berat telur 50,5 g.
c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya,
misalnya m, g, kg, cal.
3. Spasi
a. Jarak antara dua baris pengetikan TA adalah 2 spasi; kecuali: Abstrak,
Kutipan Langsung, Judul Daftar Tabel, dan Daftar Gambar yang lebih
dari 1 baris diketik dalam 1 spasi, sebagai contoh:

b.
c.
d.
e.
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Daftar Gambar diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara dua
gambar diketik dalam 2 spasi (contoh diberikan dalam Lampiran).
Daftar Tabel diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara dua
tabel diketik dalam 2 spasi (contoh diberikan dalam Lampiran).
Daftar Lampiran diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara
dua lampiran diketik dalam 2 spasi (contoh diberikan dalam Lampiran).
Daftar Pustaka diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara dua
pustaka diketik dalam 2 spasi (contoh diberikan dalam Lampiran).

dicetak tebal, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah subbab dimulai dengan alinea baru.
c. Anak Sub-Bab diketik mulai dari batas tepi kiri dan cetak tebal, tetapi
hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri
dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan
alinea baru.
Contoh:

4.

Batas tepi
Batas tepi pengetikan naskah mengikuti ketentuan berikut.
Tepi atas (top)
: 4 cm
Tepi bawah (bottom)
: 3 cm
Tepi kiri (left)
: 4 cm
Tepi kanan (right)
: 3 cm

5.

Pengisian ruangan
Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya
pengetikan harus dan batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan
sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai dengan alinea
baru, persamaan daftar, gambar, sub-bab, atau hal-hal yang khusus.

6.

Alinea baru
Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-6 hingga ke-10 dari batas tepi kiri.

7.

Permulaan kalimat
Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat, harus
dieja, misalnya: Sepuluh ekor ayam, Natrium hidroksida dicampur dengan
H2S04.

8.

Penulisan kata terjemahan
Penulisan bahasa asing yang berasal dari satu kata yang apabila
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata, untuk tetap
menjaga arti asalnya, maka terjemahan tersebut dituliskansambungkan atau
diberi tanda minus diantara dua kata Indonesia-nya, misal:
bandwidth
flowchart
database
hardware
software
backpropagation

9.

: lebarbidang atau lebar-bidang
: diagramalir atau diagram-alir
: basisdata atau basis-data
: perangkatkeras atau perangkat-keras
: perangkatlunak atau perangkat-lunak
: perambatanbalik atau perambatan-balik

Bab, sub-bab, anak sub-bab
a. Nama Bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi atas
tanpa diakhiri dengan titik. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi
dan ditulis di tengah-tengah kertas diatas nama bab.
b. Sub-Bab dan nomor Sub-bab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal
setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas, dan semua

10. Rincian ke bawah
Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah,
gunakan nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian.
Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian agar
dihindari.
11. Letak simetris
Gambar, tabel, persamaan, judul, dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi
kiri dan kanan pengetikan.
2.3.3 Penomoran
Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar, dan
persamaan.
1. Halaman
a. Bagian awal tugas akhir, mulai dari halaman judul sampai arti lambang
dan singkatan, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii,
iii, iv, vi, ...).
b. Nomor bab diberi nomor dengan angka Romawi besar (I, II, III, ...),
sedangkan sub-bab dan anak sub-bab memakai angka Arab (1, 2, 3, 4, ...)
sebagai nomor halaman.
c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, 2 spasi atau 1 cm di
atas baris pertama teks. Khusus untuk halaman yang memuat nama bab,
nomor halaman diletakkan di tengah bawah halaman, 2 spasi atau 1 cm
dibawah baris terakhir.
2.

Tabel
Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab (1, 2, 3, 4, ...).

3.
4.
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Gambar
Gambar dinomori dengan angka Arab (1, 2, 3, 4, ...).
Persamaan
a. Penulisan persamaan dimulai dari ketikan ke 6 hingga ke 10 dari batas
tepi kiri. Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi
kimia, dan lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan
ditempatkan di dekat batas tepi kanan, misalnya:

2.3.4 Tabel dan gambar
Penyajian tabel dan gambar mengikuti ketentuan berikut ini.
1. Tabel
a. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel,
tanpa diakhiri dengan titik. Judul tabel ditulis dengan huruf tebal dan
dengan font size yang lebih kecil dari tulisan teks.
Contoh:

vc (t ) = (V p − V f )e −

t

(3)
b. apabila jumlah persamaannya banyak, penomorannya sama dengan
daftar gambar, misalnya:
vc (t ) = (V p − V f )e −

t

(2.3)

RLC

tidak perlu mengetikkan titik-titik pada ruang antara persamaan dan
nomor persamaan, misal:
t R

C

............................................................ (2.3)
c. Keterangan variabel yang ada dalam persamaan ditulis langsung dibawah
persamaannya dan penulisannya dimulai dari ketikan ke 6 hingga ke 10
dari tepi kiri dengan jarak spasi antar keterangan variabel adalah 1.
Contoh:
vc (t ) = (V p − V f )e −

vc (t ) = (V p − V f )e −

L

t

(2.3)

RLC

dengan,
vc : tegangan keluaran
vp : tegangan puncak
vf : tegangan maju dioda RL :
hambatan pada keluaran C :
kapasitor
Hindari penulisan keterangan variabel persamaan menggunakan tanda
sama dengan (“ = ”), sebagai contoh:
vc (t ) = (V p − V f )e −

Tabel 2.1 Data pengujian free running LM741

RLC

t

(2.3)

RLC

dengan,
vc = tegangan keluaran
vp = tegangan puncak
vf = tegangan maju dioda
RL = hambatan pada keluaran
C = kapasitor
d. Apabila variabel yang digunakan tidak terlalu banyak maka penulisannya
dapat dituliskan dalam bentuk kalimat sebagai berikut:
vc (t ) = (V p − V f )e −

t

(2.3)
dengan vc adalah tegangan keluaran, vp adalah tegangan puncak, dan vf
adalah tegangan maju dioda
RLC

No.
1

Non Inverting
(pin 3)
Ground

Inverting
(pin 2)
Ground

Output
(pin 6)
+4,5 V

Keterangan

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga
tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel,
dituliskan kembali judul tabel dan cantumkan nomor tabel dan kata
“lanjutan”, tanpa judul.
Contoh:
Tabel 2.1 Lanjutan
No.
6

Non Inverting
(pin 3)
Ground

Inverting
(pin 2)
Ground

Output
(pin 6)
+4,5 V

Keterangan

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu
dengan lainnya cukup tegas.
d. Kalau tabel lebih besar dari lebar dan ukuran kertas, sehingga harus
dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di
sebelah kiri kertas.
e. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas, agar terpisah dan uraian
pokok dalam makalah.
f. Tabel diketik simetris.
g. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan
pada lampiran.
h. Apabila terdapat keterangan yang menjelaskan variabel yang ada dalam
tabel, maka penulisannya ditulis pada ruang antara judul dan tabel.
Penulisan keterangan variabelnya ditulis dengan font size yang lebih kecil
atau sama dengan font size yang digunakan untuk menulis judul tabel dan
penulisannya tidak ditebalkan, contoh:
Tabel 2.1 Data pengujian free running LM741
Keterangan:
NI : non inverting
I : inverting
O : output

No.
1

NI
(pin 3)
Ground

I
(pin 2)
Ground

O
(pin 6)
+4,5 V

Keterangan
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2.

Gambar
a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar.
b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan dibawah
gambar tanpa diakhiri titik. Judul gambar ditulis dengan huruf tebal dan
dengan “font size” yang lebih kecil dari tulisan teks, misal:
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1.

2.

Gambar 2.1 Rangkaian resistor

c.

Gambar tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang,
sehingga tidak mungkin diberikan dalam satu halaman. Pada halaman
lanjutan gambar, dituliskan kembali nomor gambar dan cantumkan kata
“lanjutan”, tanpa judul.
Contoh:

3.

4.

Gambar 2.1 Lanjutan

d.

Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong dalam
gambar dan jangan pada halaman lain. Ukuran tulisan (font size)
keterangan gambar adalah mengikuti font size lebih kecil dari
keterangan gambar dan tidak dicetak tebal, misal:

Bahasa yang dipakai
Tugas Akhir ditulis dengan bahasa Indonesia baku. Tata cara penulisan
mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yaitu
dalam penulisannya harus terdapat subyek, predikat, obyek dan diikuti oleh
keterangan.
Bentuk kalimat
Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua
(misalnya: saya, aku, dia, kita, mereka, dan lain sebagainya), tetapi dibuat
berbentuk pasif. Pada penyajian Ucapan terima kasih atau Prakata, kata saya
diganti dengan penulis.
Istilah
a. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia baku atau yang sudah di
Indonesiakan.
b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing maka istilah tersebut diketik
miring.
Kesalahan yang sering terjadi
Dalam suatu penulisan ilmiah, kesalahan yang seringkali terjadi antara lain:
a. Kata penghubung seperti: sehingga dan sedangkan, tidak boleh
digunakan untuk memulai suatu kalimat.
b. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya,
misalnya diletakkan di depan subyek sehingga merusak susunan kalimat.
c. Kata dimana dan dari sering kurang tepat pemakaiannya, dan diperlukan
tepat seperti kata “where” dan “of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa
Indonesia bentuk demikian tidaklah baku dan tidak boleh digunakan.
d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di.
Bandingkan kata ke sekolah dan kependidikan, dan kata di dalam dan
disekolahkan.
e. Tanda baca harus digunakan dengan tepat.

2.3.6 Penulisan nama
Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar
pustaka, nama yang lebih dan satu kata, nama dengan garis penghubung, nama
yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan.
1.

Nama penulis yang diacu dalam uraian.

2.

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya
saja, dan kalau lebih dan 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang
dicantumkan dan diikuti dengan kata dkk atau et’ al.
a. Menurut Calvin (1978) bahwa ………
b. Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fernstrom, 1943) menghasilkan
………
c. Bensin dapat dibuat dan methanol (Meisel dkk, 1976)……

Gambar 2.1 Rangkaian resistor

e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas
gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
f. Ukuran gambar (lebar dan tinggi) diusahakan supaya wajar artinya tidak
terlalu gemuk atau kurus.
g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan
interpolasi atau ekstrapolasi.
h. Letak gambar diatur supaya simetris.
2.3.5 Bahasa
Penggunaan bahasa dalam Tugas Akhir adalah mengikuti ketentuan
berikut ini.

Untuk contoh (c) yang membuat tulisan berjumlah 4 orang yaitu Meisel,
S.L., McCullough, J.P., Leckthaler, C 1-I., dan Weisz, P.B.

3.

4.

5.
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Nama penulis dalam daftar pustaka
Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak
boleh hanya penulis pertama ditambah “dkk” atau “et’ al” saja.
Contoh:
Budianto, A., Hariyanto, S., Subarkah, H., Haza’a, S.K., 1997, Kinerja
sel foto akustik untuk mendeteksi gas polutan ammonia di udara,
majalah ilmiah Ganendra, PPNY-BATAN, Yogyakarta, Vol. 1, No. 1,
halaman 12-20.
Tidak boleh hanya ditulis:
Budianto, A., dkk, 1997, Kinerja sel fotoakustik untuk mendeteksi gas
polutan ammonia di udara, Majalah Ilmiah Ganendra, PPNYBATAN, Yogyakarta, Vol 1, No. I, halaman 12-20.

garis bawah. Jika banyak sekali istilah baru yang digunakan, sebaiknya
dibuatkan daftar istilah di belakang.
Kutipan
Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 baris maka diketik 1
spasi, jika kurang dan 3 baris diketik 2 spasi. Kutipan diketik menjorok ke
dalam, tidak diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata
penulis.
Kata Arab
Tulisan ilmiah sering menggunakan kata Arab sehingga diperlukan
transliterasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menterei Agama dan
Medikbud RI dalam menuliskan kata Arab tersebut ke dalam bahasa
Indonesia, misal:
Al-Kautsar, Romadlon, Jumadil Akhir, Zulhijjah, dan sebagainya.

Nama penulis lebih dan satu kata
Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya
adalah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan
seterusnya, misal:
1. Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S.T., atau
Alisyahbana, Sutan Takdir.
2. Donald Fitzgerald Othmer ditulis Othmer, D.F.
Nama dengan garis penghubung
Jika nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di
antara dua katanya, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan, misal:
Sulastin-Sutrisno tetap ditulis Sulastin-Sutrisno.

6.

Nama yang diikuti dengan singkatan
Nama yang diikui dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi
satu dengan kata yang ada di depannya, misal:
1. Mawardi A.I. tetap ditulis Mawardi A.I.
2. William Donald Ross Jr., ditulis Ross JR., W.D.

7.

Derajat kesarjanaan
Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan dalam semua penulisan karya
tulis ilmiah.

3.

4.

2.3.8 Tanda Baca
Penggunaan tanda baca dalam TA seperti “.”, “,”, “:”, “;”, “!”, “?” dan
sebagainya, diketik langsung dibelakang suatu kata,
misal: Disusun Oleh:
Sebagai berikut.
Penggunaan tanda baca seperti contoh berikut tidak diperbolehkan dalam suatu
penulisan TA, misal:
Disusun Oleh :
Sebagai berikut .
2.3.9 Penulisan singkatan dalam bahasa asing
Penulisan singkatan bahasa asing penulisan Tugas Akhir memenuhi
ketentuan berikut.
1. Pada awal penulisan terlebih dahulu diberikan terjemahan dalam bahasa
Indonesianya, diikuti oleh kalimat asing yang ditulis miring dan diakhiri oleh
singkatannya yang ditulis dalam tanda kurung, misal:
Akses Jamak Pembagi Frekeunsi (Frequency Divison Multiple Access,
FDMA)
Akses Jamak Pembagi Waktu (Time Divison Multiple Access, TDMA)
Akses Jamak Pembagi Kode (Coded Divison Multiple Access, CDMA)

dalam penulisan selanjutnya, cukup dituliskan singkatannya saja.
2.3.7 Catatan kaki, istilah baru, dan kutipan
Penulisan catatan kaki, istilah baru, dan kutipan dalam Tugas Akhir
mengikuti aturan berikut.
1. Catatan kaki
Sebaiknya penggunaan catatan kaki (footnotes) dihindari kecuali untuk
bidang studi tertentu seperti ilmu Sejarah, Sastra, dan Sosial. Catatan kaki
ditulis dengan jarak 1 spasi.
2. Istilah baru
Istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan
asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan
padanannya dalam bahasa asing diletakkan dalam kurung, cetak miring atau

2. Untuk kalimat asing yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
dirasakan akan memberikan arti yang tidak sepadan, maka penulisan asingnya
dapat dipertahankan dan singkatannya diberikan ke dalam tanda kurung,
misal:
Personal Digital Assistant (PDA)
Lyquid Crytal Display (LCD)

dalam penulisan selanjutnya, cukup dituliskan singkatannya saja.
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BAB III
USULAN PENELITIAN
Usulan penelitian untuk Tugas Akhir (Skripsi untuk S1 dan Tugas Akhir
untuk Program D-3) terdiri atas Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir,
yang kesemuanya dengan jumlah halaman kurang lebih 20 (dua puluh).
3.1 Bagian Awal
Bagian awal suatu usulan tugas akhir mencakup Halaman judul dan
Halaman persetujuan.
3.1.1 Halaman judul
Halaman judul memuat: Judul penelitian, Maksud usulan penelitian,
Lambang STTNAS, Nama mahasiswa dan nomor identitas mahasiswa, Instansi
yang dituju, dan Waktu pengajuan.
1. Judul penelitian dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas, dan menunjukkan
dengan tepat masalah yang hendak diteliti, serta tidak membuka peluang
penafsiran yang beraneka ragam.
2. Maksud usulan penelitian ialah untuk menyusun tugas akhir dalam Program
studi dan Jurusan tertentu, Fakultas, dan Perguruan Tinggi tertentu.
3. Lambang STTNAS diberikan sesuai dengan ukuran dimensi halaman kertas
yang tersedia sedemikian hingga serasi.
4. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat
kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan nomor identitas mahasiswa.
5. Instansi yang dituju adalah Jurusan dan Perguruan Tinggi atau Instansi yang
dituju, lengkap dengan alamat kota.
6. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah
kota instansi yang dituju.
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b)

c)

3.2.2 Tujuan penelitian
Dalam bagian ini dijelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai.
3.2.3 Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian
yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian
yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa
permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terselesaikan secara
memuaskan. Fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber
aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan
nama penulis dan tahun penerbitan.
Contoh cara penunjukkan sumber pustaka dalam suatu uraian karya ilmiah
diberikan sebagai berikut.
a. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat
“Budianto (1993) menyebutkan bahwa efisiensi kopling laser antara serat
optik dan pandu-gelombang silikon dioksida (IOS2) mencapai nilal 98%”.
b.

Nama penulis pada bagian tengah kalimat
“Leukoplas yang mengandung butir-butir amilum yang besar ditemukan
oleh Diers (1963) di dalam buluh serbuk Oenothera hookeri”.

c.

Nama penulis pada bagian akhir kalimat
“Efisiensi kopling laser antara serat optik dan pandu-gelombang silikon
dioksida (1052) mencapai nilai 98% (Budianto, 1993)”.

d.

Penulis ganda
Jika penulis terdiri atas dua orang, maka kedua-duanya harus disebutkan.
“Philips dan Andrew (1966) menemukan spermatozoa pada testis Hereford
yang berumur 224 hari”.

e.

Penulis lebih dari 2 orang
Kalau penulis terdiri lebih dari 2 orang, maka yang dicantumkan hanya
penulis pertama diikuti dengan kata “dkk” atau “et al”.
“Buluh serbuk sari Lilium lingiflorum mengandung sejumlah besar amiloplas (Rosen dkk, 1964)”.
atau:
“Buluh serbuk sari lilium lingiflorum mengandung sejumlah besar amiloplas (Rosen et al. 1964)”.

f.

Yang diacu Iebih dari dua sumber
1. Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber disebutkan:

Contoh halaman judul Usulan Penelitian diberikan dalam Lampiran 1.
3.1.2 Halaman persetujuan
Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing
Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Contoh
halaman persetujuan diberikan dalam Lampiran 2.
3.2 Bagian Utama
Bagian utama usulan penelitian memuat: Latar belakang, Tujuan penelitian,
Tinjauan pustaka, Landasan teori (jika ada), Hipotesis (bila ada), Cara
penelitian, dan Jadwal penelitian, serta Biaya penelitian.
3.2.1 Latar belakang
Latar belakang berisi: Perumusan masalah, Keaslian penelitian, dan Faedah
yang diharapkan.
a) Perumusan masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa
masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik,
penting dan perlu diteliti. Kecuali itu juga diuraikan kedudukan masalah
yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah
yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau
dinyatakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan yang sudah pernah
dilaksanakan.
Faedah yang diharapkan adalah faedah bagi ilmu pengetahuan dan bagi
pembangunan negara dan bangsa.
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“Menurut Shuka dan Misra (1979), Davis dan Heywood (1973), dan
Hey-wood (1976), studi mengenai kekerabatan merupakan bagian studi
sistematik”.
2. Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber itu
dipasang tanda titik koma:
“Sistem taper digunakan untuk meningkatkan efisiensi kopling cahaya
pada sambungan antar pandu gelombang yang berbeda jenisnya (Shani,
1989; Kang, 1989; Budianto, 1993)”.
g.
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3.2.7 Jadwal penelitian
Dalam jadwal penelitian diberikan tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan
pada setiap tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap.
Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.
Berikut ini diberikan contoh Jadwal penelitian.
Tabel 1. Jadwal penelitian

Pengutipan dari sumber kedua
Pengutipan dan sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan
nama penulis buku atau majalah yang dibaca:
“Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Henry (Budianto, 1993)”

Tahap

Dalam hal ini penulis hanya membaca karya ilmiah Budianto yang menyitir
tulisan Henry, sedangkan penulis belum pernah membaca karya ilmiah
Henry. Sangat dianjurkan bahwa yang dibaca adalah sumber aslinya
(Henry).

II

3.2.4 Landasan teori
Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh
mahasiswa sebagai panduan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk
merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model
matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang
ilmu yang diteliti.
3.2.5 Hipotesis
Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori
atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang
dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya.
3.2.6 Cara penelitian
Cara penelitian mengandung uraian tentang: Bahan atau materi penelitian,
Alat, Jalan penelitian, variabel dan data, dan analisis hasil.
1. Bahan atau materi penelitian yang dapat berwujud populasi atau cuplikan
(sampel), harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau
spesifikasi yang harus ditentukan. Untuk penelitian di laboratorium haruslah
diuraikan asal, cara penyiapan, sifat fisis, dan susunan kimia bahan baku
yang dipakai.
2. Alat. Susunan alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian dilukis
bagannya dengan jelas. Bagian-bagian yang penting, terutama yang dibuat
sendiri, harus diberi penjelasan, misalnya mengenai bahan dan ukurannya.
Nomor dan nama gambar harus dicantumkan dengan jelas.
3. Jalan penelitian berupa uraian lengkap dan terinci tentang tindakan-tindakan
yang telah dilakukan pada pelaksanaan penelitian, termasuk mengumpulkan
data dan sejenisnya.
4. Variabel yang dipelajari dan data yang akan dikumpulkan, diuraikan dengan
jelas, termasuk jenis dan kisarannya.
5. Analisis hasil mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil.

I

Kegiatan

Studi kelayakan & Pers. bahan

III
IV
V
Jumlah

I
xx
x

Pembuatan alat

II

Bulan Ke:
III
IV

xx
x

xx
x

%
V

18
26
xx
x

Eksperimen
Analisis hasil percobaan

xx
xx

Pembuatan laporan
18

VI

13

13

16
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x
xx
x
18

26
18
12
100

3.2.8 Biaya penelitian
Rincian biaya penelitian disusun sesuai dengan rencana pengeluaran untuk
setiap jenis kegiatan. Biasanya rincian biaya penelitian ini meliputi: Upah,
Bahan, Komponen untuk alat & mesin, Perjalanan, Lain-lain seperti publikasi,
dan sebagainya. Biaya penelitian (ribu rupiah) diberikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. Biaya penelitian
Jenis Pengeluaran
Upah
Bahan
Komponen
Perjalanan
Lain-lain (publikasi)
Jumlah

Bulan
I
200
250
12.000
500
100
13.050

II
200
250
500
200
200
1.350

III
200
250
200
500
200
1.350

IV
200
250
600
500
1.550

Jumlah
800
1.000
12.700
1.800
1.000
17.300

Catatan:
Penentuan jenis pengeluaran dan besarnya biaya tergantung pada kebutuhan.
3.3 Bagian Akhir
Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada).
3.3.1 Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan
disusun ke bawah menurut abjad akhir penulis pertama. Buku dan majalah tidak
dibedakan, kecuali penyusunannya ke kanan, yaitu:
1. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor halaman
yang diacu (kecuali jika seluruh buku), nama penerbit, dan kotanya.

2. Majalah: nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan
singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu.
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Pada beberapa bidang ilmu terdapat perbedaan sedikit dalam cara penulisan
daftar pustaka, tetapi garis besarnya tetap sama. Oleh karena itu jika ada
perbedaan kecil tetap dibolehkan, akan tetapi diharuskan memuat hal yang sama.
Contoh penulisan daftar pustaka:
a. Penulisan lengkap
Untuk penulisan daftar pustaka yang memuat semua ketentuan No. 1 dan 2
diatas, dituliskan seperti contoh berikut:
Budianto, A., 1994, Perkembangan rangkaian optoelektronika terpadu,
(Ceramah umum), Prosiding Pertemuan ilmiah XI Himpunan Fisika
Indonesia, Semarang 9 April 1994, vii - xviii.
b.

Tanpa nama penulis
Untuk penulisan daftar pustaka yang tanpa nama pengarang tetapi diacu
dalam penulisan, maka pada bagian yang seharusnya diberi nama diganti
dengan simbol garis bawah (underline), sebagai contoh
__________ , 1994, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis,
Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

c.

Tanpa tahun terbit
Untuk penulisan daftar pustaka tanpa disertai tahun terbit tetapi diacau
dalam penulisan, maka setelah menuliskan nama pengarang langsung diikuti
dengan judul buku, sebagai contoh:
Budianto, A., Buku Panduan Penelitian dan Pengembangan, Sekolah
Tinggi Teknologi Nasional , Yogyakarta.

d.

Acuan dari internet
Untuk penulisan daftar pustaka yang diacu dari internet, maka penulisannya
adalah dengan mencantumkan alamat website-nya, sebagai contoh:
1. Sugianto,
T.,
2005,
Pemrograman
Bahasa
Visual,
www.ilmukomputer.com.
2. __________, 2005, Data Sheet IC 555, Semi Conductor. CO,
www.datasheet.com

3.3.2 Lampiran
Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada
pelaksanaan penelitian, misalnya data kuesioner, dan sifatnya melengkapi usulan
penelitian.
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BAB IV
TUGAS AKHIR
Seperti pada usulan penelitian, tugas akhir terdiri atas tiga bagian yaitu
Bagian awal, Bagian utama, dan Bagian akhir, tetapi isinya lebih luas.
4.1 Bagian Awal
Bagian awal mencakup Halaman sampul, Halaman perantara, Halaman
judul, Halaman persetujuan, Halaman pengesahan, Halaman pernyataan,
Halaman motto dan persembahan, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar
gambar, Daftar tabel, Daftar lampiran, Arti lambang dan singkatan.
4.1.1 Halaman sampul
Halaman sampul memuat: Judul tugas akhir, Maksud tugas akhir,
Lambang STTNAS, Nama mahasiswa, Instansi yang dituju, dan Tahun
penyelesaian tugas akhir.
1. Judul tugas akhir dibuat sesingkat mungkin sebagaimana diuraikan pada
usulan penelitian.
2. Maksud tugas akhir adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
derajat pendidikan tertentu, program studi tertentu.
3. Lambang STTNAS disesuaikan dengan ukuran kertas yang dipakai.
4. Nama mahasiswa yang mengajukan tugas akhir ditulis lengkap dan tidak
boleh memakai singkatan serta tanpa gelar kesarjanaan. Nomor mahasiswa
dicantumkan di bawah nama.
5. Instansi yang dituju adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nasional disertai
nama kota.
6. Tahun penyelesaian tugas akhir adalah tahun ujian tugas akhir, dan
ditempatkan dibawah nama kota.
Adapun contoh halaman sampul depan tugas akhir diberikan dalam
Lampiran 3.
4.1.2 Halaman perantara
Halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara
sampul skripsi dan halaman judul.
4.1.3 Halaman judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan,
tetapi diketik di atas kertas putih.
4.1.4 Halaman persetujuan
Halaman ini memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari
pembimbing I dan pembimbing II. Adapun contoh halaman persetujuan
ditunjukkan pada Lampiran 4.
4.1.5 Halaman pengesahan
Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh
Ketua Jurusan dan Tim Penguji. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah
judul skripsi, nama penulis, pernyataan pengesahan tim penguji dan ketua
jurusan. Adapun contoh halaman pengesahan ditunjukkan dalam Lampiran 5.
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4.1.6 Halaman pernyataan
Halaman ini berisi pernyataan bahwa Tugas Akhir benar-benar karya
sendiri dan tandatangani diatas kertas bermaterai. Contohnya ditunjukkan dalam
Lampiran 6.
4.1.7 Halaman motto dan persembahan
Halaman ini dimaksudkan bagi penulis yang ingin menyampaikan katakata mutiara dan atau kata persembahan yang dianggap penting.
4.1.8 Abstrak
Secara umum abstrak disusun dengan urutan: Kata Abstrak, judul Skripsi,
nama penulis, dan isi abstrak. Isi abstrak ditulis satu spasi dalam tiga paragraf
dengan panjang maksimal 200 kata atau tidak lebih dari satu halaman. Paragraf
pertama berisi uraian singkat tentang permasalahan dan tujuan penelitian.
Paragraf kedua memuat metode dan atau pendekatan penelitian. Paragraf ketiga
berisi hasil penelitian. Adapun contoh abstrak ditunjukkan dalam Lampiran 7.
4.1.9 Kata pengantar
Kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud
penulisan Tugas Akhir serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
berjasa dalam penulisan Tugas Akhir.
4.1.10 Daftar isi
Daftar Isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh
tentang isi Tugas Akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung
melihat suatu bab atau anak sub-bab. Di dalam daftar isi tertera urutan bab, subbab, dan anak sub-bab disertai dengan urutan nomor halamannya. Adapun
contoh daftar isi diberikan dalam Lampiran 8.
4.1.11 Daftar gambar
Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu
tidaknya suatu daftar gambar tersendiri adalah sama persyaratannya dengan
daftar tabel. Adapun contoh daftar gambar ditunjukkan dalam Lampiran 9.
4.1.12 Daftar tabel
Apabila dalam tugas akhir terdapat beberapa tabel, maka perlu dibuat
daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman.
Tetapi kalau hanya ada beberapa tabel saja maka daftar tabel tidak perlu dibuat.
Adapun contoh daftar tabel ditunjukkan dalam Lampiran 10.
4.1.13 Daftar lampiran
Seperti halnya daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat bila
Tugas Akhir tersebut dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya adalah
urutan judul lampiran dan nomor halamannya. Adapun contoh daftar lampiran
ditunjukkan dalam Lampiran 11.
4.1.14 Arti lambang, singkatan, dan istilah
Arti lambang, singkatan, dan istilah berupa daftar lambang, singkatan,
dan istilah yang dipergunakan dalam Tugas akhir disertai dengan arti dan
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satuannya, bila dalam laporan dipergunakan banyak lambang dan singkatan.
Contoh daftar istilah diberikan dalam Lampiran 12.
4.2 Bagian Utama
Bagian utama Tugas akhir mengandung bab: Pendahuluan, Teori, Cara
penelitian, Hasil penelitian dan pembahasan, Simpulan dan saran.
4.2.1 Pendahuluan
Bab pendahuluan memuat latar belakang dan tujuan penelitian.
1. Latar belakang dalam Tugas akhir hampir sama dengan yang terdapat dalam
usulan penelitian dan sudah lebih diperluas. Pada latar belakang tugas akhir
juga ada perumusan masalah, keaslian penelitian, dan faedah yang dapat
diharapkan.
2. Tujuan penelitian juga sama dengan yang sudah disajikan pada usulan
penelitian.
4.2.2 Teori
Bab teori memuat: Tinjauan pustaka, Landasan teori, Hipotesis, dan
Rencana penelitian.
1. Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang dikemukakan pada
usulan penelitian, dan diperluas dengan keterangan-keterangan tambahan
yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.
2. Landasan teori juga tidak berbeda dengan yang diberikan pada usulan
penelitian, dan mungkin telah diperluas dan disempurnakan.
3. Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dan landasan teori atau
tinjauan pustaka, dan hampir sama dengan yang sudah diberikan dalam
usulan penelitian.
4. Rencana penelitian merupakan jembatan penghubung antara hipotesis
dengan cara penelitian, dan mengandung uraian singkat tentang langkahlangkah yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
Rancangan penelitian, variabel yang akan dipelajari, dan perkiraan
kisarannya diuraikan dengan jelas (rencana penelitian bisa juga tidak
disertakan).
Catatan:
Untuk bidang-bidang ilmu tertentu mungkin landasan teori, hipotesis, dan
rencana penelitian, atau mungkin hanya salah satu atau dua diantaranya, tidak
ada.
4.2.3 Cara penelitian
Pada cara penelitian terdapat uraian terinci tentang: Bahan atau materi
penelitian, Alat yang dipergunakan, Jalan penelitian, dan kesulitan-kesulitan.
1. Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya selengkaplengkapnya. Untuk penelitian di laboratorium haruslah disebutkan asal,
cara penyiapan, sifat fisis, dan susunan kimia bahan yang dipakai. Hal ini
perlu dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu
tidak sampai salah langkah.
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2.
3.

4.

Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan
jelas dan sedapat mungkin disertai dengan gambar.
Jalan penelitian berupa uraian yang lengkap dan terinci tentang langkahlangkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk cara
mengumpulkan data dan jenisnya.
Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya
perlu sekali ditampilkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam
bidang penelitian yang sejenis terhindar dari hal-hal yang tidak
menyenangkan.

4.2.4 Hasil penelitian dan pembahasan
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan.
1. Hasil penelitian sedapat mungkin disajikan dalam bentuk daftar atau tabel,
grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat mungkin dengan
pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pada alinea
pertama bab ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat
dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan.
2. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritik, baik
secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistis. Kecuali itu, sebaiknya hasil
penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis.
Catatan:
Apabila hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan, maka penulisannya tidak dipecah dalam bentuk sub-bab, tetapi
bila merupakan sesuatu yang memerlukan penjelasan yang luas, maka perlu
dipecah penulisannya dalam bentuk sub-bab.
4.2.5 Simpulan dan Saran
Simpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah.
1. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dan hasil
penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
2. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan
kepada para peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau
memperkembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran tidak
merupakan suatu keharusan.
4.3 Bagian Akhir
Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.
4.3.1 Daftar pustaka
Daftar pustaka disusun seperti pada usulan penelitian. Adapun contoh
penulisan daftar pustaka diberikan dalam Lampiran 13.
4.3.2 Lampiran
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang
berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama
Tugas akhir.
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DAFTAR PUSTAKA
___________, 1991,
Buku Panduan Penelitian dan Pengembangan,
Badan Tenaga Atom Nasional, Jakarta.
___________, 1994, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program
Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
___________, 1995, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Program Pasca
Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
___________, 2003, Pedoman Tugas Akhir, Universitas Negeri Yogyakarta,
Yogyakarta.
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Lampiran 1 Contoh halaman judul usulan penelitian

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

Usulan Penelitian Skripsi S-1

Program Studi Teknik Elektro
Jurusan Teknik Elektro

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Diajukan oleh:
Sutiman
310001083
Kepada
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
Februari, 2013

27

28

Lampiran 2 Contoh halaman persetujuan usulan penelitian

Lampiran 3 Contoh halaman sampul tugas akhir

Usulan Penelitian Skripsi

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE
yang diajukan oleh:

Sutiman
310001083

SKRIPSI
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Elektro
Jurusan Teknik Elektro

telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Tugino, ST., MT.
NIK: 1973 0085

Tanggal ……………………

Oleh:
Pembimbing Pendamping,
Sutiman
310001083

Asniar Aliyu, ST.
NIK: 1973 0135

Tanggal ……………………

Kepada
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
2013
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Lampiran 4 Contoh halaman persetujuan tugas akhir
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Lampiran 5 Contoh halaman pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi yang berjudul:

Skripsi yang berjudul:

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

yang diajukan oleh:
Sutiman
310001083
Sutiman
310001083

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 Februari 2013

dan dinyatakan lulus.
Dewan Penguji,
telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
Tandatangan:
Pembimbing Utama,

Tugino, ST., MT.
NIK: 1973 0085

Tanggal …………………

Drs. I. Ketut Swakarma, MT.
Pembimbing I
Asniar Aliyu, ST.
Pembimbing II
Ir. H. Iyus Rusmana, MT.
Penguji
Tugino, ST., MT.
Penguji
Suyanta, ST.
Penguji

Tanggal:

1
2
3
4
5

Pembimbing Pendamping,
Yogyakarta, 15 Februari 13
Jurusan Teknik Elektro
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta
Asniar Aliyu, ST.
NIK: 1973 0135

Tanggal …………………

Ketua,

(Ir. H. Iyus Rusmana, MT.)
NIK: 1973 0046
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Lampiran 6 Contoh surat pernyataan

Lampiran 7 Contoh abstrak

SURAT PENYATAAN

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI AIR CONDITIONER
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIM
Konsentrasi

:
:
:

Sutiman
310001083

Dengan ini menyatakan bahwa data yang tersaji dalam skripsi saya yang
berjudul:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................
adalah MURNI hasil penelitian saya pribadi.
Bilamana dikemudian hari terbukti bahwa data dan judul tersebut merupakan
jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, maka sesuai dengan kode etik ilmiah,
saya menyatakan bersedia untuk diberikan sanksi seberat-beratnya termasuk
PENCOPOTAN/PEMBATALAN gelar akademik saya oleh pihak STTNAS
Yogyakarta.
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
Yogyakarta, ...................................
Yang membuat pernyataan
Materai 6000

(Nama Mahasiswa)

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem
pengendalian Air Conditioning (AC) melalui jarak jauh dengan memanfaatkan
teknologi Short Message Service (SMS) dengan mengaplikasikan
mikrokontroller AT89S51 sebagai otak pengendali. Protype dari sistem
diharapkan dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih sempurna lagi untuk
sistem pengendalian jarak jauh dengan SMS.
Materi penelitian ini terdiri atas komponen-komponen yang mendukung
perancangan perangkat-keras, seperti: mikrokontroller, LCD 16 x 4, IC Max 232,
Sensor suhu LM35, ADC0804, RTC DS12887, Trafo 1A, Regulator 7805, Relai,
Akrilik, Resistor, dan Kapasitor, serta HP Siemens C35, dan bahasa Assembly
untuk mendukung perancangan perangkat-lunak.
Hasil penelitian diwujudkan dengan bekerjanya alat yang dirancang dalam
batasan spesifikasi yang telah distandarisasikan. Hal ini diberikan dalam bentuk
hasil pengujian perangkat-keras, yang terdiri atas, pengujian rangkaian catu daya,
pengujian rangkaian sensor, pengujian relai, dan pengujian koneksi handphone
(HP), serta pengujian sistem secara keseluruhan. Pada pengujian rangkaian catu
daya diperoleh besarnya tegangan keluaran dari IC regulator sebesar 4,9 V, pada
pengujian sensor dengan menggunakan voltmeter menunjukkan bahwa setiap
o
kenaikan suhu 1 C menyebabkan kenaikan tegangan sebsar 10 mV , pada
pengujian relai logika “low” menunjukkan tegangan keluran dari tansistor
pertama (PNP) sebesar 5 V dan transistor kedua (NPN) sebesar 220 V
mengindikasikan relai dalam kondisi “ON”, sebaliknya pada logika “high”
tegangan keluran dari tansistor pertama (PNP) sebesar 0 V dan transistor kedua
(NPN) sebesar 0 V mengindikasikan relai dalam kondisi “OFF”. Pada pengujian
koneksi HP adalah dilakukan dengan menggunakan Software Hyper Terminal
dari Windows. Pengujian keseluruhan sistem diwujudkan dengan pemberian
perintah melalui SMS untuk mengendalikan AC.
Kata kunci: Mikrokontroller AT89S51, Air Conditioning (AC), dan Short
Message Service (SMS)
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Lampiran 8 Contoh penulisan daftar isi

Lampiran 8 Lanjutan
Hal.

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN...................................................................
HALAMAN PENGESAHAN....................................................................
HALAMAN PERNYATAAN....................................................................
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................
ABSTR A K..................................................................................................

KATA PENGANTAR................................................................................
D AFTAR ISI..............................................................................................

DAFTAR GAMBAR..................................................................................
DAFTAR TABEL......................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN....................................................
BAB I
PENDAHULUAN....................................................................
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