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Kata Pengantar 

 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT serta salawat, salam kepada 

Muhammad SAW, sehingga Buku Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dan diterbitkan di lingkungan Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  

Tujuan dari penulisan buku panduan ini, diantaranya: 

1. Membantu menertibkan administrasi dan pengawasan kegiatan serta bimbingan 

mahasiswa dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir. 

2. Memudahkan mahasiswa dalam menyusun Proposal dan Tugas Akhir sehingga 

kesalahan dalam penyusunan dapat diminimalkan. 

Penyusunan dan terbitnya buku panduan ini tidak luput dari dukungan besar 

Bapak Sunardi, S.T., M.Eng, selaku Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, Bapak Ipick Setiawan, S.T., M.Eng, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penyusunan buku ini, disampaikan terima kasih serta penghargaan yang 

sebesar-besarnya.  Saran atas perbaikan buku ini sangat diharapkan.  Semoga buku 

panduan ini dapat bermanfaat. 

 

 

Cilegon, 18 September 2018 

Koordinator Tugas Akhir 

 

 

 

Haryadi, S.T., M.T. 

NIP. 198112042008121004 
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Bab  I 

Pendahuluan 

 

 

1.1. Pengertian Umum 

Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu 

karya ilmiah berupa tulisan hasil penelitian sarjana (S1) yang membahas suatu 

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah 

yang berlaku (Wikipedia, 2014). 

Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya 

ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya.  Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap 

mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, 

menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan 

yang diambilnya (Wikipedia, 2014). 

Pada akhir studi Program Sarjana (S1) di lingkungan Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mahasiswa diwajibkan melakukan 

penyusunan dan penulisan Skripsi (yang selanjutnya dalam buku panduan ini disebut 

dengan “Tugas Akhir”) dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Panduan 

Penulisan Proposal dan Tugas Akhir ini. 

 

1.2. Persyaratan Untuk Menempuh Tugas Akhir 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengambil Tugas Akhir 

di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, adalah 

sebagai berikut: 

A. Persyaratan umum 

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau sekurang-kurangnya 80% beban 

studi kumulatif yang dipersyaratkan; 

2. Telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan Tugas Akhir; 

3. Telah menyelesaikan persyaratan administratif; 

4. Sudah menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek (KP); 

5. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 

6. Memiliki KRS yang mencantumkan Tugas Akhir sebagai salah satu mata kuliah 

yang diambil; 

7. Tidak sedang mengambil “Cuti Kuliah”; 
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B. Ketentuan lain 

1. Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka: 

a.  Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya 

dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik dan Pembimbing tetap 

sama). 

b.  Pada akhir semester bersangkutan Tugas Akhir tersebut diberi huruf “K” 

sehingga tidak dapat digunakan untuk perhitungan IP dan IPK. 

2. Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester 

berturut-turut, maka: 

a. Tugas Akhir tersebut diberi huruf “E”. 

b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali Tugas Akhir tersebut dengan topik 

yang berbeda (yang baru) dengan Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama. 

c. Selanjutnya berlaku ketentuan seperti pada butir (1) diatas. 

3. Huruf mutu Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah “C”. 

4. Tugas Akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan di saat mahasiswa sedang 

“CUTI KULIAH”, maka penulisan Tugas Akhir tersebut tidak dibenarkan dan hasil 

bimbingannya dianggap gugur.  Kepada mahasiswa tersebut diwajibkan memenuhi 

semua persyaratan sebagai mahasiswa aktif terlebih dahulu 

 

1.3. Pembimbing Tugas Akhir 

Berikut ini adalah ketentuan mengenai dosen Pembimbing Tugas Akhir: 

a. Pembimbing Tugas Akhir adalah tenaga akademik tetap. 

b. Pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik atas usulan 

Ketua Jurusan Teknik Mesin. 

c. Pembimbing Tugas Akhir dapat lebih dari satu orang.  Apabila dibutuhkan 

pembimbing ahli (pembimbing luar biasa), dapat mengangkat dari 

instansi/lembaga lainnya. 

d. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen dengan pendidikan minimal S2 dengan 

jabatan fungsional Asisten Ahli. 
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1.4. Tahapan Penyusunan Tugas Akhir 

Tahapan proses penyusunan Akhir di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema penyusunan Tugas Akhir. 
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Ilustrasi Alur Proses Pelaksanan Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin FT. Untirta 

1. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Pembimbing 
Akademik dan mendaftarkan Seminar Proposal Tugas 

Akhir di Administrasi Jurusan Teknik Mesin 

2. Administrasi Jurusan mencatat dan Koord. 
Tugas Akhir mengatur serta mengumumkan 

jadwal Seminar Proposal 

3. Mahasiswa menseminarkan 
Proposal Tugas Akhir 

4. Hasil seminar memutuskan 
kelayakan topik yang di ajukan dan 
menentukan Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir 

Seminar Proposal Tugas Akhir Proses Penelitian Tahap I 

Seminar Hasil Penelitian/Tugas Akhir 

1. Mahasiswa meminta 
persetujuan Dosen 

Pembimbing Tugas Akhir dan 
mendaftarkan Seminar Hasil 

Penelitian ke Administrasi 
Jurusan Teknik Mesin 

2. Administrasi Jurusan mencatat dan Koord. 
Tugas Akhir berkoordinasi kepada 

Pembimbing Tugas Akhir, dan Tim Penguji 
tentang kesiapan pelaksanaan seminar 

3. Mahasiswa 
membuat undangan 

pelaksanaan 
Seminar Hasil 

Penelitian kepada 
Pembimbing Tugas 

Akhir, dan Tim 
Penguji.  Undangan 

bersifat terbuka 

Proses Penelitian Tahap II 

1. Mahasiswa meminta persetujuan 
Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan 
mendaftarkan Sidang Tugas Akhir ke 
Administrasi Jurusan Teknik Mesin 

2. Administrasi Jurusan mencatat dan Koord. 
Tugas Akhir mengatur serta mengumumkan 

jadwal Sidang Tugas Akhir 
3. Mahasiswa melaksanakan 

Sidang Tugas Akhir 
4. Mahasiswa 

menseminarkan hasil 
penelitian/Tugas Akhir 

4. Tim Penguji dan Pembimbing 
memutuskan kelayakan kelulusan 

Sidang Tugas Akhir 
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1.4.1. Pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir 

a. Jadwal pelaksanan Seminar Proposal Tugas Akhir 

Pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan empat kali dalam setahun, yakni: di 

awal semester dan satu minggu setelah Ujian Tengah Semester (UTS). 

b. Mengajukan topik/judul Tugas Akhir 

Pengajuan topik/judul Tugas Akhir diawali dengan mengisi Formulir Pengajuan Judul 

Tugas Akhir (Lampiran M.2).  Disarankan agar mahasiswa dapat melakukan 

konsultasi tentang topik/judul Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing Akademik atau 

calon pembimbing Tugas Akhir terlebih dahulu. 

c. Seminar Proposal Tugas Akhir 

Mahasiswa mengisi Formulir Pengajuan Seminar Proposal (Formulir M.1) dan 

menseminarkan usulan topik/judul Tugas Akhirnya dihadapan penguji atau penelaah 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Jurusan (Butir a diatas). 

d. Hasil Seminar 

Hasil seminar akan menentukan apakah topik/judul Tugas Akhir tersebut disetujui 

atau diubah dan selanjutnya topik/judul Tugas Akhir yang disetujui akan ditentukan 

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang kemudian diikuti dengan pengisian 

Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan Membimbing Tugas Akhir (Lampiran 

M.3 dan Lampiran M.4).   

e.  Pengisian Formulir Pendaftaran Tugas Akhir 

Setelah mendapat persetujuan Pembimbing Tugas Akhir atas topik penelitian, maka 

mahasiswa mengisi Formulir Pendaftaran Akhir (Lampiran M.5) sebagai perhitungan 

awal dimulainya pengerjaan Tugas Akhir.  Bila ternyata setelah mengisi 

Formulir Pendaftaran Tugas Akhir, mahasiswa kurang sepaham dengan Pembimbing 

Tugas Akhir, maka mahasiswa mempunyai hak untuk melakukan penggantian 

Pembimbing Tugas Akhir (Lampiran M.6).  Dalam hal ini, Koordinator Tugas Akhir dan 

Ketua Jurusan selaku Ketua Tim Tugas Akhir dapat mengarahkan dan mengganti 

nama calon Pembimbing Tugas Akhir yang diajukan mahasiswa dengan pertimbangan 

aspek tingkat keberhasilan menyelesaikan Tugas Akhir. 

e. Menyampaikan Surat Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir 

Surat Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir diberikan kepada Pembimbing I dan 

Pembimbing II yang mana telah diketahui oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
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1.4.2. Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir 

  Bila telah memenuhi persyaratan umum administrasi akademik (Sub Bab 1.2) dan 

tahapan penyetujuan topik tugas akhir melalui pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir 

(Sub Bab 1.4.1), maka penyusunan Tugas Akhir dapat dilakukan dengan ketentuan 

berikut: 

a. Enam bulan setelah Pendaftaran Tugas Akhir (Sub Bab 1.4.1 Butir e), penyusunan 

Tugas Akhir harus selesai.  Jika dalam waktu tersebut dilampaui, mahasiswa harus 

mengajukan perpanjangan waktu penyusunan Tugas Akhir. 

b. Perpanjangan waktu hanya dapat diberikan atas rekomendasi dari Pembimbing Tugas 

Akhir dan diketahui oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa.  Dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal berakhirnya 

Tugas Akhir, rekomendasi tersebut harus sudah diserahkan ke Koordinator Tugas 

Akhir.  Waktu perpanjangan maksimum diberikan selama 2 x 6 (enam) bulan. 

c. Jika batas waktu perpanjangan maksimum Tugas Akhir belum dapat diselesaikan, 

maka mahasiswa tersebut dengan sendirinya dinyatakan “Gagal” dan harus 

mengulang seperti pengambilan Tugas Akhir baru dengan arahan Pembimbing lain. 

Gambar 1.2. Skema pengajuan Tugas Akhir. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan 
Dosen Pembimbing Akademik 

dan mendaftarkan Seminar 
Proposal Tugas Akhir di 

Administrasi Jurusan Teknik 
Mesin 

2. Administrasi Jurusan 
mencatat dan Koord. Tugas 

Akhir mengatur serta 
mengumumkan jadwal Seminar 

Proposal 

3. Mahasiswa menseminarkan 
Proposal Tugas Akhir 

4. Hasil seminar memutuskan kelayakan 
topik yang di ajukan dan menentukan 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
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d. Mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir harus secara teratur melakukan asistensi ke 

Pembimbing Tugas Akhir.  Pembimbing Tugas Akhir dan mahasiswa dianjurkan 

bertemu untuk asistensi minimal sekali dalam seminggu, sehingga kemajuan 

mahasiswa dapat dipantau.  Setiap melakukan asistensi, mahasiswa wajib mengisi 

notulensi asistensi dalam Formulir Kegiatan Asistensi I dalam Buku panduan ini 

(Lampiran M.7) dan meminta paraf Pembimbing Tugas Akhir. 

e. Setiap 2 (dua) bulan, mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir harus 

melapor ke Koordinator Tugas Akhir dengan membawa Buku pedoman ini.  Hal ini 

bertujuan untuk menghindari masalah non teknis yang timbul antara mahasiswa 

dengan Pembimbing Tugas Akhir. 

f. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat 

mengambil tindakan atau kebijaksanaan untuk hal–hal yang belum diatur dalam 

pasal–pasal dalam Buku Pedoman ini. 

 

1.4.3. Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian (Tugas Akhir) 

Seminar ini diadakan untuk membahas Tugas Akhir setelah Pembimbing Tugas 

Akhir menilai bahwa Tugas Akhir telah dikerjakan minimal 75 % dari seluruh proses dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir (dikuatkan dengan mengisi Lampiran M.9).  Dalam seminar ini 

diharapkan bahwa mahasiswa dapat menerangkan secara menyeluruh mengenai hasil 

yang dicapai dalam Tugas Akhir. 

Seminar Hasil Penelitian dilakukan bersifat terbuka di dalam kampus Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa harus menyerahkan draft Tugas Akhir yang telah disetujui oleh 

Pembimbing Tugas Akhir untuk melaksanakan Seminar Hasil Penelitian yang 

dilengkapi dengan bukti Surat Permohonan Seminar Hasil Penelitian dari Pembimbing 

Tugas Akhir (Lampiran M.9) dan Bukti Kegiatan Asistensi Periode I (Lampiran M.7) 

kepada Koordinator Tugas Akhir. 

b. Koordinator Tugas Akhir akan berkoordinasi dengan Tim Penguji untuk tanggal dan 

waktu pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian (maksimal tiga minggu dari tanggal 

pengajuan), selanjutnya mahasiswa memberikan Undangan Seminar Hasil Penelitian 

kepada Pembimbing Tugas Akhir dan Tim Penguji (Lampiran M.10). 

c. Mahasiswa wajib membuat draft Seminar Hasil Penelitian yang terdiri atas slide 

presentasi (makalah) dan draft Tugas Akhir yang telah disetujui oleh Pembimbing 
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Tugas Akhir untuk diserahkan kepada Tim Penguji 5 (lima) hari kerja sebelum 

pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian. 

d. Mahasiswa yang melakukan Seminar Hasil Penelitian memakai pakaian resmi untuk 

pria/wanita, yaitu jas dan dasi serta memakai sepatu. 

e. Penilaian dilakukan oleh Tim Penguji dengan aspek dan bobot penilaian sebagai 

berikut: 

No Aspek Penilaian Bobot (%) 

1. Ringkasan penelitian 25 

2. Presentasi dan diskusi 75 

 

Nilai Seminar Hasil Penelitian dituangkan dalam Berita Acara Seminar Hasil Penelitian 

Tugas Akhir yang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata masing-masing penguji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Skema pengajuan seminar hasil penelitian/Tugas akhir. 

 

1. Mahasiswa meminta 
persetujuan Dosen 

Pembimbing Tugas Akhir 
dan mendaftarkan Seminar 

Hasil Penelitian ke 
Administrasi Jurusan Teknik 

Mesin 

2. Administrasi Jurusan mencatat dan 
Koord. Tugas Akhir berkoordinasi 

kepada Pembimbing Tugas Akhir, dan 
Tim Penguji tentang kesiapan 

pelaksanaan seminar 

4. Mahasiswa 
menseminarkan hasil 

penelitian/Tugas Akhir 

3. Mahasiswa membuat 
undangan pelaksanaan 
Seminar Hasil Penelitian 

kepada Pembimbing Tugas 
Akhir, dan Tim Penguji.  

Undangan bersifat terbuka 
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1.4.4. Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir 

Pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan tiga kali dalam setahun, yakni: di bulan 

Februari, Juli dan Oktober.  Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam 

pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

 

A. Persyaratan  Umum 

Tahapan selanjutnya setelah Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian adalah 

Ujian Sidang Tugas Akhir.  Berikut ini persyaratan administrasi dan persyaratan akademik 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa sebelum melakukan Ujian Sidang Tugas Akhir: 

1. Mengajukan Ujian Sidang Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Pembimbing Tugas 

Akhir (Lampiran M.11) dengan menunjukkan perbaikan-perbaikan pada draft Tugas 

Akhir atas masukan Tim Penguji pada Seminar Hasil Penelitian (dikuatkan bukti 

adanya Kegiatan Asistensi II, ditunjukkan pada Lampiran M.8).  

2. Koordinator Tugas Akhir akan berkoordinasi dengan Tim Penguji untuk tanggal dan 

waktu pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir. 

3. Mahasiswa menyerahkan draft Tugas Akhir dan slide  presentasi yang telah disetujui 

oleh Pembimbing Tugas Akhir untuk Ujian Sidang Tugas Akhir sebanyak 4 (empat) 

eksemplar minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir 

kepada Tim Penguji. 

4. Menyerahkan data pribadi sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki. 

5. Menyerahkan pas foto terakhir berwarna (memakai jas resmi dan berdasi, latar 

belakang berwarna merah, tidak berkacamata, menghadap ke depan, tidak boleh 

mengkilat), dan ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar. 

 

B. Tata Tertib Pelaksanaan  

Berikut ini tata tertib pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir: 

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan, maka dapat melakukan Ujian Sidang 

Tugas Akhir dengan wajib membawa satu draft Tugas Akhir, dan boleh membawa 

referensi yang diperlukan pada saat ujian.  

2. Sebelum Ujian Sidang Tugas Akhir dimulai, Sekretariat Jurusan Teknik Mesin akan 

menyiapkan dan menyerahkan kepada Tim Penguji beberapa dokumen berkaitan 

dengan mahasiswa yang akan ujian Sidang, antara lain: 
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a. Lembar Penilaian Ujian Sidang Tugas Akhir. 

Unsur penilaian dalam Ujian Sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

 

No. TIM PENGUJI BOBOT (B) NILAI (N) B x N 

1 Presentasi Tugas Akhir 30%   

2 Menjawab Pertanyaan 60%   

3 Penampilan Sikap/Prilaku 10%   

JUMLAH  

 

Penilaian dengan angka menggunakan skala: 

40 – 55 = D 

56 – 65 = C 

66 – 79 = B 

80 – 100 = A 

b. Rekap Nilai Sidang Tugas Akhir. 

c. Lembar Penilaian Penulisan Laporan Tugas Akhir. 

Lembar Penilaian Penulisan Laporan Tugas akhir merupakan unsur gabungan dari 

penilaian sidang tugas akhir dengan penilaian penyusunan/penulisan Tugas Akhir 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

  

No. TIM PENGUJI BOBOT (B) NILAI (N) B x N 

1 
Penyusunan/Penulisan 

Tugas Akhir 
30%   

2 Sidang Tugas Akhir 70%   

JUMLAH   

 

d. Berita Acara Sidang Tugas Akhir 

e. Persyaratan lain yang belum dicantumkan dalam buku panduan ini, diinformasikan 

kemudian. 

3. Mahasiswa yang melakukan Sidang Tugas Akhir diharuskan memakai pakaian resmi 

untuk pria/wanita, yaitu jas dan dasi serta memakai sepatu. Dan datang 30 (tiga 

puluh) menit sebelum ujian berlangsung. 

4. Penentuan nilai mata kuliah Tugas Akhir 

Mahasiswa dinyatakan lulus dalam Sidang Tugas Akhir bila memperoleh nilai akhir 
minimum B, sedangkan mahasiswa yang belum memperoleh nilai minimal B atau 
belum lulus, maka yang bersangkutan wajib mengikuti Sidang Tugas Akhir ulang 
maksimum 3 (tiga) kali dengan kewajiban melunasi biaya Sidang Tugas Akhir ulang. 

5. Dalam Sidang Tugas Akhir, Ketua Tim Penguji mengumumkan Nilai Mata Kuliah Tugas 

Akhir kepada mahasiswa yang bersangkutan disaksikan oleh anggota Tim Penguji 

lainnya, yang dapat dinyatakan:  

a. Lulus mutlak (tanpa komentar) 
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b. Lulus dengan perbaikan  

Draft Tugas Akhir harus diperbaiki berdasarkan saran dan masukan oleh Tim 

Penguji dengan berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pembimbing Tugas 

Akhir. Dan perbaikan dinyatakan telah selesai apabila Pembimbing Tugas Akhir 

telah menyetujui dan mendatangani laporan Tugas Akhir. Selanjutnya Hasil Nilai 

Akhir Tugas Akhir akan diumumkan setelah perbaikan/revisi Tugas Akhir, dimana 

laporan Tugas Akhir yang final tidak boleh mengandung kesalahan. 

c. Tidak lulus   

1. Perbaikan total Tugas Akhir akibat kesalahan Tugas Akhir yang cukup 

mendasar, sehingga perlu adanya perbaikan secara menyeluruh. Dapat diuji 

lagi paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Sidang Tugas Akhir terakhir.  Sidang 

Tugas Akhir ulangan ini maksimum 2 (dua) kali. Bila pada Sidang Tugas Akhir 

ulang ketiga, mahasiswa tersebut masih dinyatakan tidak lulus, maka dianggap 

tidak menguasai materi yang diambil sebagai judul, dan diharuskan untuk 

mengambil Tugas Akhir yang baru.  

2. Ganti Judul. 

Berlaku prosedur umum pengambilan Tugas Akhir baru. 

 

C. Ketentuan Lain 

1. Sanksi 

Seorang mahasiswa dapat dikenakan sanksi pembatalan judul, topik atau Tugas 

Akhir secara keseluruhan serta skorsing sampai dikeluarkan dari Jurusan atas 

pertimbangan akademik, apabila terbukti: 

a. Melakukan tindakan yang diukur dari segi etika akademik tidak dibenarkan, 

misalkan plagiarisme.  Ketua Jurusan setelah mendengar pertimbangan dan saran, 

memberikan kemungkinan sanksi yang ditetapkan. 

b. Tidak dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dalam batas waktu yang 

ditentukan. 

c. Demikian juga bila mahasiswa telah dinyatakan lulus dan setelah itu ditemukan 

bukti pelanggaran berat menyangkut etika akademik, maka gelar akademik dapat 

dicabut oleh Jurusan melalui pihak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.   

2. Selesai membimbing 

 Bila mahasiswa dinyatakan telah lulus dari Ujian Tugas Akhir (termasuk telah 

menyelesaiakn perbaikan Tugas Akhir (bila ada revisi), maka pihak Jurusan Teknik 

Mesin akan mengeluarkan Keterangan bahwa Pembimbing Tugas Akhir telah selesai 

membimbing mahasiswa yang bersangkutan. 

3. Pencetakan dan penjilidan 

Naskah asli Tugas Akhir dalam bentuk final dicetak sebanyak 3 (tiga) eksemplar 
untuk diserahkan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dapat diperbanyak 
dengan membuat fotocopi pada kertas HVS 80 GSM berukuran sama untuk keperluan 
lain. Bentuk penjilidan adalah jilid buku.  Selain itu juga harus menyerahkan satu 
eksemplar untuk Jurusan Teknik Mesin. 
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Bab II 

Tata Cara Penulisan 

 

2.1. Format Penulisan Proposal Tugas Akhir 

Secara garis besar, Proposal Tugas Akhir terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu 

bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut ini penjelasannya:   

2.1.1. Bagian awal Proposal Tugas Akhir 

Terdiri dari Halaman Judul dan Halaman Pengesahan/Persetujuan dan 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

A. Halaman Judul 

Judul penelitian dirumuskan dengan singkat dan jelas, mencerminkan 

permasalahan yang akan diteliti dan rekomendasi yang akan dihasilkan 

(Endang).  Contoh judul penelitian: 

 

 

 

 

 

 

Sampul Proposal Tugas Akhir berwarna merah tua. Pada sampul tersebut 

dicetak judul Proposal Tugas Akhir, nama lengkap mahasiswa, baris JURUSAN 

TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

dan tahun penyelesaian.  Judul Tugas Akhir, nama lengkap mahasiswa dan 

baris JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN 

AGENG TIRTAYASA ditulis dengan huruf kapital dan dicetak dengan tinta 

hitam.  Berikut ini ketentuannya: 

1. Jenis huruf (font): Times New Roman Capital. 

2. Ukuran huruf untuk judul: 18, cetak tebal (bold). 

3. Lambang UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA: ukuran tinggi 3,5 cm 

dan lebar 3 cm. 

4. Kata “PROPOSAL TUGAS AKHIR”: ukuran 16, cetak tebal. 

5. Kalimat di bawah Proposal Tugas Akhir jenis huruf sama, ukuran 12, cetak 

tebal. 

1. Studi Kelayakan Penggunaan Gas LPG 3 kg Pada Honda Supra X 125 

PGM FI. 

2. Efektifitas Penggunaan Campuran Ethanol pada Bahan Bakar Premium 

Untuk Honda Supra X25 PGM FI. 

3. Rancang Bangun Turbin Angin Sumbu Horizontal Untuk Wilayah 

Banten 

[12] 
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6. Kata “Disusun oleh”: ukuran 12, cetak tebal. 

7. Nama mahasiswa: ukuran 14, cetak tebal. 

8. NIM dan nomor NIM: ukuran 14, cetak tebal. 

9. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

dan tahun penyelesaian: ukuran 16, cetak tebal. 

Cara penulisan halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran A.2. 

B. Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan dicetak pada halaman baru, setelah halaman 

Sampul. Halaman ini antara lain memuat judul Proposal Tugas Akhir, nama 

mahasiswa, NIM, tanggal pengesahan Proposal Tugas Akhir dan tanda tangan 

Pembimbing Tugas Akhir.  Jika Pembimbing Tugas Akhir lebih dari satu orang, 

nama Pembimbing Tugas Akhir ditulis sejajar dimulai Pembimbing I di kiri dan 

diikuti dengan Pembimbing II di sebelah kanan yang diikuti tanda tangan 

Koordinator Tugas Akhir di bagian bawah. Cara penulisan Halaman 

Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran A.4 pada Buku Panduan ini. 

 

2.1.2. Bagian utama Proposal Tugas Akhir 

Terdiri dari pendahuluan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori 

(bila ada), hipotesis Tugas Akhir (bila ada) dan cara/metode penelitian. 

A. Bab I (Pendahuluan) 

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan. Penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Latar belakang; menguraikan latar belakang kasus aktual, isu-isu, teori, 

atau pemikiran yang menunjukan adanya permasalahan penelitian. 

2. Perumusan masalah; dirumuskan untuk menghasilkan rekomendasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan penelitian.  

Rumusan juga memuat penjelasan tentang permasalahan yang timbul 

dalam latar belakang sehingga masalah ini dianggap menarik, perlu dan 

penting untuk diteliti.  Contoh rumusan penelitian: 

 

 

 

a. Bagaimanakah kinerja turbin angin sumbu horizontal hasil rancangan? 

b. Bagaimana animo masyarakat untuk menggunakan hasil penelitian? 
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3. Tujuan penelitian; menggambarkan berbagai alternatif rekomendasi 

kebijakan yang dibutuhkan dan layak untuk memecahkan permasalahan 

penelitian (Endang).  Tujuan penelitian ditulis secara konsisten dengan 

rumusan masalah penelitian (Endang).  Tujuan penelitian dapat terdiri 

minimal satu paragraf yang menjelaskan secara spesifik tujuan penelitian 

yang ingin dicapai.  Contoh tujuan penelitian: 

 

 

4. Manfaat penelitian; harus dapat menunjukan sasaran strategik yang akan 

memanfaatkan hasil penelitian.  Sasaran strategik pengguna hasil 

penelitian dapat berupa: perancang, penentu (decision making), pelaksana 

dan sasaran penelitian.  Manfaat penelitian juga merupakan penjelasan 

faedah penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta bagi bangsa dan negara.  Contoh manfaat penelitian: 

 

 

 

 

 

5. Metodelogi penelitian; terdiri dari beberapa metode atau cara pendekatan 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

B. Bab II (Tinjauan Pustaka) 

Dalam bagian ini diuraikan hasil-hasil penelitian yang terdahulu oleh 

para peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan yang mana 

sedemikian rupa sehingga secara sistematis dapat menjelaskan bahwa 

permasalahan yang ada belum terjawab dengan memuaskan atau belum 

terpecahkan.  Data dan bukti yang dikemukakan harus berdasarkan sumber-

sumber aslinya. Sumber-sumber tersebut dituliskan di dalam teks, lengkap 

dengan nama penulis dan tahun penerbitannya.  

a. Mengetahui kinerja turbin angin sumbu horizontal hasil rancangan. 

b. Mengetahui animo masyarakat untuk menggunakan hasil penelitian. 

a. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dapat memanfaatkan hasil 

penelitian untuk memperbaiki dan mengembangkan energi terbarukan 

di wilayah Banten. 

b. Pemerintah Provinsi Banten, dapat memanfaatkan hasil penelitian 

untuk memproyeksikan arah kebijakan pemanfaatan energi terbarukan 

di wilayah Provinsi Banten. 

c. Masyarakat, tertarik untuk menggunakan energi terbarukan 

d. Mahasiswa, dapat merancang dan mengetahui kinerja alat untuk 

memanfaatkan energi terbarukan. 
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Pada paragraf terakhir dapat memuat penjelasan tentang perbedaan 

penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. 

1. Landasan Teori (bila ada) 

Landasan Teori disusun berdasarkan informasi yang terdapat dalam 

tinjauan pustaka yang kemudian ini digunakan baik untuk memecahkan 

masalah yang diajukan maupun untuk menyusun hipotesis.  Landasan 

teori ini dapat disusun secara kualitatif, model matematis maupun 

persamaan dan diagram yang berkaitan dengan bidang ilmu yang 

diteliti. 

2. Hipotesis (bila ada) 

Merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi 

yang kebenarannya masih harus dibuktikan.  Hipotesis dibuat singkat 

dengan berbentuk pernyataan. 

C. Bab III (Metodologi Penelitian) 

Bagian ini mengandung uraian lebih detail diagram alir penelitian yang 

dapat berisi tentang bahan/materi dan peralatan yang digunakan dalam 

penelitian, tata cara melakukan penelitian, variabel yang diamati, data yang 

dikoleksi, cara analisis data dan jadwal penelitian.  Berikut ini penjelasannya: 

1. Bahan/materi penelitian, berupa bahan yang digunakan dalam penelitian 

dan dapat berupa populasi atau sampel.  Semuanya diuraikan secara 

terperinci atas sifat-sifat dan spesifikasinya. 

2. Peralatan, berupa perangkat alat yang digunakan dan diuraikan secara 

terperinci tentang spesifikasi dan gunanya.  Peralatan ini bila perlu 

dijelaskan dengan gambar lengkap dengan keterangannya. 

3. Cara penelitian, memuat penjelasan terperinci tentang rancangan, model 

dan jalannya penelitian tahap demi tahap lengkap dengan cara 

mengumpulkan sampel/data. 

4. Variabel, berupa sesuatu yang akan diselidiki, besaran unit sampling serta 

data yang akan dikoleksi, diuraikan secara terperinci. 

5. Analisis data, berupa uraian tentang model dan uji yang akan digunakan 

dalam menganalisis data untuk penarikan kesimpulan. 
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2.1.3. Bagian akhir Proposal Tugas Akhir 

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran (bila ada) dan rencana jadwal 

penyelesaian Tugas Akhir. 

A. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka berisi semua pustaka yang digunakan mahasiswa S1 

dalam menyiapkan dan menyelesaikan Tugas Akhir.  Semua pustaka yang 

tercantum pada Daftar Pustaka harus benar-benar dirujuk dalam penulisan 

Tugas Akhir.  Daftar Pustaka terdiri atas makalah dan buku yang diterbitkan 

dan lazimnya dapat ditemukan di perpustakaan.  Pustaka yang diambil dari 

halaman website internet dapat juga sebagai salah satu rujukan.  Selain itu, 

skripsi, tesis dan desertasi termasuk dalam daftar pustaka sebab, meskipun 

tidak diterbitkan, pada umumnya dapat ditemukan di perpustakaan.  Sumber-

sumber yang tidak diterbitkan tidak dimuat dalam Daftar Pustaka, tetapi 

dicantumkan pada catatan kaki (foot-note) pada halaman bersangkutan.  

Buku ajar (textbook) yang dimuat dalam Daftar Pustaka supaya diusahakan 

pustaka yang paling mutakhir.  

 Daftar Pustaka yang berupa makalah di majalah ditulis dengan urutan 

nama penulis pertama, kedua dan seterusnya, tahun, judul makalah, nama 

majalah atau jurnal, nomor jilid atau volume dan halaman.  Adapun 

penjelasannya sebagai berikut:  

1. Nama penulis pertama, nama keluarga ditulis di depan dan diakhiri 

dengan sebuah koma, kemudian disusul dengan nama kecil atau 

“misalnya” yang diakhiri dengan sebuah titik diikuti oleh sebuah koma.  

2. Nama penulis kedua dan seterusnya, ditulis seperti penulis pertama, 

disusul dengan sebuah koma. 

3. Tahun, yang merupakan tahun sumber referensi (buku atau tulisan) 

dibuat. 

4. Judul makalah, dituliskan dalam tanda petik dengan huruf kapital untuk 

awal kata dalam judul dan diakhiri dengan sebuah koma. 

5. Nama majalah atau jurnal, ditulis dengan huruf miring (italic) dengan 

huruf kapital untuk setiap awal kata nama majalah atau jurnal dan dapat 

juga disingkat sesuai dengan kebiasaan internasional untuk nama jurnal, 

selanjutnya diakhiri dengan sebuah koma. 

6. Nomor jilid atau volume, dicetak tebal, diakhiri dengan sebuah koma. 
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7. Halaman ditulis dengan singkatan pp diakhiri titik kemudian memuat 

halaman awal disusul oleh garis datar dan diikuti oleh halaman akhir 

makalah.  

  Untuk pencantuman bab atau artikel yang dimuat dalam sebuah buku 

maka judul buku ditulis dengan huruf miring dan dicantumkan nama 

penerbit dan kota penerbit buku.  Selanjutnya untuk pustaka yang berasal 

dari website (online), maka urutannya adalah sebagai berikut: 

a. Nama pengarang, bila tanpa ada nama pengarang, maka langsung ke 

judul pustaka. 

b. Tahun. 

c. Judul pustaka. 

d. Media yang memuat. 

e. URL yang terdiri dari protokol/situs/path/file 

f. Tanggal akses 

Daftar Pustaka disusun berurutan secara abjad menurut nama keluarga 

penulis pertama.  Baris-baris dari setiap pustaka dicetak dengan jarak satu 

spasi, sedangkan baris pertama dari pustaka berikutnya dicetak satu setengah 

spasi di bawah garis terakhir pustaka yang mendahuluinya.  Di sini perlu 

dicatat tentang penulisan nama Indonesia, sebab tidak semua nama 

Indonesia mengandung nama keluarga.  Nama Indonesia yang tidak 

mengandung nama keluarga ditulis seperti dikehendaki yang mempunyai 

nama tersebut, yaitu seperti ditulisnya sendiri pada waktu menulis makalah 

atau bukunya. 

B. Lampiran (bila ada) 

Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah.  Lampiran dapat memuat 

keterangan tambahan, penurunan rumus, contoh perhitungan, data mentah, 

penelitian dan sebagainya, yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh Tugas 

Akhir akan mengganggu kelancaran pengutaraan Tugas Akhir.  Setiap 

Lampiran diberi nomor yang berupa huruf kapital abjad Latin A, B, C, … dan 

seterusnya.  
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C. Rencana Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir 

Jadwal penelitian disajikan dalam bentuk matriks yang berisikan uraian 

tentang periode palaksanaan tiap jenis kegiatan dalam penyelesaian 

penelitian, sesuai yang disepakati bersama dengan Pembimbing Tugas Akhir 

(Lampiran A.17).  

Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan pada format penulisan Proposal Tugas 

Akhir maupun draft Tugas Akhir: 

1. Proposal Tugas Akhir dan draft Tugas Akhir dicetak pada kertas HVS berukuran A4 

(210 mm x 297 mm) dan berat 80 g/m2 (HVS 80 GSM).  Naskah dicetak dengan 

batas 4 cm dari tepi kiri kertas, dan 3 cm dari tepi kanan, tepi atas dan tepi bawah 

kertas. 

2. Naskah dicetak pada satu muka halaman (tidak bolak-balik). 

a. Baris-baris kalimat Proposal Tugas Akhir atau Tugas Akhir berjarak satu 

setengah spasi. 

b. Penyimpangan dari jarak satu setengah spasi tersebut (menjadi satu spasi); 

dilakukan pada notasi blok yang masuk ke dalam, catatan kaki, judul keterangan 

dan isi diagram, tabel, gambar, dan daftar pustaka. 

c. Baris pertama paragraf baru berjarak (jeda) satu spasi dari baris terakhir 

paragraf yang  mendahuluinya. 

d. Huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah.  Jangan 

memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk 

sedikitnya dua baris.  Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada 

halaman baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman. 

e. Huruf  pertama sesudah tanda-baca koma (,), titik-koma (;), titik-ganda (:) dan 

titik (.) dicetak dengan menyisihkan suatu rongak (ruangan antara dua huruf) di 

belakang tanda-baca tersebut. 

f. Bab baru diawali dengan nomor halaman baru, dan halaman kosong (jika 

diperlukan) untuk pemisah bab baru yang berbentuk kertas kosong saja. 

g. Bentuk penjilidan adalah jilid buku (jilid soft cover untuk Proposal Tugas Akhir 

dan hard cover untuk Tugas Akhir). 

h. Penulisan Proposal Tugas Akhir dan draft Tugas Akhir harus mengikuti kaidah 

penulisan yang layak seperti: 

1. Penggunaan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. 

2. Mengikuti kelaziman penulisan pada disiplin keilmuan yang diikuti. 
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2.2. Teknik Penulisan Bagian-bagian Tugas Akhir 

2.2.1. Abstrak 

  Abstrak merupakan inti sari tulisan, meliputi latar belakang penelitian 

secara ringkas, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan penelitian yang dituangkan 

minimal dalam 3 (tiga) paragraf dan maksimal 1 (satu) halaman.  Abstrak ditulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada 

halaman baru.  

  Abstrak terdiri atas 300-500 kata dan memuat permasalahan yang dikaji, 

metode yang digunakan, ulasan singkat, serta penjelasan hasil dan kesimpulan 

yang diperoleh.  Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi.  Abstrak Tugas Akhir 

dicetak dengan jarak satu spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti 

tubuh utama Tugas Akhir. Halaman-halaman yang memuat Abstrak Tugas Akhir 

diberi judul ABSTRAK diketik dengan tipe huruf Times New Roman Capital ukuran 

14, yang berjarak ± 3 cm dari tepi atas kertas.  Halaman ini juga memuat judul 

Tugas Akhir, nama lengkap mahasiswa dan NIM yang bersangkutan.  Kalimat 

pertama abstrak Tugas Akhir berjarak 1,5 spasi dari baris terakhir NIM mahasiswa.  

Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan dua spasi dari kalimat 

terakhir paragraf yang mendahuluinya.  Format halaman abstrak dapat dilihat 

pada Lampiran A.1 Buku Panduan ini.  Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata 

kunci (keywords). 

 

2.2.2. Bagian Persiapan 

A. Sampul 

Sampul Tugas Akhir pada dasarnya sama dengan sampul Proposal 

Tugas Akhir yang telah diuraikan pada Sub Bab 2.1 (Format Penulisan 

Proposal Tugas Akhir).  Yang membedakan adalah: 

1. Judul Tugas Akhir, nama lengkap mahasiswa dan baris JURUSAN TEKNIK 

MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

dicetak dengan tinta emas.  

2. Pada punggung sampul dituliskan nama penulis, judul, dan tahun Tugas 

Akhir.  

3. Kata “PROPOSAL TUGAS AKHIR” diganti dengan ”TUGAS AKHIR”.  

Contoh sampul Tugas Akhir dan punggung sampul dapat dilihat pada  

Lampiran A.2 dan Lampiran A.3. 
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B. Halaman Pengesahan 

Halaman ini dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul Tugas Akhir, nama mahasiswa, NIM, tanggal pengesahan 

Tugas Akhir, nama dan tanda tangan Tim Penguji.  Halaman Pengesahan ini 

diketahui oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa. Contoh penulisan Halaman Pengesahan dapat dilihat pada 

Lampiran A.4.  

C. Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir 

Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir dicetak pada halaman baru 

dan diberi judul PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.  Halaman ini memuat 

pernyataan keaslian Tugas Akhir bukan merupakan hasil penerbitan.  Isi, 

format susunan dan cara penulisan halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir 

dapat dilihat pada Lampiran A.5. 

D. Halaman Peruntukan 

Halaman peruntukan (dedication) bukan halaman yang diharuskan.  

Jika ada, pada halaman tersebut dituliskan untuk siapa Tugas Akhir tersebut 

didedikasikan. Contoh Halaman Peruntukan dapat dilihat pada Lampiran A.6. 

E. Halaman Kata Pengantar 

Halaman Kata Pengantar dicetak pada halaman baru.  Pada halaman ini 

mahasiswa dapat menyatakan ucapan terima kasih secara tertulis kepada 

Pembimbing Tugas Akhir dan perorangan lain yang telah memberi bimbingan, 

nasihat, saran dan kritik, atau kepada mereka yang telah membantu 

melakukan penelitian, kepada perorangan atau badan yang telah memberi 

bantuan keuangan, dan sebagainya.  Cara menulis kata pengantar beraneka 

ragam, tetapi semuanya hendaknya menggunakan kalimat yang baku.  

Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang 

“scientifically related”.  Contoh halaman kata pengantar seperti tercantum 

pada Lampiran A.7. 

F. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR 

ISI yang ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.  Halaman 

ini memuat nomor bab dan anak bab, judul bab dan anak-bab, nomor 

halaman tempat judul bab dan anak bab dimuat.  Ketiganya masing-masing 

dituliskan pada tiga kolom yang berurutan.  Nomor bab ditulis dengan angka 
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Arab tanpa diakhiri dengan titik, sedangkan nomor anak bab ditulis dengan 

dua angka Arab semua yang dipisahkan oleh sebuah titik.  Angka Arab 

pertama menunjukkan nomor bab, angka Arab kedua menunjukkan nomor 

urut anak-bab dalam bab.  Bila ada anak pada anak-bab, maka menggunakan 

tiga angka Arab yang masing-masing dipisahkan dengan sebuah titik. 

Judul bab, judul anak-bab dan anak pada anak-bab ditulis dengan huruf 

kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital.  

Judul bab dan judul anak-bab tidak diakhiri dengan titik. Kata “bab” dicetak 

tebal dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama diikuti oleh nomor 

bab yang ditulis dengan angka Arab, seperti misalnya Bab 1.   

Judul anak-bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari tiap 

kata yang ditulis dengan huruf kapital.  Nomor anak-bab dicetak pada batas 

tepi kiri tepat mulai dibawah judul bab.  Judul anak-bab tidak diakhiri dengan 

sebuah titik.  Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih.  Contoh 

halaman daftar isi, format susunan, dan cara penulisan halaman daftar isi 

dapat dilihat pada Lampiran A.8.  Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi 

dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada word processor. 

G. Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi 

Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi dicetak pada halaman baru.  

Halaman ini memuat nomor gambar/ilustrasi, judul gambar/ilustrasi, dan 

nomor halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat.  Nomor gambar/ilustrasi 

ditulis dengan dua angka Arab yang dipisahkan sebuah titik.  Angka pertama 

menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka 

kedua menunjukkan nomor urut gambar/ilustrasi dalam bab.  Judul atau 

nama gambar/ilustrasi ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata 

pertama yang ditulis dengan  huruf kapital.  Baris-baris judul gambar 

dipisahkan dengan satu spasi. 

Contoh halaman daftar gambar dan ilustrasi, format susunan dan cara 

penulisan halaman daftar gambar dan ilustrasi dapat dilihat pada Lampiran 

A.9.  Daftar gambar dan ilustrasi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan 

dengan memakai fasilitas yang tersedia pada word processor. 

H. Halaman Daftar Tabel 

Halaman Daftar Tabel dicetak pada halaman baru.  Halaman ini 

memuat nomor tabel, judul atau nama tabel, dan nomor halaman tempat 
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tabel dimuat.  Penulisan nomor tabel sama dengan penulisan nomor 

gambar/ilustrasi. Nomor tabel ditulis dengan dua angka Arab yang dipisahkan 

sebuah titik.  Contoh halaman daftar tabel, format susunan dan cara penulisan 

halaman daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran A.10. Daftar tabel sebaiknya 

bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia 

pada word processor. 

I. Halaman Daftar Lampiran 

Halaman Daftar Lampiran dicetak pada halaman baru.  Halaman ini 

memuat nomor lampiran, anak-lampiran, judul lampiran, dan judul anak-

lampiran serta nomor halaman tempat judul lampiran dan judul anak-lampiran 

dimuat. Urutan lampiran dituliskan dengan huruf kapital abjad Latin A, B, …. 

dan seterusnya, serta urutan anak-lampiran dituliskan dengan angka Arab. 

Nomor anak-lampiran tersebut menunjukkan nomor urut dalam lampiran.  

Contoh halaman daftar lampiran, format susunan, dan cara penulisan halaman 

lampiran dapat dilihat pada Lampiran A.11.  Daftar lampiran sebaiknya bukan 

diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada word 

processor. 

J. Halaman Daftar Singkatan dan Lambang 

Halaman Daftar Singkatan dan Lambang ditulis pada halaman baru. 

Halaman ini memuat singkatan istilah, satuan dan lambang variabel/besaran 

(ditulis di kolom pertama), nama variabel dan nama istilah lengkap yang 

ditulis di belakang lambang dan singkatannya (ditulis di kolom kedua), dan 

nomor halaman tempat singkatan lambang muncul untuk pertama kali (ditulis 

di kolom ketiga).  Singkatan dan lambang pada kolom pertama diurut menurut 

abjad Latin, huruf kapital kemudian disusul oleh huruf kecilnya, kemudian 

disusul dengan lambang yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut 

sesuai dengan abjad Yunani.  Nama variabel/besaran atau nama istilah-yang-

disingkat pada kolom kedua ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama 

yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh halaman daftar singkatan dan 

lambang, format susunan, dan cara penulisan dapat dilihat pada Lampiran 

A.12. 
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2.2.3. Bagian Utama 

Dalam tubuh utama Tugas Akhir dimuat isi Tugas Akhir.  Isi seluruh tubuh utama 

sepenuhnya adalah tanggung jawab mahasiswa dan Pembimbing Tugas Akhir.  Tubuh 

utama dibagi menjadi beberapa bab yang diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri 

dengan daftar pustaka.  Jumlah bab tidak distandarkan, melainkan menurut keperluan 

mahasiswa yang wajar dalam mengemukakan skripsinya. 

Berikut ini adalah bagian utama Tugas Akhir, antara lain terdiri atas:  

A. Bab I (Pendahuluan) 

Bab pendahuluan merupakan bab pertama yang sedikitnya memuat (boleh 

dirinci dalam bentuk sub-bab) hal-hal berikut:  

1. Latar Belakang 

Deskripsi topik kajian dan latar belakang. 

2. Pembatasan Masalah 

Menjelaskan tentang batasan ruang lingkup yang akan dibahas/masalah yang 

dikaji (statement of the problem) atas topik yang diangkat dalam penelitian. 

3. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian. 

4. Manfaat Penelitian 

Merupakan penjelasan faedah penelitian. 

5. Metodologi Penelitian 

Merupakan beberapa metode atau cara pendekatan yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian.  

6. Hipotesa (bila ada) 

Berisi jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena 

masih harus dibuktikan kebenarannya. 

B. Bab II (Tinjauan Pustaka) 

Bab ini berisi uraian tentang alur pikir dan perkembangan keilmuan topik kajian. 

Pada hakikatnya, hasil penelitian seorang peneliti bukanlah satu penemuan baru yang 

berdiri sendiri melainkan sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. 

Pada bab ini harus dielaborasikan hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang dikaji mahasiswa sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran 

perkembangan pengetahuan yang mendasari penulisan Tugas Akhir.  Dengan 

Tinjauan Pustaka ini mahasiswa juga ingin menunjukkan bahwa ia menguasai ilmu 

pengetahuan yang mendasari atau terkait dengan permasalahan yang dikaji.  
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Tinjauan Pustaka hendaklah disusun sesuai dengan urutan perkembangan cabang 

ilmu pengetahuan yang dikandungnya.  

Tinjauan Pustaka berisi pula ulasan tentang kesimpulan yang terdapat dalam 

setiap judul dalam daftar pustaka dan dalam hubungan ini mahasiswa menunjukkan 

mengapa dan bagaimana dipilihnya topik kajian serta arah yang akan ditempuhnya 

dalam menyelesaikan pembahasan/penyelesaian topik kajian tersebut.  Bila 

dipandang perlu untuk Tinjauan Pustaka dapat disisipkan pada bab-bab isi (sesuai 

dengan keperluan penulisan dan kelaziman pada masing-masing disiplin keilmuan) 

dan tidak harus ditulis dalam bab terpisah. 

C. Bab III (Metode Penelitian) 

Bab ini menggambarkan detail tentang bahan/materi dan peralatan yang 

digunakan dalam penelitian, dan tata cara melakukan penelitian. 

D. Bab IV (Data dan Analisa) 

Dalam bab ini menguraikan secara rinci data dan informasi yang menunjang 

penelitian. Selanjutnya dapat dilakukan pengolahan data dan informasi, analisa dan 

pembahasan sata dan informasi serta pembahasan hasil (discussion). 

E. Bab V (Kesimpulan dan Saran) 

  Bab ini memuat kesimpulan dan saran.  Kesimpulan merupakan jawaban dari 

tujuan penelitian.  

 

 Pada dasarnya jumlah bab tidak harus 5 (lima) bab tetapi dapat disesuaikan 

dengan keperluan, misalkan adanya bab tambahan yang membahas tentang simulasi 

ataupun eksperimen.  

 

2.2.4. Daftar Pustaka 

  Daftar Pustaka bukanlah bab tersendiri.  Oleh karena itu tidak diberi nomor bab. 

Daftar Pustaka ditulis pada halaman baru dan judul DAFTAR PUSTAKA dicetak 3 cm di 

bawah batas atas halaman, dengan huruf kapital tanpa titik di belakang huruf terakhir. 

Ada beberapa cara untuk menuliskan Daftar Pustaka, tetapi cara yang diusulkan untuk 

dijadikan format adalah cara yang akan diuraikan pada Sub Bab 2.1 (Butir 3.1) dan 

contohnya dapat dilihat pada Lampiran A.13. 
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2.2.5. Lampiran 

  Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN di 

tengah halaman.  Halaman ini tidak diberi nomor.  Lampiran dapat berupa tabel, gambar, 

dan sebagainya yang dianggap tidak merupakan bagian tubuh utama Tugas Akhir.  

 

2.2.6. Penomoran Halaman 

  Halaman-halaman abstrak dan bagian persiapan Tugas Akhir diberi nomor yang 

terpisah dari nomor halaman tubuh utama Tugas Akhir.  Halaman-halaman bagian 

persiapan diberi nomor dengan angka Romawi i, ii, iii, iv, …, … x, xi, … untuk 

membedakan dari nomor halaman tubuh utama Tugas Akhir yang berupa angka Arab. 

Halaman tubuh utama Tugas Akhir diberi angka Arab 1, 2, 3. Nomor halaman 

dituliskan di pojok kanan atas, kecuali pada halaman pertama tiap bab 

(halaman yang mengawali tiap bab) dituliskan nomor halaman di tengah bawah.  Nomor 

halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor halaman tubuh utama Tugas Akhir. 

 

2.2.7. Cara Membuat Gambar dan Tabel 

A. Gambar 

Pada Buku Panduan ini istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, 

diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret.  Gambar harus 

dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah Tugas Akhir.  Gambar asli dibuat 

dengan printer atau plotter atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas.  Huruf, 

angka dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas.  Gambar yang 

tidak dapat diterima sebagai bagian dari naskah Tugas Akhir adalah:  

1. Gambar yang dibuat pada kertas grafik (gambar yang dibuat pada kertas grafik 

kemudian ditempel pada kertas naskah). 

2. Gambar yang dibuat pada kertas lain yang ditempel pada kertas naskah.  

B. Cara meletakkan gambar 

Garis batas empat persegi panjang gambar, diagram atau ilustrasi (garis batas 

tersebut dapat berupa garis semu) diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas 

tersebut tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak.  Gambar diletakkan 

simetrik (centered) terhadap batas kertas yang boleh dicetak.  Sisi terpanjang dari 

garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar kertas atau sejajar panjang kertas.  

Untuk hal yang disebut terakhir, gambar sebaiknya dibuat pada halaman tersendiri 
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tanpa teks naskah untuk memudahkan pembacaan.  Contoh cara meletakkan gambar 

pada Lampiran A.14.  

Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di tengah 

halaman di antara baris-baris kalimat teks.  Dalam hal ini garis batas atas gambar 

harus terletak tiga spasi di bawah garis kalimat sebelumnya.  Teks setelah gambar 

harus terletak tiga spasi di bawah baris terakhir gambar.  Judul gambar harus sama 

dengan judul gambar yang tercantum pada halaman daftar gambar dan ilustrasi. 

Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman naskah dapat 

diterima.  Gambar yang memerlukan satu lipatan untuk mencapai ukuran halaman 

naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh Tugas Akhir.  Gambar yang 

lebih besar dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 

C. Penomoran gambar dan pemberian judul gambar 

Setiap gambar dalam naskah Tugas Akhir diberi nomor.  Nomor gambar terdiri 

atas dua angka Arab yang dipisahkan oleh sebuah titik.  Angka pertama 

menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut dimuat, sedangkan angka kedua 

menunjukkan nomor urut gambar dalam bab.  Judul atau nama gambar ditulis 

dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama yang ditulis dengan huruf 

kapital dan kalimat dalam gambar diakhiri titik.  Selanjutnya nomor dan judul gambar 

diletakkan di bawah gambar secara simetrik (centered) baik hanya satu baris atau 

lebih. Contoh dapat dilihat pada Lampiran A.14. 

D. Potret 

Potret hitam putih dan potret warna yang dicetak pada kertas mengkilat dapat 

diterima.  Potret ditempatkan pada kertas naskah dengan lem yang tidak mudah 

terlepas.  Potret dianggap gambar, karena itu diberi nomor dan judul seperti halnya 

gambar.  Potret dapat pula dipindai (di-scan). 

E. Sumber gambar 

Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan nama 

penulis dan tahun. 

F. Tabel 

Tabel dibuat pada kertas naskah pada rata kiri.  Angka tabel terdiri dari dua 

angka Arab yang dipisahkan dengan titik.  Kalimat tabel tanpa diakhiri dengan titik.  

Kolom-kolom tabel disusun sedemikian rupa sehingga tabel mudah dibaca.  Suatu 

angka dengan angka di bawah atau angka di atasnya berjarak satu spasi.  Contoh 

tabel dapat dilihat pada Lampiran A.16 Buku Panduan ini. 
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2.2.8. Pedoman Lain 

A. Penulisan Sub Bab 

Dimulai dengan nomor sub bab (angka arab dengan tanda titik) dan untuk sub 

bab berikutnya dimulai dengan huruf dalam abjad latin dan abjad Yunani, baik huruf 

kapital maupun huruf kecil dengan tanda titik.  Judul sub bab diketik tebal (bold).  

Contoh penulisan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lambang 

Lambang variabel digunakan untuk memudahkan penulisan variabel tersebut 

dalam rumus dan dalam pernyataan aljabar lainnya.  Semua huruf dalam abjad latin 

dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun huruf kecil, dapat digunakan sebagai 

lambang variabel.  Lambang dapat terdiri atas satu atau dua huruf.  Lambang dapat 

diberi cetak bawah (subskrip) atau cetak atas (superskrip) atau keduanya.  Subskrip 

dapat berupa huruf atau angka atau keduanya, demikian juga superskrip.  Beberapa 

lambang ditulis dengan cetak miring.  Sebagai petunjuk umum, pilihlah lambang yang 

sudah lazim digunakan pada bidang anda.  Awal kalimat tidak dibenarkan dimulai 

dengan lambang variabel.  Jadi, susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga tidak 

perlu diawali dengan sebuah lambang variabel. 

C. Satuan dan singkatan 

Satuan yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah satuan S.I.  Singkatan 

satuan yang digunakan adalah seperti yang dianjurkan oleh S.I.  Singkatan satuan 

ditulis dengan huruf kecil tanpa titik di belakangnya atau dengan lambang.  Singkatan 

satuan tidak dituliskan dengan huruf dicetak miring (italic).  Singkatan satuan dapat 

1.1. Pendahuluan 

……………………………………………………………….... 

……………………………………………………………….... 

1.1.1. Definisi 

……………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………. 

a. ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

1. ………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

a. ………………………………………………….. 

b. ………………………………………………….. 
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terdiri atas satu, dua atau sebanyak-banyaknya empat huruf Latin.  Singkatan satuan 

dapat dibubuhi huruf awal atau lambang seperti µ (mikro), m (mili), c (centi), d 

(desi), h (hekto), k (kilo), atau M (mega).  Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap. 

Demikian juga satuan yang terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap.  Satuan yang 

menunjukkan jumlah dan ditulis di belakang, ditulis dengan singkatannya. 

D. Angka 

Yang dimaksud dengan angka pada anak-bab ini adalah angka Arab.  Angka 

digunakan untuk menyatakan:  

1. Besar-tentu ukuran (misalnya, 174 cm), massa (81,0 kg), suhu (25o), persentase 

(95,7 %) dan lain-lain. 

2. Nomor halaman. 

3. Tanggal (17 Desember 1962). 

4. Waktu (pukul 10.45 pagi). 

5. Bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam rumus, termasuk bilangan 

pecahan. 

6. Lain-lain. 

Tanda desimal dinyatakan dengan koma, misalnya 25,5 (dua puluh lima 

setengah).  Tanda ribuan dinyatakan dengan titik, misalnya 1.000.000 (satu juta). 

Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari sepuluh dapat ditulis dengan kata-kata, 

misalnya enam perguruan tinggi; tetapi lebih besar dari sepuluh digunakan angka, 

misalnya 17 buah mangga. Besar tak tentu dan bilangan yang digunakan untuk 

menyatakan besar secara umum ditulis dengan kata-kata, misalnya sepuluh tahun 

yang lalu, usia empat puluh tahun, setengah jam mendatang, lima kali sehari, 

beberapa ratus sentimeter dan lain-lain.  Awal sebuah kalimat tidak boleh dimulai 

dengan sebuah angka. Jika awal kalimat memerlukan bilangan atau angka, tulislah 

bilangan tersebut dengan kata-kata; atau ubahlah susunan kalimat sedemikian rupa 

sehingga bilangan tadi tidak lagi terletak pada awal kalimat. Hindarilah penggunaan 

angka Romawi untuk menyatakan bilangan karena tidak segera dapat dimengerti 

dengan mudah. 

E. Cetak miring (italic) 

Ukuran huruf yang dipakai untuk cetak miring harus sama besar ukurannya 

dengan huruf untuk naskah.  Cetak miring digunakan untuk judul buku dan untuk 

nama majalah ilmiah, contoh-contohnya dapat dilihat pada Lampiran Daftar Pustaka. 
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Pada umumnya cetak miring digunakan pada kata atau istilah untuk memberikan 

penekanan khusus atau menarik perhatian.  

F. Penulisan rumus dan perhitungan numerik 

Sebuah rumus diletakkan simetrik (centered) dalam batas kertas yang boleh 

dicetak. Rumus yang panjang ditulis dalam dua baris atau lebih.  Pemotongan rumus 

panjang dilakukan pada tanda operasi aritmetik, yaitu tanda tambah, tanda kurung, 

tanda kali dan tanda bagi (bukan garis miring).  Tanda operasi aritmetik tersebut 

didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu rongak (ruang antara dua kata).  Pangkat 

dituliskan setengah spasi di atas lambang variabel.  Hindarkan pemakaian tanda akar 

(3√dsb) dan pakailah pangkat pecahan.  Penulisan bilangan pecahan sebaiknya tidak 

dilakukan dengan menggunakan garis miring.  Pakailah tanda kurung dalam 

pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan hierarki operasi aritmetik 

dengan jelas. Hierarki tanda kurung dalam buku Panduan ini ditentukan sebagai 

berikut :  

[{(                   )}] 

Setiap rumus diberi nomor yang dituliskan di antara dua tanda kurung 

diletakkan sebelah kanan (akhir margin kanan setiap baris).  Nomor rumus terdiri 

atas angka Arab yang dipisahkan oleh sebuah titik.  Angka pertama menunjukkan 

bab tempat rumus tersebut terletak.  Angka kedua menunjukkan nomor urut rumus 

dalam bab. 

 

G. Cara penulisan judul bab dan judul anak bab 

Kata “bab” ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama diikuti oleh nomor 

bab yang ditulis dengan angka Arab, seperti misalnya Bab 1.  Bab dan nomornya 

tersebut dicetak 3 cm di bawah batas tepi atas tanpa diakhiri titik di belakang angka 

Arab dan diletakkan secara simetrik (centered).  Kemudian judul bab ditulis pada 

baris berikutnya secara simetrik.  

Judul bab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, tanpa titik di 

belakang huruf terakhir.  Judul anak-bab dicetak tiga spasi di bawah garis terakhir 

judul bab atau baris terakhir dari anak-bab yang mendahuluinya.  Judul dan nomor 

anak-bab dicetak tebal pada tepi kiri dengan judul menggunakan huruf kecil kecuali 

huruf pertama dari tiap kata yang ditulis dengan huruf kapital.  Judul anak-bab tidak 

diakhiri dengan sebuah titik. 
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H. Kutipan 

Rumus, kalimat, paragraf, atau inti pengertian yang dikutip dari salah satu 

makalah atau buku dalam daftar pustaka cukup ditunjukkan dengan menuliskan 

nama penulis dan tahun makalah/buku tersebut di Daftar Pustaka.  Nama penulis dan 

tahun dalam makalah/buku tersebut ditulis di antara dua tanda kurung yang 

dipisahkan dengan tanda koma (nama, tahun).  Tahun disini yang dimaksud adalah 

tahun masalah itu dikemukakan untuk pertama kali. 

 

2.2.9. Ketentuan Tambahan 

A. Pencetakan 

Draft Tugas Akhir dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (210 mm x 297 mm) 

dan berat 80 g/m2
 

(HVS 80 GSM).  Draft Tugas Akhir dicetak dengan batas 4 cm dari 

tepi kiri kertas, dan 3 cm dari tepi kanan, tepi atas dan tepi bawah kertas.  

Draft Tugas Akhir dibuat dengan bantuan komputer menggunakan pencetak 

(printer) dengan tinta berwarna hitam (bukan dot matrix) dengan huruf jenis Times 

New Roman ukuran huruf 12.  Khusus untuk pencetakan gambar-gambar berwarna, 

pada naskah asli dapat dicetak berwarna. 

B. Pemakaian Bahasa Indonesia Baku  

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam Tugas Akhir harus bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dengan menaati kaidah tata bahasa resmi.  Kalimat harus utuh 

dan lengkap.  Pergunakanlah tanda-baca seperlunya dan secukupnya agar dapat 

dibedakan anak kalimat dari kalimat induknya, kalimat keterangan dari kalimat yang 

diterangkan, dan sebagainya.  

Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama (saya dan kami), tidak 

digunakan, kecuali dalam kalimat kutipan.  Susunlah kalimat sedemikian rupa 

sehingga kalimat tersebut tidak perlu memakai kata ganti orang.  

Suatu kata dapat dipisahkan menurut ketentuan tata bahasa. Kata terakhir 

pada dasar halaman tidak boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus mengikuti 

cara yang ditunjukkan dalam kamus bahasa asing tersebut.  

Gunakanlah buku Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dan kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai 

pedoman. 
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