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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim, 

 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita 

dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kita bersama, sehingga 

dapat terselesaikannya buku: Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama. 

 

Buku panduan ini disusun dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan laporan 

dan sidang skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) 

Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI), Universitas Widyatama. Buku panduan ini telah 

memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak serta disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peraturan yang berlaku di Prodi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama. 

 

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada tim perumus Panduan Tugas Akhir Skema Skripsi di bawah 

Koordinator Ketua Program Studi, dosen, dan karyawan di lingkungan Prodi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan masukan dalam penyusunan buku panduan 

ini. 

 

Kami berharap semoga buku panduan ini memberikan kemanfaatan baik bagi para mahasiswa 

maupun para dosen pembimbing. Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan 

demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini. 

 

 

 

 

Bandung,  Juni 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tugas Akhir merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian atau 

perancangan (disain), disusun dalam jangka waktu satu semester, dibawah bimbingan 

seorang dosen pembimbing dan dapat dibantu seorang pembantu pembimbing. Dosen 

pembimbing disini berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan yang menentukan ide 

pelaksanaan Tugas Akhir. 

Dalam penulisan tugas akhir mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas 

Widyatama harus mampu mentaati norma-norma akademik sebagai berikut: 

 Keaslian (Originality), yaitu mahasiswa dapat menghargai hasil kerja diri sendiri, 

sehingga mahasiswa mampu menghargai hak cipta orang lain secara umum dan 

terhindar dari plagiarisme; 

 Kebaruan (Novelty),yaitu mahasiswa dapat menghasilkan hasil karya ilmiah yang 

memiliki kebaruan sebagai ciri khasnya sehingga dapat dibedakan hasil karyanya 

dengan hasil karya orang lain; 

 Keterpaduan (Coherence), yaitu mahasiswa mampu memahami keterpaduan materi-

materi kuliah sesuai dengan kurikulum kebahasaan yang diperoleh; 

 Kedalaman, yaitu mahasiswa memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu kebahasaan 

yang dimilikinya; 

 Kemanfaatan, yaitu mahasiswa dapat memberikan kontribusi teoretis ataupun praktis 

baik pada bidang ilmu yang ditekuni ataupun bagi masyarakat yang lebih luas. 

 

1.1. Tujuan Tugas Akhir 

Dengan menyusun Tugas Akhir diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan 

mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam 

bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 

berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat, dan 

menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. 

 

1.2. Bentuk Kegiatan dalam Penyusunan Tugas Akhir 

Bentuk kegiatan penyusunan tugas akhir di prodi Sistem Informasi terdiri dari 4 jenis, 

yaitu: 

Jenis Tugas Akhir 

(bobot 6 sks) 
Keterangan 

Penelitian Bentuk kegiatan penelitian berupa penelitian eksperimental, 

simulasi/pemodelan, survei, atau studi kasus.  

Technopreneur 
Bentuk kegiatan wirausaha berkaitan dengan disiplin ilmu  

yang dimulai dari aktivitas perencanaan, implementasi, 

RYZEN
Typewritten text
Informasi

RYZEN
Typewritten text
Sistem
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Jenis Tugas Akhir 

(bobot 6 sks) 
Keterangan 

pengelolaan, pengontrolan, dan evaluasi pengembangan usaha. 

Usaha minimum sudah berjalan selama 12 bulan sebelum ujian 

skripsi dilaksanakan yang ditunjukkan dengan bukti buku cashflow, 

minimum pekerja 3 orang, serta pembuktian ketika visitasi. 

Karya Desain 

Teknologi 

Desain atau perancangan peralatan atau software berbasis konsep 

yang berguna bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan 

yang ada atau mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi 

di masa yang akan datang 

Magang 
Tugas akhir dengan tujuan menganalisis kinerja atau permasalahan 

yang ada di industri. Kegiatan magang diharuskan sesuai dengan 

keilmuan di program studi dan harus memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yang meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, 

analisis data dan kesimpulan. Lama magang minimal adalah setara 

dengan 80 hari kerja efektif, @8 jam/hari. 

 

Selanjutnya kami mengelompokkan luaran penelitian tugas akhir menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Skripsi, bagi yang memilih Ujian Sidang TA, dan  

b. Laporan Penelitian, bagi yang memilih publikasi di Jurnal Internasional. Salah 

satu template jurnal internasional bisa dilihat di lampiran-18. 

 

1.3. Substansi dan Kedalaman Tugas Akhir 

Tugas Akhir adalah karya ilmiah bersifat telaah teori, penerapan ilmu, dan teknologi 

untuk pemecahan permasalahan riil atau karya ilmiah tentang kewirausahaan dengan 

substansi sesuai bidang Sistem Informasi. 

 

1.4. Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Tugas Akhir setelah 

memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang 

ditetapkan oleh Fakultas. 

b. Mahasiswa wajib menyusun Tugas Akhir dengan berlandaskan etika dan tata 

krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme  

c. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait 

dengan materi/substansi Tugas Akhir menjadi hak bersama antara mahasiswa dan 

para pembimbingnya serta universitas. 

d. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama pihak lain, hak 

penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan 

intelektual dan bentuk lainnya diatur didalam perjanjian kerjasama yang disetujui 

oleh Dekan. 

e. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari 

pelaksanaan/penyusunan Tugas Akhir diatur tersendiri oleh Universitas. 
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1.5. Syarat-syarat Tugas Akhir 

Seorang mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat diperkenankan memprogram 

Tugas Akhir. Persyaratan untuk mengambil Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam tahun akademik yang bersangkutan 

b. Mengumpulkan sejumlah minimum 120 sks. 

c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2.50. 

d. Telah mempunyai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Program 

Studi. Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir paling lambat pada semester 

7. 

1.6. Nilai Kredit Tugas Akhir 

Bobot atau beban kredit untuk tugas akhir adalah 6 (enam) SKS.Ketentuan penulisan 

skripsi, seperti matakuliah yang lain, ditetapkan melalui prosedur yang dituangkan 

dalam pedoman ini karena skripsi adalah salah satu persyaratan untuk menentukan 

kelulusan mahasiswa. 

 

1.7. Lama Penyelesaian Tugas Akhir 

Tugas Akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir 

diterbitkannya kartu bimbingan. Perpanjangan waktu dari batas waktu yang ditentukan 

harus sepengetahuan Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Jurusan. 

 

1.8. Pembimbing Tugas Akhir 

Untuk membuat Tugas Akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh minimum satu orang 

Pembimbing. 

a. Syarat Pembimbing Tugas Akhir 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen tetap Prodi Sistem Informasi yang 

memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, serendahnya 

dengan jabatan fungsional asisten ahli bagi dosen yang bergelar magister dengan 

pengalaman mengajar 2 (dua) tahun atau asisten ahli dengan pengalaman 

mengajar 1 (satu) tahun bagi dosen yang bergelar doktor. 

b. Penentuan Pembimbing Tugas Akhir 

Ketua Program Studi mengusulkan Pembimbing Tugas Akhir dan 

menyerahkannya kepada Fakultas Teknik untuk dapat dibuatkan SK Pembimbing 

oleh Dekan Fakultas Teknik. 

c. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Tugas Akhir 

1) Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar 

dalam pembuatan Tugas Akhir. 

2) Membimbing dan memantau mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir. 

3) Membimbing mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir. 

 

1.9. Alur Pelaksanaan Tugas Akhir 

a. Setelah mendapat dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing dan mulai menyusun proposal untuk tugas akhir 

berupa proposal penelitian, magang, kewirausahaan, atau karya desain teknologi. 
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b. Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan pertemuan secara 

periodik untuk memantau perkembangan proposal, pelaksanaan penelitian, dan 

penyusunan naskah tugas akhir.  Setiap pembimbing mendapat kartu bimbingan 

mahasiswa yang diisi setiap mahasiswa bimbingan dan kartu tersebut disimpan 

oleh dosen. 

c. Setelah proposal disusun dan disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa 

melaksanakan seminar proposal secara terbuka dengan dihadiri oleh 

mahasiswa lain dengan jumlah minimum peserta mahasiswa yang hadir 

sejumlah 10 orang kecuali ada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Ketua 

Program Studi. 

d. Seminar proposal dihadiri oleh dosen pembimbing tanpa dosen penguji dan 

penilaian untuk seminar proposal ini diatur di masing-masing jurusan. 

e. Mahasiswa berhak meminta melaksanakan seminar proposal setelah lima kali 

konsultasi dan disetujui dosen pembimbing, jika proposal sudah layak 

walaupun belum lima kali konsultasi maka mahasiswa diperbolehkan 

melaksanakan seminar proposal. 

f. Mahasiswa melaksanakan aktivitas untuk penyusunan tugas akhir meliputi 

penelitian, magang, perancangan karya desain teknologi, dan lainnya sesuai 

dnegan jenis tugas akhir yang diambil.  Selama pelaksanaan tugas akhir 

tersebut mahasiswa diwajibkan konsultasi dengan dosen pembimbing dan 

aktivitas konsultasi wajib dicatat didalam kartu bimbingan. 

g. Setelah dosen pembimbing menyetujui draft tugas akhir, maka:  

1) Bagi mahasiswa yang memilih publikasi dijurnal internasional (kelompok 

atau individu), artikel dapat disubmit  dengan arahan dari dosen 

pembimbing. Selanjutnya sambil menunggu LoA, mahasiswa dapat 

membuat laporan penelitian sambil berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. 

2) Bagi mahasiswa yang tidak memilih publikasi dijurnal internasional 

(kelompok atau individu), mahasiswa dapat melaksanakan ujian tugas 

akhir setelah semua persyaratan ujian tugas akhir lengkap. 

h. Setelah selesai melaksanakan ujian akhir dan jika mahasiswa dinyatakan lulus 

diwajibkan melakukan revisi skripsi sesuai dengan saran Penguji. Sedangkan 

bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan LoA dari publisher diwajibkan 

menyerahkan Laporan Penelitian. Revisi atau Laporan Penelitian harus 

diserahkan paling lambat 2 minggu sejak ujian akhir / diterimanya LoA dan jika 

lebih maka nilai tugas akhir turun sesuai dengan tabel berikut:  

No Keterlambatan Penurunan Nilai 

1 1 bulan ½ grade 

2 2 bulan 1 grade 

3 >= 3bulan Mengulang Ujian / LoA 

tidak diterima dan 

diharuskan melakukan 

Ujian Tugas Akhir 

 

i. Selanjutnya mahasiswa melengkapi berkas-berkas untuk yudisium.   
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1.10. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir 

a. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program 

sarjana 

apabila memenuhi syarat-syarat: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. 

2) Memiliki minimal 138 sks, kelebihan sks tidak dapat dihapus. 

3) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50. 

4) Nilai D dan D+ tidak lebih dari 10% dari total sks. 

5) Tidak ada nilai akhir E. 

6) Telah menyelesaikan Tugas Akhir atau sudah melakukan submit jurnal. 

7) Menunjukkan bukti validasi abstrak dari pusat bahasa Universitas Widyatama. 

b. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

Tata cara permohonan ujian untuk seluruh bentuk-bentuk Tugas Akhir ditentukan 

oleh Jurusan dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik. 

c. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana 

1) Ujian Tugas Akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh 

mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. 

2) Ujian Tugas Akhir program sarjana bersifat komprehensif. 

3) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk 

mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

4) Ujian Tugas Akhir program sarjana bertujuan membekali mahasiswa terhadap 

kompetensi yang dianggap lemah. 

5) Ujian Tugas Akhir dapat dilakukan dalam bentuk terbuka yang dihadiri 

mahasiswa atau ujian tertutup yang hanya dihadiri oleh dosen pembimbing 

dan dosen penguji. 

6) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan maksimal 45 menit dengan pembagian waktu 

diatur di masing-masing program studi 

d. Penilaian Tugas Akhir 

1) Penilaian Tugas Akhir dilakukan mulai dari proses penyusunan proposal, 

pelaksanaan, pelaporan dan ujian. 

2) Tugas Akhir diuji oleh Dosen Penguji yang berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk 

Dosen Pembimbing 

3) Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi 

Dosen Pembimbing 

4) Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang 

mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C. 

5) Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus 

melaksanakan ujian ulang. 

6) Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi: 

a) Kualitas karya ilmiah yang meliputi bobot akademik dan tata cara 

penulisan. 

b) Penampilan selama ujian. 
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c) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan- 

pertanyaan dari Majelis Penguji. 

e. Ujian Tugas Akhir tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah memiliki Letter 

of Acceptance (LoA) dari publisher Jurnal Internasional dan otomatis nilai 

tugas akhir Mahasiswa memperoleh nilai “A”. 

 

1.11. Yudisium Sarjana 

Seorang mahasiswa dapat mengikuti Yudisium Sarjana bilamana memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lebih besar atau sama dengan 2,00. Hal ini dibuktikan dengan transkrip nilai yang 

sudah divalidasi 

b. Telah melakukan revisi Tugas Akhir dan disetujui oleh Penguji serta mendapatkan 

nilai minimum C. (Bagi mahasiswa Non-Jurnal) 

c. Telah melakukan pembayaran SPP Semester yang bersangkutan dan sudah tidak 

memiliki beban tunggakan 

d. Telah mengumpulkan dokumen kelengkapan tugas akhir 

 

1.12. Dokumen Kelengkapan Tugas Akhir 

a. Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan LoA Jurnal 

1) LOA 

2) Paper 

3) Plagiarism 

4) Bukti transfer Jurnal 

5) Laporan Penelitian softcopy dan 2 Buah hardcopy (jilid softcover laminating) 

untuk Prodi dan Perpus (jika kelompok lintas Prodi disesuaikan dengan jumlah 

Prodi yang ada). 

6) 2 buah CD untuk Prodi dan Perpus (jika kelompok lintas Prodi disesuaikan 

dengan jumlah Prodi yang ada). 

7) Kartu Bimbingan Asli Yang Sudah Di TTD Bagian 

8) Sertifikat SAP  

9) Sertifikat Kuliah Umum/Seminar 

10) Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 

11) Fotocopy Akta Kelahiran 

 

b. Bagi mahasiswa non-Jurnal LoA: 

1) Hardcover 2 buah,  

2) Softcover 2 buah (Bagi Mahasiswa Yang Jurnal non-LoA) 

3) CD 2 buah 

4) Manual Book *Jika Membuat Aplikasi 

5) Snapshot 

6) Sertifikat SAP  

7) Sertifikat Kuliah Umum/Seminar 

8) Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 

9) Fotocopy Akta Kelahiran 
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10) Paper Skripsi 

11) Surat Keterangan Validasi Abstrak 

1.13. Predikat Kelulusan 

a. Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan 

dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi umulatif 

(IPK) merupakan dasar dalam menentukan predikat kelulusan: 

IPK  : 2,75 < IPK < 3,00   :  Memuaskan  

IPK  : 3,00 < IPK < 3,50   :  Sangat Memuaskan  

IPK  : 3,50 < IPK < 4,00   :  Pujian (Cum Laude) 

b. Syarat predikat “Dengan Pujian” untuk mahasiswa program reguler 

1) Masa studi maksimum 5 tahun 

2) Tidak pernah terkena sanksi indisipliner  

3) Tidak pernah terkena sanksi Akademik 

c. Khusus untuk mahasiswa alih jenjang predikat kelulusan ‘Pujian’ ditentukan 

berdasarkan cara perhitungan sebagai berikut:  

1) Nilai kumulatif dari 70-80 sks yang diakui (berdasarkan Transkrip Nilai yang 

bersangkutan) ditambah dari ≥ 65 sks yang telah ditempuh di Prodi Sistem 

Informasi ,  

2) Masa studi maksimum 2 tahun atau 4 semester. 

 

1.14. Sanksi 

a. Mahasiswa yang melakukan plagiasi akan diberi sanksi berupa pengulangan 

penelitian atau nilai skripsi dibatalkan jika sudah ujian. 

b. Falsifikasi (mengubah data) dan fabrikasi (membuat data) maka penelitian harus 

diulang. 

c. Pemalsuan tandatangan maka penelitian harus diulang atau nilai skripsi dibatalkan 

jika sudah ujian. 
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BAB II 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PENELITIAN NON-JOURNAL (SKRIPSI) 

 

Tugas akhir (skripsi) berbentuk penelitian merupakan karya ilmiah tertulis yang disusun oleh 

mahasiswa, sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan di bawah bimbingan dosen yang 

berkompeten dan merupakan cerminan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam lingkup keilmuan tertentu. Tugas akhir berbentuk penelitian 

dengan pengambilan data primer atau sekunder dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah 

(problem-solving atau problem-oriented research) yang terkait dengan bidang studinya.   

Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing baik penelitian 

di laboratorium maupun lapang.  Tujuan penelitian tersebut adalah mengambil data untuk 

kemudian diolah, dianalisis, diinterpretasikan dan dibahas dalam suatu kaidah ilmiah. 

 

2.1. Bagian Awal 

2.1.1. Halaman Judul Tugas Akhir  

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) 

judul tugas akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk 

mendapatkan gelar, (3) logo Universitas Widyatama yang resmi,  (4)  nama  lengkap  

penulis  beserta  nomor  pokok mahasiswa (NPM), dan (5) identitas program studi, 

fakultas, universitas, beserta bulan dan tahun penulisan. 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta 

memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul 

sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

 

2.1.2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

skripsi telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program studi. Format 

halaman pengesahan ada pada lampiran. 

 

2.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian 

Pernyataan tentang keaslian skripsi berisi penegasan bahwa skripsi yang dibuat 

adalah benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan ini juga 

harus menyebutkan bahwa skripsi bebas plagiarisme. Format halaman pernyataan 

tentang keaslian skripsi ada pada lampiran. 

 

2.1.4. Halaman Abstrak 

Format   penulisannya, abstrak untuk skripsi di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 250 – 

300 kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin 

kanan kiri adalah Justified. 
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Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut: 

1) apa yang telah dikerjakan  

2) hasil yang dicapai 

3) kesimpulan secara ringkas 

4) jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

5) kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

6) dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

2.1.5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA 

PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar 

memuat judul dan lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan Tugas Akhir.  Selain itu, 

kata pengantar dapat memuat pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

dianggap penting dan terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau 

penyelesaian Tugas Akhir dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, 

kepada Pembimbing, perorangan lain, institusi yang telah memberikan bimbingan, 

nasehat, saran dan kritik dalam pelaksanaan penyelesaian Tugas Akhir, yang telah 

memberikan bantuan fasilitas dan bantuan lainnya yang dirasakan langsung oleh 

mahasiswa. 

 

2.1.6. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan 

topiknya secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus 

langsung ditunjukkan nomor halamannya. 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis skripsi diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada 

Microsoft Word. 

 

2.1.7. Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi 

beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar 

tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-

masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam skripsi. 

Contoh: 

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5. 

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat 

teknis. Para penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas 

Microsoft Office Word sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format 

dokumen. 
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2.1.8. Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar 

secara berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang 

tercantum dalam skripsi. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab 

dan nomor urut gambar. 

Contoh: 

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

2.1.9. Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama 

sampai dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, 

nomor lampiran didasarkan pada kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang 

pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

Contoh: Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam skripsi. 

 

2.1.10. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah Tugas Akhir memuat 

banyak simbol yang sangat mengganggu kalau keterangannya disajikan pada setiap 

halaman yang memuat simbol-simbol itu.  Halaman daftar simbol diketik pada halaman 

baru dan diberi judul DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri 

titik. Dalam halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan keterangan 

lainnya. 

 

2.2. Bagian Utama 

Bagian ini merupakan bagian utama skripsi yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan dan Saran. 

 

2.2.1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam skripsi pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Pendahuluan 

berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan apa yang 

dikerjakan pada Skripsi ini secara umum. 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab 

pada pendahuluan adalah seperti berikut ini: 

1. Latar Belakang 

Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat 

memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam 

penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi 

saat ini. Pada bagian ini penulis harus mampu memposisikan topik yang akan 

diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan 

adanya gap (kekosongan) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman 

terhadap topik yang akan diteliti. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga 

secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti 

sebelumnya mengenai topik yang akan diteliti lebih lanjut. 
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2. Identifikasi Masalah 

Bagian ini memuat rincian permasalahan yang terjadi pada kajian penelitian 

skripsi. Identifikasi masalah bisa dibuat dalam bentuk point-point masalah dan 

berupa kalimat pernyataan masalah. Minimal masalah yang harus 

teridentifikasi adalah sebanyak lima point permasalahan. 

3. Rumusan Masalah 

Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan 

diteliti, uraian yang menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai 

masalah yang akan diteliti.   Perumusan   permasalahan   penelitian   lazimnya   

ditulis   dalam   bentuk pertanyaan penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian 

yang dibuat disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang 

dilakukan, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi 

pertanyaannya. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, umunya penulis 

mengidentifikasi topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. 

4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian sesungguhnya akan tercermin dari rumusan permasalahan 

yang disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat 

mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang 

dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak 

jarang, tujuan inti penelitian justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian 

pertama namun pada pertanyaan penelitian terakhir, misalnya. Hal ini 

dimungkinkan karena pertanyaan-pertanyaan awal tersebut merupakan 

langkah-langkah awal yang mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan 

sesungguhnya. Sedangkan manfaat penelitian memberikan gambaran 

mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian 

yang dilakukan dengan kata lain berarti hal positif yang dapat disumbangkan 

dari hasil penelitian tersebut, baik bagi kepentingan dunia akademik maupun 

praktis. 

5. Batasan Masalah (jika ada) 

Bagian ini menyatakan batasan-batasan dari objek penelitian serta asumsi- 

asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam 

melaksanakan penelitian. 

 

2.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bagian tinjauan pustaka dalam tugas akhir skripsi memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki 

peran yang sangat penting. Biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai 

dalam proses pengerjaan skripsi dan penyajian informasi lainnya yang mendukung 

kajian bahan skripsi. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoretis ini berisikan 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus- 

rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji. 

b) Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk 

prosedur, subjek, dan temuannya. 

c) Posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 
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2.2.3. Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur 

penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. Beberapa contoh metodologi penelitian yang dapat 

diambil pada skripsi oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan bidang kajian sistem 

Informasi, metodologi yang digunakan adalah system information development life 

cycle dengan tahapan seperti perencanaan, analisis current system, perancangan 

system baru (usulan), pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. 

 

2.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang disajikan sebagai hasil 

penelitian/kajian biasanya merupakan data yang terolah (bukan data mentah), baik 

dalam bentuk uraian deskriptif (teks/kalimat), maupun non-teks (tabel; gambar yang 

meliputi grafik, diagram, peta, foto, monogram, dan bentuk lainnya), bersifat sistematis 

serta mudah dimengerti pembacanya.  

Hasil penelitian/kajian berupa non-teks yang baik biasanya disajikan sedemikian rupa 

susunannya sehingga bersifat self-explanatory, artinya mudah dipahami isinya 

walaupun dilepas atau dipisahkan dari bagian lainnya. Keterangan dan catatan kaki 

yang terkait dengannya ada pada halaman yang sama. Tidaklah lazim meletakkan 

informasi non-teks di dalam teks tanpa disebut terlebih dahulu dalam uraian 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat aliran informasi yang lancar dan 

kehadiran informasi non-teks bersifat kontekstual, menyatu dengan keseluruhan isi 

teks. Oleh sebab itu proses dan hasil pengolahan data untuk memperjelas informasi 

teks dan non-teks pada bagian utama Tugas Akhir sebaiknya disajikan dalam bentuk 

lampiran. Sub Bab dari bagian ini dapat dibuat sesuai kebutuhan.  

 

2.2.5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang 

dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan 

simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Simpulan 

harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Saran yang ditulis 

setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang 

berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di 

lapangan atau follow up dari hasil penelitian. 

Dalam menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau 

rekomendasi dipusatkan pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan 

oleh peneliti. Akan lebih baik apabila penulis menyarankan penelitian yang melangkah 

satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam beberapa kasus bab 

terakhir dari skripsi dikemukakan keterbatasan penelitian, khususnya kelemahan yang 

berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sampel yang 

terlibat. 
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2.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang memuat hal-hal yang 

mendukung/menjelaskan berbagai informasi yang disajikan pada bagian utama Tugas 

Akhir seperti uraian metode analisis yang digunakan pada Bab III, data mentah, hasil 

analisis statistik, kuesioner yang digunakan, dll. Lampiran dapat berbentuk kalimat 

maupun non-teks, yang apabila disajikan pada bagian utama akan kesinambungan 

pemahaman dan mengganggu kenyamanan pembaca. Walaupun bersifat 

menjelaskan teks atau non-teks yang disajikan pada bagian utama Tugas Akhir, tidak 

berarti Lampiran harus berpanjang-panjang, diusahakan seringkas mungkin tetapi 

informatif. 
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BAB III 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR PENELITIAN JURNAL  

(LAPORAN PENELITIAN) 

 

3.1. Bagian Awal 

3.1.1. Halaman Judul Laporan Penelitian  

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) 

judul laporan penelitian, (2) logo Universitas Widyatama yang resmi, (3) nama lengkap 

penulis beserta nomor pokok mahasiswa (NPM), (4) nama lengkap dosen pembimbing 

beserta Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), (5) nama jurnal dan judul artikel yang 

dipublish, dan (6) identitas program studi, fakultas, universitas, beserta bulan dan 

tahun penulisan. 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta 

memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul 

sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

 

3.1.2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

laporan penelitian telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program 

studi. Format halaman pengesahan ada pada lampiran. 

 

3.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian 

Pernyataan tentang keaslian laporan penelitian berisi penegasan bahwa laporan 

penelitian yang dibuat adalah benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. 

Pernyataan ini juga harus menyebutkan bahwa laporan penelitian bebas plagiarisme. 

Format halaman pernyataan tentang keaslian laporan penelitian ada pada lampiran. 

 

3.1.4. Halaman Abstrak 

Format   penulisannya, abstrak   untuk   laporan penelitian di   Program   Studi   Sistem   

Informasi Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata 

antara 250 – 300 kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, 

dan margin kanan kiri adalah Justified. 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut 

ini: 

1. apa yang telah dikerjakan  

2. hasil yang dicapai 

3. kesimpulan secara ringkas 

4. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

5. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 
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6. dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

 

3.1.5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA 

PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar 

memuat judul dan lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan laporan penelitian.  

Selain itu, kata pengantar dapat memuat pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang dianggap penting dan terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian 

atau penyelesaian laporan penelitian dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai 

contoh, kepada Pembimbing, perorangan lain, institusi yang telah memberikan 

bimbingan, nasehat, saran dan kritik dalam pelaksanaan penyelesaian laporan 

penelitian, yang telah memberikan bantuan fasilitas dan bantuan lainnya yang 

dirasakan langsung oleh mahasiswa. 

 

3.1.6. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan 

topiknya secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus 

langsung ditunjukkan nomor halamannya. 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis laporan penelitian 

diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table 

of Contents pada Microsoft Word. 

 

3.1.7. Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam laporan 

penelitian beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel 

pada daftar tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang 

masing-masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam laporan 

penelitian. 

 

Contoh: 

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5. 

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat 

teknis. Para penulis laporan penelitian diharapkan menguasai keterampilan 

penggunaan fasilitas Microsoft Office Word sehingga memudahkan mereka dalam 

melakukan format dokumen. 

 

3.1.8. Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar 

secara berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang 

tercantum dalam laporan penelitian. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan 

dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan 

nomor urut bab dan nomor urut gambar. 
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Contoh: 

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

3.1.9. Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama 

sampai dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, 

nomor lampiran didasarkan pada kemunculan lampiran di laporan penelitian. Lampiran 

yang pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam laporan penelitian 

 

 

3.1.10. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah laporan penelitian memuat 

banyak simbol yang sangat mengganggu kalau keterangannya disajikan pada setiap 

halaman yang memuat simbol-simbol itu.  Halaman daftar simbol diketik pada halaman 

baru dan diberi judul DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri 

titik. Dalam halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan keterangan 

lainnya. 

 

3.2. Bagian Utama 

Bagian ini merupakan bagian utama laporan penelitian yang terdiri dari Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup (Simpulan 

dan Saran). 

 

3.2.1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam laporan penelitian pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang 

dan apa yang dikerjakan pada laporan penelitian ini secara umum. 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab 

pada pendahuluan adalah seperti berikut ini: 

 

3.2.1.1. Latar Belakang 

Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat 

memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam 

penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat 

ini. Pada bagian ini penulis harus mampu memposisikan topik yang akan diteliti 

dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya gap 

(kekosongan) yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang 

akan diteliti. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil 

penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai 

topik yang akan diteliti lebih lanjut. 
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3.2.1.2. Rumusan Masalah 

Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti, 

uraian yang menyatakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai masalah yang 

akan diteliti.   Perumusan   permasalahan   penelitian   lazimnya   ditulis   dalam   

bentuk pertanyaan penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian yang dibuat 

disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan, namun tetap 

mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaannya. Dalam 

pertanyaan penelitian yang dibuat, umunya penulis mengidentifikasi topik atau 

variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. 

 

3.2.1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian sesungguhnya akan tercermin dari rumusan permasalahan yang 

disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat 

mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang 

dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak jarang, 

tujuan inti penelitian justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian pertama 

namun pada pertanyaan penelitian terakhir, misalnya. Hal ini dimungkinkan karena 

pertanyaan-pertanyaan awal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang 

mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan sesungguhnya. Sedangkan 

manfaat penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi 

yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan dengan kata lain berarti 

hal positif yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut, baik bagi 

kepentingan dunia akademik maupun praktis. 

 

3.2.1.4. Batasan Masalah (jika ada) 

Bagian ini menyatakan batasan-batasan dari objek penelitian serta asumsi- asumsi 

dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. 

 

3.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bagian tinjauan pustaka dalam laporan penelitian memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki 

peran yang sangat penting. Biasanya berisi informasi mengenai teori-teori yang dipakai 

dalam proses pengerjaan laporan penelitian dan penyajian informasi lainnya yang 

mendukung kajian bahan laporan penelitian. Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan 

teoretis ini berisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus- 

rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji; 

2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, 

subjek, dan temuannya; 

3. Posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.2.3. Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur 

penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 
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digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. Beberapa contoh metodologi penelitian yang dapat 

diambil pada laporan penelitian oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan bidang kajian 

sistem Informasi, metodologi yang digunakan adalah system information development 

life cycle dengan tahapan seperti perencanaan, analisis current system, perancangan 

system baru (usulan), pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. 

 

3.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dapat berupa penjelasan 

implementasi tahapan penelitian yang telah dilakukan. Yang disajikan sebagai hasil 

penelitian/kajian biasanya merupakan data yang terolah (bukan data mentah), baik 

dalam bentuk uraian deskriptif (teks/kalimat), maupun non-teks (tabel; gambar yang 

meliputi grafik, diagram, peta, foto, monogram, dan bentuk lainnya), bersifat sistematis 

serta mudah dimengerti pembacanya.  

Hasil penelitian/kajian berupa non-teks yang baik biasanya disajikan sedemikian rupa 

susunannya sehingga bersifat self-explanatory, artinya mudah dipahami isinya 

walaupun dilepas atau dipisahkan dari bagian lainnya. Keterangan dan catatan kaki 

yang terkait dengannya ada pada halaman yang sama. Tidaklah lazim meletakkan 

informasi non-teks di dalam teks tanpa disebut terlebih dahulu dalam uraian 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat aliran informasi yang lancar dan 

kehadiran informasi non-teks bersifat kontekstual, menyatu dengan keseluruhan isi 

teks. Oleh sebab itu proses dan hasil pengolahan data untuk memperjelas informasi 

teks dan non-teks pada bagian utama laporan penelitian sebaiknya disajikan dalam 

bentuk lampiran. Sub Bab dari bagian ini dapat dibuat sesuai kebutuhan. 

 

3.2.5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang 

dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan 

simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Simpulan 

harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Saran yang ditulis 

setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang 

berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di 

lapangan atau follow up dari hasil penelitian. 

Dalam menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau 

rekomendasi dipusatkan pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan 

oleh peneliti. Akan lebih baik apabila penulis menyarankan penelitian yang melangkah 

satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam beberapa kasus bab 

terakhir dari laporan penelitian dikemukakan keterbatasan penelitian, khususnya 

kelemahan yang berkaitan dengan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

sampel yang terlibat. 

 

3.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang memuat hal-hal yang 

mendukung/menjelaskan berbagai informasi yang disajikan pada bagian utama laporan 

penelitian seperti uraian metode analisis yang digunakan pada Bab III, data mentah, hasil 
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analisis statistik, kuesioner yang digunakan, dll. Lampiran dapat berbentuk kalimat maupun 

non-teks, yang apabila disajikan pada bagian utama akan kesinambungan pemahaman dan 

mengganggu kenyamanan pembaca. Walaupun bersifat menjelaskan teks atau non-teks yang 

disajikan pada bagian utama laporan penelitian, tidak berarti Lampiran harus berpanjang-

panjang, diusahakan seringkas mungkin tetapi informatif. 
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BAB IV 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

TECHNOPRENEUR 

 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan Tugas Akhir berbentuk Technopreneur, 

dengan tujuan untuk lebih dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menerapkan 

materi perkuliahan dalam kegiatan usaha secara riil, serta mengevaluasi kegiatan usaha yang 

dilakukan.  

Syarat tugas akhir berbentuk technopreneur: 

1. Usaha berorientasi bisnis dan minimum sudah berjalan selama 12 bulan sebelum ujian 

skripsi dilaksanakan yang ditunjukkan dengan bukti buku cashflow 

2. Bidang usaha berhubungan dengan disiplin keilmuan program studi mahasiswa 

3. Memiliki minimum 3 orang pekerja 

4. Melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang jelas  

5. Memiliki skala ekonomi yang layak sesuai dengan kelompok komoditi atau kegiatan 

usahanya 

6. Dapat terjangkau untuk disupervisi 

 

4.1. Bagian Awal 

4.1.1. Halaman Judul Tugas Akhir  

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) 

judul tugas akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk 

mendapatkan gelar, (3) logo Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap 

penulis beserta nomor pokok mahasiswa (NPM), dan (5) identitas program studi, 

fakultas, universitas, beserta bulan dan tahun penulisan. 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta 

memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul 

sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

 

4.1.2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

skripsi telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program studi. Format 

halaman pengesahan ada pada lampiran. 

 

4.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian 

Pernyataan tentang keaslian skripsi berisi penegasan bahwa skripsi yang dibuat adalah 

benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan ini juga harus 

menyebutkan bahwa skripsi bebas plagiarisme. Format halaman pernyataan tentang 

keaslian skripsi ada pada lampiran. 
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4.1.4. Halaman Abstrak 

Format   penulisannya,  abstrak   untuk   skripsi   di   Program   Studi   Sistem   Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 250 – 300 

kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri 

adalah Justified. 

Penggunaan bahasa untuk penulisan  abstrak  di  lingkungan  Program  Studi  Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini: 

1. apa yang telah dikerjakan  

2. hasil yang dicapai 

3. kesimpulan secara ringkas 

4. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

5. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

6. dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

4.1.5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA PENGANTAR 

yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar memuat judul dan 

lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan Tugas Akhir.  Selain itu, kata pengantar 

dapat memuat pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan 

terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau penyelesaian Tugas Akhir 

dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, kepada Pembimbing, perorangan 

lain, institusi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran dan kritik dalam 

pelaksanaan penyelesaian Tugas Akhir, yang telah memberikan bantuan fasilitas dan 

bantuan lainnya yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. 

 

4.1.6. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan topiknya 

secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus 

langsung ditunjukkan nomor halamannya. 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis skripsi diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada 

Microsoft Word. 

 

4.1.7. Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi 

beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar 

tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-

masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam skripsi. 

Contoh: Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5. 

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat 

teknis. Para penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas 
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Microsoft Office Word sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format 

dokumen. 

 

4.1.8. Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar 

secara berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang 

tercantum dalam skripsi. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab 

dan nomor urut gambar. 

Contoh: Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

4.1.9. Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama 

sampai dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, 

nomor lampiran didasarkan pada kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang 

pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

Contoh: Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam skripsi. 

 

4.1.10. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah Tugas Akhir memuat 

banyak simbol yang sangat mengganggu kalau keterangannya disajikan pada setiap 

halaman yang memuat simbol-simbol itu.  Halaman daftar simbol diketik pada halaman 

baru dan diberi judul DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri 

titik. Dalam halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan keterangan 

lainnya. 

 

4.2. Bagian Utama 

Bagian ini merupakan bagian utama skripsi yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan dan Saran. 

 

4.2.1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam tugas akhir pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang 

dan apa yang dikerjakan pada tugas akhir ini secara umum. 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab pada 

pendahuluan adalah seperti berikut ini: 

 

4.2.1.1. Latar Belakang 

Pada bagian ini diharapkan adaya penguraian tentang proses dalam 

mengidentifikasi peluang usaha. Disertakan pula uraian secara kuantitatif tentang 

kondisi potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam 

kegiatan aplikasi karya desain teknologi ini. Diuraikan pula kondisi dan potensi 

wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan. 
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4.2.1.2. Analisis Situasi Pasar 

Sub bab analisis situasi merumuskan dengan jelas situasi pasar yang akan dituju. 

Informasi tentang situasi pasar dapat bersumber dari literatur, keingintahuan 

mahasiswa, persoalan atau kebutuhan masyarakat umum. Dapat ditunjukkan pula 

tentang masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan kewirausaahan yang 

dilakukan. 

 

4.2.1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan merupakan pernyataan singkat tentang tujuan pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan ini. Tujuan hendaknya dapat dicapai secara spesifik dan 

merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah suatu ide 

kewirausahaan ini diterapkan. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. 

Kegunaan program menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh bagi 

khalayak sasaran, dari sisi iptek maupun ekonomi. 

 

4.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini dituliskan telaah litaratur terkait dengan dasar teori, proses produksi, 

teknologi, dan manajemen yang berhubungan dengan jenis usaha.  Pembagian sub bab 

pada bagian ini disesuaikan dengan relevansi dengan bidang usaha.  

 

4.2.3. Bab III Profil Usaha 

Dalam bagian ini diuraikan tentang kondisi umum lingkungan yang menimbulkan 

gagasan menciptakan kegiatan usaha. Gambaran mengenai potensi sumber daya dan 

peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan disajikan secara 

singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Gambaran usaha yang direncanakan 

harus menjanjikan perolehan profit untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah 

kegiatan kewirausahaan selesai dilaksanakan. 

Contoh Sub bab ini seperti:  

3.1. Sejarah dan Perkembangan Usaha Profil Perusahaan 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Ketenagakerjaaan 

3.3. Sistem Manajemen Perusahaan (penjelasan singkat) 

3.3.1. Sistem Produksi 

3.3.2. Sistem Pengendalian Mutu 

3.3.3. Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk 

3.3.4. Sistem Pengelolaan Keuangan 

3.4. Aspek Keberlanjutan dan Teknologi 

 

4.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Hasil menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. Data 

dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Pembahasan umumnya berisi uraian 

dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari kegiatan yang telah dilakukan. Hasil 

dan pembahasan pada tugas akhir berbentuk magang meliputi pembahasan 

berdasarkan profil usaha dikaitkan dengan hasil analisis berdasarkan disiplin ilmu 

 analisis keberlanjutan (sustainability) dan rencana pengembangan.   

RYZEN
Typewritten text
Sistem   Informasi ,
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Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh 

dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul 

dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi kelanjutan kegiatan 

kewirausahaan di masa yang akan datang. Pemecahan permasalahan yang berhasil 

dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang 

ditemukan dalam berbagai pustaka (kegiatan kewirausahaan) terdahulu perlu 

mendapatkan catatan di sini. 

Contoh Sub bab ini seperti berikut:  

4.1. Inovasi usaha (deskripsi produk, keunggulan produk, dan manfaat produk) 

4.2. Hasil usaha dan pembahasan  

4.2.1. Keuangan yang memuat grafik omset per bulan dalam minimal 1 tahun terakhir 

4.2.2. Proses produksi (penjadwalan produksi, detail diagram alir proses produksi) 

4.2.3. Manajemen dan pengendalian mutu 

4.2.4. Pemasaran dan Branding  

4.3. Analisis Kelayakan Usaha (BEP, Payback Period, NPV, dan IRR) 

4.4. Rencana Pengembangan Usaha (evaluasi dan rencana perbaikan pengelolaan 

usaha dari berbagai aspek, mencantumkan target pengembangan usaha di masa yang 

akan datang) 

 

4.2.5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini merukan akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. 

Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di 

pendahuluan. 

 

4.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang mencakup gambaran/spesifikasi 

produk, struktur organisasi, cashflow/laporan keuangan, profil tenaga kerja, denah lokasi 

usaha, tata letak peralatan produksi, serta lainnya yang dirasa perlu disajikan. 
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BAB V 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR KARYA DESAIN TEKNOLOGI 

 

 

5.1. Bagian Awal 

5.1.1. Halaman Judul Tugas Akhir  

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) 

judul tugas akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk 

mendapatkan gelar, (3) logo Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap 

penulis beserta nomor pokok mahasiswa (NPM), dan (5) identitas program studi, 

fakultas, universitas, beserta bulan dan tahun penulisan. 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta 

memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul 

sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 

5.1.2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

skripsi telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program studi. Format 

halaman pengesahan ada pada lampiran. 

5.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian 

Pernyataan tentang keaslian skripsi berisi penegasan bahwa skripsi yang dibuat adalah 

benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan ini juga harus 

menyebutkan bahwa skripsi bebas plagiarisme. Format halaman pernyataan tentang 

keaslian skripsi ada pada lampiran. 

5.1.4. Halaman Abstrak 

Format penulisannya, abstrak untuk skripsi di Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 250 – 

300 kata, diketik satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin 

kanan kiri adalah Justified. 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut 

ini: 

1. apa yang telah dikerjakan  

2. hasil yang dicapai 

3. kesimpulan secara ringkas 

4. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

5. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 
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6. dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

 

5.1.5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA 

PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar 

memuat judul dan lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan Tugas Akhir.  Selain itu, 

kata pengantar dapat memuat pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

dianggap penting dan terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau 

penyelesaian Tugas Akhir dengan menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, 

kepada Pembimbing, perorangan lain, institusi yang telah memberikan bimbingan, 

nasehat, saran dan kritik dalam pelaksanaan penyelesaian Tugas Akhir, yang telah 

memberikan bantuan fasilitas dan bantuan lainnya yang dirasakan langsung oleh 

mahasiswa. 

5.1.6. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan topiknya 

secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus 

langsung ditunjukkan nomor halamannya. 

Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis skripsi diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada 

Microsoft Word. 

5.1.7. Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi 

beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar 

tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-

masing menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam skripsi. 

Contoh: 

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5. 

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat 

teknis. Para penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas 

Microsoft Office Word sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format 

dokumen. 

5.1.8. Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar 

secara berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang 

tercantum dalam skripsi. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka 

Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab 

dan nomor urut gambar. 
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Contoh: 

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

 

5.1.9. Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama 

sampai dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, 

nomor lampiran didasarkan pada kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang 

pertama kali disebut di beri nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam skripsi. 

 

5.1.10. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah Tugas Akhir memuat 

banyak simbol yang sangat mengganggu kalau keterangannya disajikan pada setiap 

halaman yang memuat simbol-simbol itu.  Halaman daftar simbol diketik pada halaman 

baru dan diberi judul DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri 

titik. Dalam halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan keterangan 

lainnya. 

5.2. Bagian Utama 

Bagian ini merupakan bagian utama tugas akhir yang terdiri dari Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan dan Saran. 

5.2.1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam tugas akhir pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang 

dan apa yang dikerjakan pada tugas akhir ini secara umum. 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab pada 

pendahuluan adalah seperti berikut ini: 

5.2.1.1. Latar Belakang 

Pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang akan diselesaikan melalui 

pembuatan desain teknologi.  Dijelaskan pula tentang desain-desain teknologi 

yang sudah ada dan permasalahannya sehingga diperlukan desain teknologi 

yang baru.  Mahasiswa harus mengidentifiaksi kebutuhan akan desain teknologi 

ini, pengguna desain teknologi, serta permasalahan yang akan diselesaikan 

melalui desain teknologi yang akan dibuat.  Pada bagian ini juga harus dirujuk 

referensi ilmiah terkini yang menjadi dasar pengembangan desain teknologi. 
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5.2.1.2. Rumusan Masalah 

Sub bab perumusan masalah merumuskan dengan jelas permasalahan yang 

akan diselesaikan melalui pengembangan desain teknologi. Permasalahan 

dapat bersumber dari literatur, keingintahuan mahasiswa, persoalan atau 

kebutuhan pengguna (industri atau masyarakat umum). Dapat ditunjukkan pula 

tentang masalah yang menjadi prioritas berkaitan dengan karya desain teknologi 

tersebut. 

5.2.1.3. Tujuan 

Tujuan merupakan pernyataan singkat tentang tujuan karya desain teknologi ini. 

Tujuan  hendaknya dapat dicapai secara spesifik dan merupakan kondisi baru 

yang diharapkan terwujud setelah karya desain teknologi ini diterapkan. 

Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. 

5.2.1.4. Luaran 

Dijelaskan luaran yang akan dicapai melalui karya yang kreatif dan inovatif 

dalam penciptaan karya teknologi.  

5.2.1.5. Kegunaan 

Kegunaan program menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh bagi 

perkembangan ilmu dan teknologi serta pengguna. 

 

5.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi kumpulan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. 

Kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari karya desain teknologi ini 

diuraikan dengan jelas. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan untuk 

diciptakannya karya desain teknologi. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka, 

sehingga tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil 

yang relevan dan mempunyai alur berpikir terkait perancangan teknologi yang akan 

dibuat. 

5.2.3. Bab III Desain Teknologi 

Pada bagian ini dijelaskan tentang:  

1. Alat dan Bahan 

2. Metode Perancangan 

3. Metode Pengujian 

4. Rencana Implementasi 
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5.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan 

dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan 

dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain.  Dalam pembahasan juga 

dilakukan studi komparasi dengan hasil karya desain sejenisnya dari peneliti-peneliti 

sebelumnya.  Bagian ini juga harus merujuk pada literatur ilmiah yang relevan dan 

terkini.  Bagian ini mencakup: 

 

5.2.4.1. Hasil Karya Desain/Rancangan Teknologi 

Pada bagian ini dijelaskan hasil karya desain yang dihasilkan, proses perancangannya, 

rancangan dan penjelasan fungsi setiap bagian dari desain. 

5.2.4.2. Hasil Pengujian 

Hasil menjelaskan tentang data yang diperoleh dari observasi untuk mendukung 

performa karya desain yang dihasilkan. Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.  

5.2.4.3. Rencana Implementasi dan Aplikasi  

Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh 

dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan 

bagi karya desain teknologi yang mendatang. Pemecahan permasalahan yang berhasil 

dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang 

ditemukan dalam berbagai pustaka (karya desain teknologi) terdahulu perlu 

mendapatkan catatan di sini.  

 

5.2.5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir tulisan. Secara umum kesimpulan 

menunjukan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di pendahuluan. 

Pada bagian saran disampaikan saran yang perlu dilakukan untuk perbaikan performa 

atau kinerja dari karya desain teknologi yang dihasilkan.  Saran tentang aplikasi dan 

saran-saran lain yang relevan juga bisa disampaikan pada bagian ini.   

5.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang memuat data primer dan data 

sekunder yang didapatkan dari hasil pengembangan dan pengujian hasil karya 

teknologi, hasil pengolahan data yang diperoleh, dokumentasi kegiatan, dan lain-lain. 
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BAB VI 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAGANG 

 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan Tugas Akhir berbentuk Magang, dengan 

tujuan untuk lebih dapat mengadopsi permasalahan riil dan kebutuhan industri, sehingga 

diharapkan proses magang ini memberikan secara intensif pengalaman dan peningkatan 

kemampuan secara nyata terhadap peserta program ini. Kegiatan Tugas Akhir Magang dibuka 

kesempatan pula kepada mahasiswa untuk dapat secara mandiri mencari kesempatan 

sebagai peserta magang, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tentu saja menjadi 

simulasi awal dari persiapan akhir sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.  

 

Aturan dan persyaratan yang terkait mengenai Tugas Akhir Magang telah diatur sebagai 

berikut:  

1. Disarankan perusahaan memiliki MoU dengan universitas atau fakultas.  

2. Topik tugas akhir dapat mengambil dari kasus atau usulan dari perusahaan dan wajib 

dikonsultaikan dengan dosen pembimbing Tugas Akhir. 

3. Mahasiswa menyertakan bukti surat penerimaan magang dari perusahaan beserta judul 

penelitian yang akan dilakukan.  

4. Durasi waktu magang untuk Tugas Akhir Magang adalah berlangsung minimal 80 hari 

kerja dengan alokasi waktu 8 hari/jam. 

Syarat lokasi/tempat magang merupakan:  

1) Usaha berorientasi bisnis  

2) Melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang jelas  

3) Memiliki kelembagaan yang jelas  

4) Memiliki skala ekonomi yang layak sesuai dengan kelompok komoditi atau kegiatan 

usahanya 

5) Topik magang relevan dengan keilmuan program studi 

6) Tidak diperkenankan di industri rumah tangga dan mikro 

 

6.1. Bagian Awal 

6.1.1. Halaman Judul Tugas Akhir  

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen, yakni (1) judul 

tugas akhir, (2) pernyataan penulisan sebagai bagian dari persyaratan untuk 

mendapatkan gelar, (3) logo Universitas Widyatama yang resmi, (4) nama lengkap penulis 

beserta nomor pokok mahasiswa (NPM), dan (5) identitas program studi, fakultas, 

universitas, beserta bulan dan tahun penulisan. 

Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif, 

mencerminkan secara akurat isi tulisan, dikemas secara singkat dan jelas, serta 

memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terkait jumlah kata, judul 

sebaiknya dirumuskan tidak lebih dari 14 kata. 
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6.1.2. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

skripsi telah disetujui dan disahkan oleh pembimbing dan ketua program studi. Format 

halaman pengesahan ada pada lampiran. 

 

6.1.3. Halaman Pernyataan Keaslian 

Pernyataan tentang keaslian skripsi berisi penegasan bahwa skripsi yang dibuat adalah 

benar-benar asli karya mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan ini juga harus 

menyebutkan bahwa skripsi bebas plagiarisme. Format halaman pernyataan tentang 

keaslian skripsi ada pada lampiran. 

 

6.1.4. Halaman Abstrak 

Format penulisannya, abstrak untuk skripsi di Program Studi Sistem Informasi Universitas 

Widyatama dibuat dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 250 – 300 kata, diketik 

satu spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 11, dan margin kanan kiri adalah 

Justified. 

Penggunaan bahasa untuk penulisan abstrak di lingkungan Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut ini: 

1. apa yang telah dikerjakan  

2. hasil yang dicapai 

3. kesimpulan secara ringkas 

4. jika menyangkut implementasi program, tuliskan platform dan development tools 

yang dipakai pada pengembangan 

5. kata kunci, untuk memudahkan orang mencari di perpustakaan. 

6. dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) 

 

6.1.5. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA PENGANTAR 

yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Kata pengantar memuat judul dan 

lingkup kajian/studi serta tujuan pembuatan Tugas Akhir.  Selain itu, kata pengantar dapat 

memuat pernyataan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan terkait 

langsung dengan pelaksanaan penelitian/kajian atau penyelesaian Tugas Akhir dengan 

menyebutkan kontribusinya. Sebagai contoh, kepada Pembimbing, perorangan lain, 

institusi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran dan kritik dalam pelaksanaan 

penyelesaian Tugas Akhir, yang telah memberikan bantuan fasilitas dan bantuan lainnya 

yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. 

 

6.1.6. Halaman Daftar Isi  

Daftar isi merupakan penyajian kerangka isi tulisan menurut bab, sub bab, dan topiknya 

secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin 

dibacanya. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung 

ditunjukkan nomor halamannya. 
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Karena sifatnya yang sangat teknis, mahasiswa yang menulis skripsi diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas pembuatan daftar isi otomatis seperti Table of Contents pada 

Microsoft Word. 

 

6.1.7. Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel menyajikan informasi mengenai tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi 

beserta judul tabel dan posisi halamannya secara berurutan. Nomor tabel pada daftar 

tabel ditulis dengan dua angka Arab, dicantumkan secara berurutan yang masing-masing 

menyatakan nomor urut bab dan nomor urut tabel di dalam skripsi. 

Contoh: 

Tabel 1.5., artinya tabel pada Bab I nomor 5. 

Seperti halnya untuk pembuatan daftar isi, penulisan daftar tabel juga sangat bersifat 

teknis. Para penulis skripsi diharapkan menguasai keterampilan penggunaan fasilitas 

Microsoft Office Word sehingga memudahkan mereka dalam melakukan format dokumen. 

 

6.1.8. Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar sama seperti fungsi daftar-daftar lainnya, yaitu menyajikan gambar secara 

berurutan, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang tercantum 

dalam skripsi. Nomor gambar pada daftar gambar ditulis dengan dua angka Arab, 

dicantumkan secara berurutan yang masing-masing menyatakan nomor urut bab dan 

nomor urut gambar. 

Contoh: 

Gambar 2.3., artinya gambar pada Bab II nomor 3. 

 

6.1.9. Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran menyajikan lampiran secara berurutan mulai dari lampiran pertama 

sampai dengan lampiran terakhir. Berbeda dengan daftar tabel dan daftar gambar, nomor 

lampiran didasarkan pada kemunculan lampiran di skripsi. Lampiran yang pertama kali 

disebut di beri nomor Lampiran 1 dan seterusnya. 

Contoh: 

Lampiran 1. Artinya lampiran nomor 1 dan muncul paling awal dalam skripsi. 

 

6.1.10. Halaman Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol perlu dibuat apabila di dalam naskah Tugas Akhir memuat banyak 

simbol yang sangat mengganggu kalau keterangannya disajikan pada setiap halaman 

yang memuat simbol-simbol itu.  Halaman daftar simbol diketik pada halaman baru dan 

diberi judul DAFTAR SIMBOL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik. Dalam 

halaman daftar simbol dimuat tentang simbol, satuan dan keterangan lainnya. 

 

6.2. Bagian Utama 

Bagian ini merupakan bagian utama tugas akhir yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan dan Saran. 
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6.2.1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan dalam tugas akhir pada dasarnya menjadi bab perkenalan. 

Pendahuluan berbeda dengan abstraksi. Pada pendahuluan dituliskan latar belakang dan 

apa yang dikerjakan pada tugas akhir ini secara umum. 

Pendahuluan juga berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan secara 

keseluruhan (karena bab ini mengandung ikhtisar laporan). Secara umum subbab pada 

pendahuluan adalah seperti berikut ini: 

 

6.2.1.1. Latar Belakang 

Secara umum, latar belakang memuat penjelasan hal-hal yang melatarbelakangi 

pokok persoalan yang dijadikan judul dalam Tugas Akhir dengan mengetengahkan 

pentingnya pokok persoalan tersebut dipecahkan dan dicarikan jawabannya. 

Kelemahan-kelemahan dari penelitian/kajian terdahulu dapat dikembangkan dan 

dirumuskan menjadi suatu permasalahan untuk diteliti.  

Di samping itu, konsep, kerangka pikir atau pendekatan yang berhasil untuk suatu 

sistem atau proses dapat diteliti kesesuaiannya untuk penerapannya pada sistem 

atau proses lain yang serupa atau mirip, karena ada kemungkinan terjadi distorsi. 

Demikian pula, suatu proses yang berhasil pada lingkup terbatas dapat 

menimbulkan distorsi dalam penerapannya  untuk skala yang diperbesar atau 

diperluas. 

6.2.1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah memuat pernyataan-pernyataan berupa kalimat tanya atau 

kalimat lengkap berdasar alinea, yang disusun secara runut (urut) mulai dari 

permasalahan, solusi alternatif pemecahan masalah dan keputusan pemecahan 

masalah yang digunakan dalam penelitian/kajian. 

6.2.1.3. Tujuan dan manfaat 

Tujuan penelitian/kajian merupakan bentuk lain dari perumusan masalah suatu 

penelitian/kajian dan biasanya ditulis secara ringkas, lebih bersifat teknis, dan 

capaiannya terukur. Sub-bab ini harus dapat mencerminkan judul penelitian/kajian 

dan apabila terumuskan dengan baik akan dapat digunakan sebagai penuntun 

langkah-langkah kegiatan berikutnya, misalnya mengenai data yang harus 

dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam suatu 

penelitian/kajian. Sedangkan manfaat erat hubungannya dengan kontribusi 

penelitian/kajian dan merupakan uraian mengenai potensi kontribusi atau 

kemungkinan penerapan hasil penelitian/kajian. 

 

6.2.2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi penjelasan tentang pokok-pokok materi yang dibahas dalam 

program magang. Ketentuan tinjauan pustaka dijelaskan pada tugas akhir berbentuk 

penelitian. 

 

6.2.3. Bab III Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan meliputi penjelasan tentang tempat dan waktu pelaksanaan, metode 

magang, pelaksanaan pengambilan data, pengamatan dan analisis data yang dilakukan 

dalam program magang. 
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6.2.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini mencakup: 

6.2.4.1. Profil Perusahaan 

Bagian ini menjelaskan gambaran mengenai tempat magang/tempat melakukan 

penelitian beserta permasalahan yang dihadapi perusahaan (studi kasus). Pada 

bagian awal bagian ini menjelaskan tentang profil institusi yang berisi penjelasan 

mengenai kegiatan utama insitusi, produk atau jasa yang ditawarkan serta visi dan 

misi institusi. Bagian kedua adalah penjelasan mengenai sejarah institusi secara 

umum. Penjelasan sejarah harus mengacu kepada literatur/sumber yang valid 

dari internal institusi. Pada bagian ini dilarang untuk menyadur ulang sejarah 

institusi yang ditulis oleh publikasi internal institus. Mahasiswa harus menulis 

ulang sejarah tersebut dengan kalimat sendiri. Bagian selanjutnya adalah 

penjelasan mengenai unit tempat magang dilaksanakan. Unit ini bisa berbentuk 

divisi, departemen, bagian atau sub bagian yang menjadi tempat magang dan 

tempat dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya dijelaskan juga struktur 

organisasi. Struktur organisasi yang dijelaskan adalah struktur pada organisasi 

tempat magang dan bukan struktur organisasi dalam skala besar. 

6.2.4.2. Pembahasan Hasil Magang 

Pembahasan harus menyajikan fakta terkait dengan penelitian/pemecahan studi 

kasus di perusahaan dengan memberikan keterangan sumber atau cara 

memperoleh data. Bagian pertama yaitu menjelaskan data/hasil temuan. Hasil 

dijelaskan berdasarkan fakta yang ditemukan. Setelah memaparkan data yang 

ditemukan, pembahasan dilanjutkan dengan bagian analisis. Pada bagian ini 

dijelaskan keterkaitan antara hasil yang ditemukan dengan teori yang dipakai 

(bisa dalam bentuk penjelasan maupun perbandingan), serta analisis kekurangan 

atau kelebihan (input – ouput). 

6.2.4.3. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab permasalahan 

atau tujuan yang diajukan. Kesimpulan biasanya dinyatakan dalam kalimat (teks), 

baik yang didahului oleh nomor dan atau dalam bentuk paragraf. Kesimpulan yang 

baik berupa kalimat yang ringkas, runut, informatif, dan tidak lebih dari 1 halaman.  

Sub-bab saran biasanya menyajikan hal-hal relevan yang terkait dengan hasil 

(temuan) penelitian/kajian yang dilakukan. Sebagai contoh, pemanfaatannya 

untuk tujuan praktis, langkah perbaikan jika akan dilakukan penelitian/kajian 

serupa, tindak lanjut yang perlu dilakukan. Saran tidak boleh melenceng dari 

pokok kajian dan hasil penelitian/kajian yang diperoleh. Sebaiknya saran 

maksimal 1 halaman.   

 

 

6.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran yang memuat data primer dan data sekunder 

yang didapatkan dari hasil magang, hasil pengolahan data yang diperoleh, dokumentasi 

kegiatan, dan lain-lain. 
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BAB VII 

TAMBAHAN 

 

 

7.1. Proposal Tugas Akhir 

Proposal tugas akhir merupakan usulan rencana tertulis dan menyeluruh dari kegiatan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Proposal ini penting untuk disusun, mengingat 

bahwa proposal merupakan cerminan dari penelitian. Proposal yang baik harus 

mengandung latar belakang pentingnya penelitian tersebut dilakukan, sebagai upaya 

untuk mencari alternative solusi. Karena itu, rumusan permasalahan harus 

dicantumkan dengan tujuan dan metodologi pemecahannya. 

Garis besar penyusunan proposal tugas akhir dibagi ke dalam dua bagian yaitu: 

bagian pertama, yang terdiri atas cover (halaman judul). Bagian kedua merupakan 

isi (pokok) dari proposal skripsi. Bagian ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab 

Pendahuluan, Bab Kajian Teoritis, dan Bab Metodologi. Bagian ketiga, yang terdiri 

atas daftar pustaka, dan rencana pelaksanaan penelitian. Struktur proposal tugas akhir 

adalah sebagai berikut: 

 

Proposal tugas akhir minimal mengikuti struktur proposal tersebut di atas, namun tidak 

menutup kemungkinan adanya modifikasi struktur tergantung dari persoalan yang akan 

diteliti. 

 

7.2. Aturan Penulisan Cover Proposal Tugas Akhir 

Sampul proposal tugas akhir sebaiknya disarankan menggunakan soft cover dengan 

warna biru tua. Pada sampul proposal tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, 

NPM, logo Universitas Widyatama, dan tahun. Jenis huruf (font) yang digunakan pada 

sampul adalah Times New Roman dengan huruf kapital, yang diletakan di tengah, 

dengan ketentuan ukuran sebagai berikut: 

Cover 

Bab  I   Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.4 Ruang Lingkup  

Bab  II  Landasan Teoritis 

Bab  III  Metodologi (tergantung bentuk tugas akhir yang dipilih) 

  Metodologi Penelitian (Penelitian) 

  Profil Usaha (Technopreneur) 

  Desain Teknologi (Karya Desain Teknologi) 

  Metodologi Pelaksanaan (Magang) 

Daftar Pustaka 

Rencana Pelaksanaan Penelitian 
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a. Judul proposal, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

b. Kata “PROPOSAL TUGAS AKHIR, huruf kapital semua, ukuran huruf 12 pt 

c. Kata “Oleh”, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 12 pt 

d. Nama mahasiswa, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 12 pt  

e. NPM, ukuran huruf 12 pt 

f. Logo Universitas Widyatama, ukuran tinggi 3,5 cm  

g. Nama Program Studi, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

h. Nama Fakultas, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

i. Nama Universitas, ukuran huruf 14 pt 

j. Status Akreditasi, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 14  

k. Nama Kota, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

l. Bulan dan Tahun , ukuran huruf 14 pt 

Contoh format penulisan sampul depan (cover) proposal skripsi ini dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

7.3. Aturan Penulisan Cover Laporan Tugas Akhir 

Sampul tugas akhir berwarna biru tua dengan tulisan kuning emas. Pada sampul 

tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, NPM, logo Universitas Widyatama, 

bulan dan tahun akademik penyelesaian tugas akhir. Jenis huruf (font) yang digunakan 

pada sampul adalah Times New Roman, yang diletakan di tengah, dengan ketentuan 

ukuran sebagai berikut: 

a. Judul tugas akhir, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

b. Kata “TUGAS AKHIR, huruf kapital semua, ukuran huruf 12 pt (diberi tambahan 

bentuk tugas akhirnya, contoh: TUGAS AKHIR SKRIPSI / TUGAS AKHIR 

TECHNOPRENEUR / TUGAS AKHIR KARYA DESAIN TEKNOLOGI / TUGAS 

AKHIR MAGANG) 

c. Di bawah kata tugas akhir disisipkan tulisan  “Diajukan Untuk Memenuhi dan 

Melengkapi Persyaratan Akademik Mata Kuliah Tugas Akhir Pada Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widyatama”, huruf kapital pada awal 

kata saja, ukuran huruf 12 pt 

d. Kata “Oleh”, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 12 pt 

e. Nama mahasiswa, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 12 pt  

f. NPM, ukuran huruf 12 pt 

g. Logo Universitas Widyatama, ukuran tinggi 3,5 cm  

h. Nama Program Studi, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

i. Nama Fakultas, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

j. Nama Universitas, ukuran huruf 14 pt 

k. Status Akreditasi, huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 14  

l. Nama Kota, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

m. Bulan dan Tahun , ukuran huruf 14 pt 

Contoh format penulisan sampul depan (cover) tugasr akhir ini dapat dilihat pada 

lampiran 5. 
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7.4. Aturan Penulisan Cover Laporan Penelitian 

Sampul laporan penelitian berwarna biru tua dengan tulisan kuning emas. Pada sampul 

tercetak judul laporan penelitian, nama lengkap penulis, NPM, logo Universitas 

Widyatama, bulan dan tahun akademik penyelesaian tugas akhir. Jenis huruf (font) 

yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman, yang diletakan di tengah, 

dengan ketentuan ukuran sebagai berikut: 

a. Judul tugas akhir, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

b. Kata “LAPORAN PENELITIAN, huruf kapital semua, ukuran huruf 12 pt  

c. Nama mahasiswa dan nama dosen huruf kapital pada awal kata saja, ukuran huruf 

12 pt  

d. NPM dan NIDN, ukuran huruf 12 pt 

e. Logo Universitas Widyatama, ukuran tinggi 3,5 cm  

f. Nama Program Studi, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

g. Nama Fakultas, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

h. Nama Universitas, ukuran huruf 14 pt 

i. Nama Kota, huruf kapital semua, ukuran huruf 14 pt 

j. Bulan dan Tahun , ukuran huruf 14 pt 

Contoh format penulisan sampul depan (cover) laporan penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

 

7.5. Aturan Penulisan Abstrak 

a. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai 

pada halaman baru 

b. Abstrak tidak melampaui dari 500 kata 

c. Isi abstrak adalah: 

 Masalah yang diteliti 

 Teknik analisis data 

 Pengujian hipotesis (jika ada) 

 Metod pengumpulan data 

 Desain sampel 

 Penemuan hasil penelitian 

 Kesimpulan 

d. Pada abstrak perlu disampaikan sumbangan mandiri yang dapat ditonjolkan. 

e. Isi teks pada abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi 

f. Kalimat pertama isi abstrak skripsi berjarak 2 spasi dari kata ABSTRAK 

g. Awal paragraph baru dipisahkan dengan 2 spasi dari kalimat paragraph yang 

mendahuluinya 

h. Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci (keywords) yang terletak pada 

baris kolom ke empat. Penulisan kata kunci menggunakan huruf yang dicetak tebal 

(bold) 

Format halaman abstrak dalam bahasa Indonesia ada pada lampiran 10 dan format 

halaman abstrak dalam bahasa Inggris dapat dilihat pada lampiran 11. 
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7.6. Aturan Penulisan Daftar Isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR ISI pada halaman ini ditulis 

dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan 

ukuran huruf 12 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari 

tepi atas kertas. Penyusunan dan ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai berikut 

: 

a. Penulisan kata : lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar ditulis dengan 

menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 

pt. Nomor halaman menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, v,…dst) 

b. Nomor bab ditulis dengan angka romawi besar tanpa diakhiri dengan titik. 

Sedangkan sub bab ditulis dengan 2 (dua) angka arab yang dipisahkan dengan 

titik. Angka arab pertama menunjukan nomor bab dan angka arab kedua 

menunjukan nomor urut sub bab dalam bab. 

c. Jika sub bab memiliki sub-sub-bab ditulis dengan menggunakan 3 (tiga) angka 

arab yang dipisahkan dengan titik. Angka arab pertama menunjukan nomor bab 

dan angka arab kedua menunjukan nomor sub bab dalam bab, sedangkan angka 

arab ketiga menunjukan nomor urut sub-sub-bab dalam bab. 

d. Jika sub-sub bab memiliki sub-sub-sub bab ditulis dengan menggunakan 4 

(empat) angka arab yang dipisahkan dengan titik. Angka arab pertama 

menunjukan nomor bab, angka arab kedua menunjukan nomor sub bab dalam 

bab, angka arab ketiga menunjukan nomor sub-sub bab dalam bab dan angka 

arab keempat menunjukan nomor urut sub-sub-sub bab dalam bab. 

e. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang berukuran 12 pt. 

f. Judul sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang berukuran 12 pt. 

g. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 

berukuran 12 pt dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf pertama kata 

saja yang menggunakan huruf kapital. 

h. Judul sub-sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 

berukuran 12 pt ditulis italic dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf 

pertama saja yang  menggunakan huruf kapital 

i. Judul bab dan sub nya tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah 

kalimat. 

Halaman daftar isi dapat terdiri dari satu halaman atau lebih, contoh halaman ini dapat 

dilihat pada lampiran 12. 

 

7.7. Aturan Penulisan Daftar Gambar dan Penomoran Gambar 

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman 

tempat gambar dimuat Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR 

GAMBAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 12 pt yang dicetak tebal (bold). 

Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 
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Nomor gambar ditulis dengan dua angka arab yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka 

pertama menunjukan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka 

kedua menunjukan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata gambar dan nomor 

gambar pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul gambar 

dan halaman tidak dicetak tebal.  

Contoh penulisan nomor dan judul gambar adalah sebagai berikut: 

Adaptability Mission

Involvement Consistency

Effectiveness

-

++

-  

Gambar 2.1 Dimensi Budaya Organisasi  

(Sumber: Denison, 1990) 

 

Di dalam isi skripsi, gambar diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama 

gambar dan diletakan di tengah-tengah. Judul gambar ditulis dengan dengan huruf 

kecil kecuali huruf pertama dari semua kata yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-

baris judul gambar berjarak 1 spasi. Disamping itu, disampaikan pula sumber dari 

gambar tersebut. Untuk format penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 

14. 

 

7.8. Aturan Penulisan Daftar Tabel dan Penomoran Tabel 

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman tempat tabel 

dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL pada halaman 

ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di 

tengah dengan ukuran huruf 12 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 

3 spasi dari tepi atas kertas Nomor tabel ditulis dengan dua angka arab yang 

dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukan nomor bab tempat tabel 

tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukan nomor urut tabel dalam bab 

tersebut. Kata tabel dan nomor tabel pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal 

(bold), sedangkan judul tabel dan halaman tidak dicetak tebal.  

Contoh penulisan nomor dan judul tabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel  2.1  Elemen Budaya Organisasi 

Sumber 
“Soft” Elemen Budaya  

Organisasi 
“Hard” Elemen Budaya 

Organisasi 

Jocano (1988, 
1990) 

Idealistik Behavioral 

Davis (1984) Guiding Belief Daily belief 

Hofstede 
(1980, 1997) 

Nilai-nilai organisasi Praktik-praktik 
manajemen 

Kotter dan 
Heskett (1992) 

Shared Value  Group Behavior Norms 

Schein (1985, 
2004) 

Underlying 
Assumptions 

Espouses Beliefs and 
Values 

Artifacts 

Rousseau 
(1990) 

Asumsi Dasar Nilai-nilai 
Organisasi 

Norma 
Perilaku 

Perilaku 
Organisasi 

Artefak 

Bath 
Consulting 
Group (1996) 

Motivatio
nal Roots 

Emotional 
Ground 

Mindset Perilaku 
Organisasi 

Artefak 

Hatch (1993) Assumption Values Symbols Artifacts 

  Sumber : Sobirin, 2007 (Modifikasi) 

Di bagian dalam isi skripsi, tabel diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama 

tabel dan diletakan di tengah-tengah. Judul diletakan di atas tabel, dengan cara 

penulisan menggunakan huruf kecil kecuali setiap awal kata pada judul yang ditulis 

menggunakan huruf kapital. Baris-baris judul tabel berjarak 1 spasi. Sumber tabel 

disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan menggunakan ukuran huruf 10 pt dan 

dicetak miring (italic).  Untuk format penulisan daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 

13. 

 

7.9. Aturan Penulisan Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman 

tempat lampiran dimuat Halaman daftar lampiran ini ditulis pada halaman baru. Kata 

DAFTAR LAMPIRAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan 

huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 12 pt yang dicetak tebal 

(bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 

Kata lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital berukuran 

12 pt yang diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka arab dan dicetak 

tebal (bold). Sedangkan judul lampiran tidak semuanya menggunakan huruf kapital 

hanya huruf pertama dari tiap awal kata saja. Judul lampiran dan nomor halaman tidak 

dicetak tebal. Format penulisan daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 15. 

 

7.10. Aturan Penulisan Daftar Simbol 

Halaman daftar simbol ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR SIMBOL pada 

halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang 

diletakan di tengah dengan ukuran huruf 12 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata 

tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Halaman ini memuat simbol yang 
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diletakan pada kolom pertama, arti simbol ditulis di belakangnya diletakan pada kolom 

kedua, dan satuan dari simbol ditulis pada kolom ketiga.  

 

7.11. Aturan Pengetikan Tugas Akhir 

7.11.1. Ukuran Kertas 

1) Skripsi dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (21 x 29,7 cm) dan berat 80 

gram 

2) Setiap halaman naskah skripsi harus mempunyai batas tepi halaman (margin) 

dengan ketentuan batas 4 cm dari tepi kiri, 3 tepi atas, tepi kanan, dan tepi 

bawah. 

7.11.2. Penomoran Halaman 

1) Lembar sampul dalam sampai dengan lembar daftar istilah menggunakan 

angka romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v, x, …dst) 

2) Bab I dan seterusnya menggunakan angka latin (1,2,3,4,10,…dst) 

3) Penomoran diletakan di tengah bawah dengan batas 1,5 cm di atas tepi 

bawah kertas 

7.11.3. Ukuran Huruf 

4) Jenis huruf (font) yang digunakan adalah Times New Roman 

5) Untuk isi teks gunakan size 12 pt dengan jarak baris adalah 1,5 spasi 

6) Untuk judul bab gunakan size 12 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf 

besar semuanya diletakkan di tengah 

7) Untuk sub-bab gunakan size 12 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf 

besar semuanya 

8) Untuk sub-sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu 

huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja 

9) Untuk sub-sub-sub bab gunakan size 12 pt tidak perlu dicetak tebal (bold) dan 

tidak perlu huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja, namun 

menggunakan huruf miring (italic) 

10) Bila ada persamaan, maka persamaan ditulis sedekat mungkin dengan 

petunjuk (pointer) dalam teks dan diberi nomor berurutan. Di bawah ini adalah 

contoh penulisan persamaan: 

11) Nilai variant = w1X1 + w2X2 + w3X3 + …+wnXn…………………(2.1) 

12) Penomoran persamaan menggunakan huruf yang dicetak tebal (bold). 

Penomoran ini sesuaikan dengan nomor bab yang sedang diacu dan diurut. 

Contoh persamaan (2.1), artinya persamaan tersebut terdapat pada bab 2 

dengan nomor urut 1. 

13) Kata-kata asing yang belum ada padanan dalam bahasa indonesianya, 

dituliskan dengan huruf miring, contoh co-channel interference 

7.11.4. Spasi 

14) Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah satu setengah 

spasi 

15) Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan judul bab (PENDAHULUAN) 

adalah satu setengah spasi 
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16) Jarak antara judul bab dengan subbab adalah tiga spasi 

17) Jarak antara sub bab dengan baris pertama teks adalah satu setengah spasi 

18) Jarak antara baris akhir teks dengan sub bab berikutnya adalah tiga spasi 

19) Jarak antara teks dengan table, gambar, grafik, diagram, atau judulnya adalah 

tiga spasi 

20) Alinea baru tidak menjorok ke dalam, dengan jarak antara alinea yang satu 

dengan alinea yang lain adalah tiga spasi 

21) Petunjukan bab selalu mulai dengan halaman baru. 

 

7.11.5. Referensi 

Fungsi referensi dalam teks berbeda dengan referensi sebagai catatan kaki. 

Referensi dalam teks hanya berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan sumber 

materi. Jika ingin menunjukkan hal selain sumber materi, maka penulis harus 

menggunakan catatan kaki. Sumber referensi ditulis langsung dalam teks memiliki 

beberapa ketentuan. Kalau referensi didahului pendapat maka referensi yang 

dicantumkan adalah nama penulis dan tahun penerbitan. Tahun penerbitan selalu 

dicantumkan di antara tanda kurung siku “[ ]”. Nama penulis dan tahun penerbitan 

selalu ditulis dalam tanda kurung “( )”. 

 

Contoh: 

Penelitian lebih jauh menunjukkan bahwa manajemen lebih menyukai FIFO 

karena bonus manajemen lebih besar kalau menggunakan FIFO (Kaplan [1982, 

hal. 570]) 

 

Namun, apabila referensi didahului nama orang maka referensi yang dicantumkan 

adalah tahun penerbitan. Tahun penerbitan selalu dicantumkan di antara tanda 

kurung siku “[ ]”. 

Contoh: 

Kaplan [1982, hal. 570] mengatakan bahwa manajemen lebih menyukai FIFO 

karena bonus manajemen lebih besar kalau menggunakan FIFO 

 

7.12. Aturan Penulisan Daftar Pustaka 

Komponen-komponen yang harus dituliskan dalam daftar pustaka ini adalah nama 

penulis, tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan dicetak 

miring, nama penerbit, dan kota tanda penerbit. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber Berupa Jurnal : 

1. Hansson, J. (2001), “Implementation of total quality management in small 

organizations : A case studi in Sweden”, Total Quality Management, Vol. 12, No. 

7 & 8, 988-994.  (Jika ditulis oleh seorang saja) 

2. Aaker, D.A. and Briance, M. (1986), ”The Need for Strategic Flexibility”, Journal 

of Business Strategy, Vol 5 No. 2, pp. 74. (Jika ditulis oleh dua orang) 

3. Cheng, K. et.al. (2000), “The Internet as a Tool with Application to Agile 

Manufacturing : A Web-based Engineering Approach and its Implementation 

Issues”, International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 12, pp.2743-

2759. (Jika ditulis lebih dari dua orang) 

 

Sumber Berupa Buku: 

Jika ditulis oleh seorang saja 

1. Feigenbaum, A.V. (1983), “Total Quality Control”, Third Edition, New York. 

2. Yin, R.K. (1994), “Case Study Research : Design and Methods”, 2nd, Sage 

Publications, Newbury Park. 

 

Jika ditulis oleh dua orang 

1. Deal, T.E. and Kennedy, A. (1982), “Corporate Culture”, London : Addison 

Wesley Publishing Company. 

2. Goetsch, D.L. and Stanley, B.D. (1997), “Introduction to Total Quality”, Prentice-

Hall, New Jersey. 

 

Jika ditulis lebih dari dua orang 

1. Carrel, P. et.al. (1998), “Interactive Approach to Second Language Reading”, 

Cambridge University Press, USA. 

2. Ghiseli, E. et.al. (1981), “Measurement Theory for the Behavioral Sciences”, 

W.H. Freeman and Co, San Fransisco. 

 

Jika penulisnya sebagai editor 

Philip, H.W.S. and Simpson, G.L. Eds. (1976), “Australia in the World of Education”, 

Australian National Commission, Canberra. 
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Jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak 

orang. 

1. Cole, R.E. and W.R. Scott. (2000), Introduction : “The Quality Movement & 

Organization Theory”, in Cole, R.E. and W.R. Scott  (editors), “The Quality 

Movement & Organization Theory”,  Sage Publication, Thousand Oaks. 

2. Kameel, P.T. (1983), “Syntactic Skill and ESl Writing Quality”, In Freedman, A. 

(1983), “Learning to Write : First Language/Second Language”, Longman, 

London. 

 

Sumber di Luar Jurnal dan Buku 

 

Berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi 

1. Dewi, A.F. (2010), “……….”, Skripsi, Universitas Widyatama, Bandung. 

2. Djauharie, O.S. (2000), “Motion-Picture Translation : Problems and Solution, A 

Case Study on Indonesia’s TV Station Translator”, Thesis, Indonesian University 

of Education, Bandung. 

3. Irianto, D. (2005), “Quality Management Implementation : A Multiple Case Study 

In Indonesian Manufacturing Firms”, PhD Dissertation, University of Twente, 

Enschede. 

 

Berupa Publikasi Departemen 

1. Badan Pusat Statistik, 2010, Bandung Dalam Angka, BPS Jawa Barat, Bandung. 

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, “Kurikulum dan GBPP 

Perguruan Tinggi, Depdikbud Republik Indonesia, Jakarta. 

 

Berupa Makalah 

1. Barrett, B. and Dianne, W. (2001), “Quality Culture and its Impact on Quality 

Performance”, Proceeding 5th and 8th National Research Conperence on Quality 

and Innovation Management”, The Euro-Australian Cooperation Center (EACC)-

Victoria. 

 

Berupa Surat Kabar 

2. Djauharie, O.S. (2000), “Building Professional Teachers”, The Jakarta Post, 

January 15, 2000. 

2. Sanusi, A. (1986), “Menyimak Mutu Pendidikan dengan Konsep Takwa dan 

Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif, Pikiran Rakyat, 8 

September 1986. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Contoh Cover Proposal Tugas Akhir 

 

 
 

 

 



 
 

47  
 

 

Lampiran 2 : Daftar Hadir dan Seminar Proposal Tugas Akhir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48  
 

 

Lampiran 3 : Form Penilaian Proposal Tugas Akhir 
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Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 5 : Contoh Cover Tugas akhir 
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Lampiran 6 : Contoh Cover Laporan Penelitian  
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Lampiran 7 : Contoh Halaman Pengesahan TA 
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Lampiran 8 : Contoh Pernyataan Keaslian 
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Lampiran 9 : Contoh Kata Pengantar 
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Lampiran 10 : Contoh Abstrak Dalam Bahasa Indonesia 
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Lampiran 11 : Contoh Abstrak Dalam Bahasa Inggris 
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Lampiran 12 : Contoh Daftar Isi 
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Lampiran 13 : Contoh Daftar Tabel 
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Lampiran 14 : Contoh Daftar Gambar 
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Lampiran 15 : Contoh Daftar Lampiran 
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Lampiran 16 : Form Nilai Tugas Akhir 
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Lampiran 17 : Form Revisi Tugas 
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Lampiran 18 : Template Jurnal 
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