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KATA PENGANTAR
Tugas Akhir (TA) adalah mata kuliah yang harus ditempuh
mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Sukabumi sebagai syarat
kelulusan. Agar mahasiswa memiliki panduan dan terciptanya
keseragaman penulisan laporan TA, maka disusunlah buku Buku
Panduan Tugas Akhir ini. Buku ini khusus disusun untuk dipergunakan
oleh seluruh Program Studi di lingkungan Politeknik Sukabumi.
Beberapa kekhasan setiap Program Studi, khususnya dalam teknik
penulisan laporan TA, diuraikan pada buku ini. Dengan adanya buku
panduan ini, diharapkan mahasiswa dapat menyusun TA sesuai dengan
ketentuan. Selain itu, buku panduan ini juga dapat digunakan oleh dosen
pembimbing sebagai acuan dalam memberikan arahan kepada
mahasiswa yang dibimbingnya.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang turut
berpartisipasi dalam penyusunan buku panduan ini. Kritik dan saran
yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.
Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi sivitas
akademik di lingkungan Politeknik Sukabumi.

Sukabumi, Januari 2018
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengertian, Tujuan, dan Lingkup
Tugas Akhir (TA) adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa
sebagai syarat untuk menyelesaikan program D-III. Tujuan dari mata
kuliah TA adalah untuk menggunakan atau mengaplikasikan teori
tentang kompetensi keahlian yang diperoleh selama mengikuti
perkuliahan di Program Studi Administrasi Bisnis, Program Studi
Teknik Komputer, Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi
Teknik Sipil. TA juga merupakan sarana untuk membina, membangun,
dan mengembangkan kemampuan mahasiswa pada Program Studi:
1. Administrasi Bisnis, dalam melakukan identifikasi masalah,
mencari jawaban, dan mengadaptasi serta memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Bisnis
sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
2. Teknik Komputer, dalam melakukan perancangan sistem komputer
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan
jaringan (networking) sesuai dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan di dunia industri.
3. Teknik Mesin, dalam membuat produk dan peralatan berbasis
mekanik dan analisis terkait bahan, otomotif, dan energi sesuai
dengan tuntutan dunia kerja.
4. Teknik Sipil, dalam melakukan identifikasi dan kajian terhadap
suatu struktur bangunan, serta menganalisis suatu bahan
pembentuk sebuah struktur bangunan dan melakukan pengujian
sesuai dengan standar industri.
Lingkup penyusunan TA mencakup kegiatan penyelidikan atau
analisa permasalahan yang terkait penggunaan teori yang relevan
(studi kepustakaan), perancangan sistem, pembuatan alat, dan analisa
untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diselesaikan
dalam TA.
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1.2 Luaran dan Evaluasi
Luaran TA dituliskan dalam bentuk laporan dengan format
penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada buku
panduan ini. Untuk setiap Program Studi, luaran TA yang dapat disusun
adalah sebagai berikut:
1. Program Studi Teknik Komputer, dapat berupa Microcontroller
and Sensor Systems, Control and Intelligence Systems, Robotics,
Software Programming, Mobile Programming, Website
Programming, Android Development, Internet of Thing (IoT),
Network Infrastructure, Network Programming, Network Security.
2. Program Studi Teknik Mesin, dapat berupa Manufacture,
Mechanical Maintenance, Automotive, Energy, Mechanical
Construction, dan Metalurgy.
3. Program Studi Teknik Sipil, dapat berupa Teknik Struktur
Bangunan, Manajemen Konstruksi, Jalan dan Jembatan, Ilmu
Bahan, dan Hidrologi (Bangunan Air).
4. Program Studi Administrasi Bisnis, dapat berupa Administrasi
Bisnis sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Administrasi
Pemasaran, Administrasi Perkantoran, Administrasi Keuangan,
Administrasi
Perdagangan,
Administrasi
Internasional,
Administrasi Perpajakan, Administrasi Personalia.
Evaluasi pelaksanaan TA dilakukan melalui ujian sidang TA untuk
menilai kemampuan mahasiswa dalam pemahaman terhadap substansi
TA yang ditulisnya dan pengetahuan dasar yang relevan terkait dengan
TA. Sidang TA dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan
seluruh beban SKS program D-III.
1.3 Persyaratan
Persyaratan yang wajib dipenuhi mahasiswa saat akan menempuh
TA meliputi syarat penyusunan TA dan syarat menempuh sidang TA.
1.3.1 Penyusunan TA
Mata kuliah TA dapat diambil oleh mahasiswa tingkat akhir
dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai
berikut:
2

1.

2.

Syarat Umum
a. Mengajukan proposal TA kepada Ketua Program Studi.
b. TA dilaksanakan selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester
di mana pada setiap semester harus didaftarkan/ dicantumkan
dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
c. Melunasi beban biaya penyusunan TA.
d. Jika penyusunan TA tidak diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
tahun atau 2 (dua) semester, maka wajib diperpanjang dengan
membayar kembali biaya penyusunan TA ditambah beban
administrasi.
Syarat Khusus
a. Mahasiswa telah menyelesaikan beban kuliah minimal
sebanyak 80 SKS.
b. Tidak memiliki nilai D dan E pada mata kuliah yang telah
diselesaikan.
c. Mendapatkan persetujuan proposal TA dari Ketua Program
Studi.

1.3.2 Ujian Sidang TA
Ujian sidang TA dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Mahasiswa telah melakukan proses bimbingan TA minimal 10
kali.
2. Mahasiswa telah mendapat persetujuan (ACC) dari dosen
pembimbing yang ditandai dengan keterangan ACC sidang pada
lembar bimbingan.
3. Telah memenuhi persyaratan penyusunan TA yang disebutkan di
atas.
1.4 Prosedur Pelaksanaan
Prosedur yang harus ditempuh mahasiswa ketika akan
melaksanakan TA diantaranya:
1. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di
atas.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Mahasiswa mendapatkan SK Pembimbing setelah memenuhi
persyaratan dan menyerahkan SK tersebut ke dosen pembimbing
yang bersangkutan.
Mahasiswa melakukan kegiatan bimbingan selama pelaksanaan TA
selama 1 (satu) semester dan mengisi lembar bimbingan yang
ditandatangani pembimbing. Form lembar bimbingan dapat dilihat
pada Lampiran 1.
Mahasiswa dapat melaksanakan sidang TA setelah mendapat ACC
dari pembimbing.
Mahasiswa dinyatakan lulus setelah melalui ujian sidang TA sesuai
dengan keputusan penguji dan pembimbing.
Mahasiswa melakukan revisi draft laporan TA.
Mahasiswa melaporkan hasil revisi TA kepada penguji dan
pembimbing dengan memberikan form lembar revisi yang
kemudian ditandatangani penguji dan pembimbing. Form lembar
revisi dapat dilihat pada Lampiran 2.
Mahasiswa dapat melakukan penjilidan laporan TA setelah
mendapat ACC penjilidan dari penguji dan pembimbing. Form
persetujuan penjilidan dapat dilihat pada Lampiran 3.
Mahasiswa menjilid laporan TA sebanyak 3 (tiga) tiga eksemplar
dan diberikan kepada Program Studi, perpustakaan, dan mahasiswa
yang bersangkutan.
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BAB II
LAPORAN TUGAS AKHIR
2.1 Bagian Awal
Bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, lembar
pengesahan, abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), kata
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2.1.1 Halaman Sampul Depan
Halaman sampul depan berisi judul TA, maksud TA, nama dan
nomor induk mahasiswa, lambang Politeknik Sukabumi, nama Program
Studi dan Politeknik Sukabumi, dan tahun penyelesaian TA. Penulisan
pada halaman sampul depan menggunakan huruf Times New Roman
ukuran 12 pt, kecuali judul, nama Program Studi dan Politeknik
Sukabumi, serta tahun. Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada
Lampiran 4. Penjelasan setiap bagian pada halaman sampul depan
sebagai berikut:
1. Judul TA disusun sesuai dengan topik TA setiap mahasiswa sesuai
dengan Program Studi masing-masing dan sudah melalui tahap
pengajuan. Judul ditulis menggunakan huruf kapital mode bold
dengan ukuran huruf 14 pt dan ditulis rata tengah.
2. Tulisan Tugas Akhir.
3. Maksud TA adalah “Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
kelulusan program D-III”.
4. Nama mahasiswa ditulis lengkap dan tanpa gelar. Nomor induk
mahasiswa dituliskan di bawah nama.
5. Lambang Politeknik Sukabumi digunakan dengan mengacu kepada
standar yang ditetapkan. Ukuran gambar pada sampul depan yaitu
lebar 4,52 cm dan tinggi 4,5 cm.
6. Nama Program Studi dan Politeknik Sukabumi ditulis di bagian
bawah halaman sampul. Format penulisan disamakan dengan judul
TA.
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7.

Tahun penyelesaian TA adalah tahun dilaksanakannya sidang TA
yang ditulis di bawah nama Program Studi dan Politeknik
Sukabumi.

2.2.2 Halaman Judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama seperti halaman sampul
depan, tetapi diketik di atas kertas putih.
2.2.3 Lembar Pengesahan
Bagian ini berisi judul TA, tanggal sidang, nama dan NIM, nama
pembimbing, dan nama ketua Program Studi. Contoh penulisan lembar
pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 5.
2.2.4 Abstrak
Abstrak merupakan deskripsi singkat dari laporan Tugas Akhir
yang disusun. Abstrak ditulis dengan menggunakan satu spasi, satu
paragraf, dan maksimum 250 kata. Abstrak disusun dalam tiga bagian.
Bagian pertama berisi latar belakang singkat dari permasalahan yang
diangkat pada TA. Bagian kedua berisi metode dan cara pengerjaan dari
TA. Bagian ketiga berisi hasil yang diperoleh dan disertai analisis
singkat terhadap hasil tersebut. Di akhir abstrak, tuliskan kata kunci
tidak lebih dari lima kata kunci. Kata kunci digunakan untuk
mempermudah menemukan TA di mesin pencarian. Sebaiknya, kata
kunci tidak sama dengan kata yang terdapat pada judul. Contoh
penulisan abstrak dapat dilihat pada Lampiran 6.
2.2.5 Kata Pengantar
Pada bagian kata pengantar, tuliskan tentang maksud TA, uraian
singkat TA, dan ucapan terima kasih. Kata pengantar tidak bersifat
ilmiah dan ditulis dalam bahasa formal. Ucapan terima kasih
disampaikan kepada Direktur Politeknik Sukabumi, Ketua Program
Studi, Pembimbing, Dosen dan Staff, Perusahaan (jika ada), dan Orang
Tua. Contoh penulisan kata pengantar dapat dilihat pada Lampiran 7.
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2.2.6 Daftar Isi
Bagian ini berisi urutan judul bab, judul sub-bab, judul anak subbab, disertai dengan nomor halaman. Daftar isi ditulis dalam 1,5 spasi.
Antar bab pada daftar isi diberi jarak 3 spasi. Contoh penulisan daftar isi
dapat dilihat pada Lampiran 8.
2.2.7 Daftar Tabel
Daftar tabel ditulis sesuai dengan nama tabel dan dilengkapi
dengan nomor halaman. Contoh penulisan daftar tabel dapat dilihat pada
Lampiran 9.
2.2.8 Daftar Gambar
Daftar gambar berisi urutan nama gambar dan nomor halaman.
Contoh penulisan daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 10.
2.2.9 Daftar Lampiran
Daftar lampiran berisi urutan nama lampiran dan nomor halaman.
Contoh penulisan daftar lampiran dapat dilihat pada Lampiran 11.
2.3 Bagian Isi
Bagian isi laporan TA terdiri dari pendahuluan, landasan teori,
metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Penjelasan setiap
bagian adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan dan manfaat, hipotesis (jika ada), serta sistematika penulisan.
1. Latar belakang, berisi uraian permasalahan dan identifikasinya
yang melatarbelakangi topik TA yang disusun. Pada latar belakang
juga dituliskan beberapa pustaka relevan sebelumnya yang telah
dilakukan sebagai bahan perbandingan. Jika ada, kemukakan
perbedaan serta kelebihan dari metode/pemecahan masalah yang
dibuat dengan Tugas Akhir sebelumnya.
2. Rumusan masalah, berisi masalah yang diangkat dalam TA dan
ditulis dalam kalimat tanya. Jika terdapat satu rumusan masalah,
kalimat ditulis dalam bentuk paragraf. Jika terdapat lebih dari satu
7

3.

4.

5.
6.
7.

rumusan masalah, kalimat ditulis dalam bentuk poin. Rumusan
masalah harus sesuai dengan topik TA yang disusun.
Batasan masalah, diperlukan untuk membatasi permasalahan yang
diangkat dalam TA. Batasan masalah dapat ditulis dengan mengacu
kepada judul TA.
Tujuan dan manfaat, ditulis dalam dua paragraf yang berbeda.
Tujuan ditulis sesuai dengan rumusan masalah (bila perlu dalam
redaksi yang sama). Dengan kata lain, tujuan merupakan kalimat
rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pernyataan dengan
menghilangkan kata tanya. Manfaat ditulis dalam paragraf baru
yang berisi kegunaan dan kontribusi TA dalam bidang keilmuan
dan masyarakat.
Metode, berisi uraian singkat mengenai metode yang digunakan
dalam penyusunan TA.
Hipotesis (jika ada), berisi jawaban/dugaan sementara dari masalah
yang dirumuskan pada TA.
Sistematika Penulisan, berisi susunan penulisan laporan TA sesuai
konten bab pada daftar isi. Berikan pula penjelasan secara ringkas
dari setiap konten yang dituliskan.

BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini, uraikan teori-teori yang mendukung topik TA
yang disusun dan sertai dengan komentar dan kesimpulan penulis
terhadap teori yang dikemukakan. Tuliskan referensi (sitasi) sesuai
dengan teori yang dikemukakan. Sitasi referensi yang ditulis juga harus
tercantum di bagian Daftar Pustaka. Teknik melakukan sitasi dapat
dilihat pada bagian BAB IV TEKNIK PENULISAN pada buku
panduan ini. Sub bab pada bagian ini mengacu pada konten judul Tugas
Akhir. Tidak diperbolehkan melakukan copy paste dari internet.
Penggunaan judul pada bab ini disesuaikan dengan konten TA menurut
ketentuan Program Studi masing-masing.
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BAB III METODOLOGI/PERANCANGAN/OBJEK KAJIAN/
PROSES PEMBUATAN
Bagian ini berisi uraian tentang langkah-langkah dan metodologi
penyelesaian masalah TA. Bagian ini juga berisi spesifikasi alat,
perancangan, metode pengambilan data, objek kajian, metode analisis,
serta proses pengolahan data. Penggunaan judul pada bab ini
disesuaikan dengan konten TA menurut ketentuan Program Studi
masing-masing.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini berisi hasil TA dan pembahasannya. Hasil TA dapat
berupa usulan metode, temuan, hasil eksperimen, dan hasil pengujian
dari TA yang disusun. Sebaiknya hasil TA ditulis dalam bentuk tabel,
grafik, foto/gambar, atau bentuk lain yang disertai dengan pembahasan
agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Jika memungkinkan,
hasil hendaknya juga dibandingkan dengan hasil TA/metode/sistem
/temuan sebelumnya yang sejenis sesuai dengan tinjauan pustakan pada
bagian pendahuluan.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Kesimpulan, harus berisi hasil dari TA yang ada pada BAB IV dan
harus mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan pada BAB I.
Kesimpulan TA harus menjawab permasalahan yang dirumuskan.
Jumlah poin pada kesimpulan harus sama dengan jumlah poin pada
rumusan masalah dan tujuan.
2. Saran, berisi saran-saran dari penulis terhadap TA yang disusun
sebagai perbaikan referensi pada TA selanjutnya.
2.4 Bagian Akhir
Bagian akhir laporan TA berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar
pustaka diberi nomor halaman, sedangkan lampiran tidak diberi nomor
halaman. Penjelasan pada bagian ini adalah sebagai berikut:
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1.

2.

Daftar pustaka, berisi daftar rujukan/referensi/acuan yang
digunakan pada penyusunan TA. Setiap referensi yang ditulis di
daftar pustaka harus disebutkan (disitasi) di bagian isi laporan TA,
khusunya pada BAB II. Teknik sitasi yang digunakan dapat dilihat
pada bagian BAB IV TEKNIK PENULISAN dari buku panduan
ini. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada Lampiran
12.
Lampiran, berisi data-data pendukung laporan TA yang
disesuaikan dengan daftar lampiran pada bagian awal.
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BAB III
PROPOSAL TUGAS AKHIR
Sebelum melakukan penyusunan TA, mahasiswa harus
mengajukan proposal (usulan) TA sesuai topik yang diangkat. Proposal
TA diajukan kepada Ketua Program Studi dan harus mendapatkan
persetujuan (ACC) agar TA dapat dilaksanakan. Dalam menyusun
proposal TA, mahasiswa dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan
dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan topik TA. Seperti laporan
TA, penulisan proposal TA dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu
bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3.1 Bagian Awal
Bagian ini proposal TA berisi halaman judul, lembar persetujuan,
dan daftar isi.
3.1.1 Halaman Judul
Halaman judul berisi judul TA yang diajukan, tulisan Proposal TA,
nama dan nomor induk mahasiswa, lambang Politeknik Sukabumi, nama
Program Studi dan Politeknik Sukabumi, dan tahun pengajuan TA.
Penulisan disamakan seperti laporan TA, tetapi tidak mencantumkan
maksud. Proposal TA dijilid menggunakan soft cover berwarna
transparan. Contoh halaman judul proposal TA dapat dilihat pada
Lampiran 13.
3.1.2 Lembar Persetujuan
Bagian ini berisi judul TA, nama dan NIM, nama pembimbing, dan
nama ketua Program Studi. Contoh penulisan lembar pengesahan dapat
dilihat pada Lampiran 14.
3.1.3 Daftar Isi
Bagian ini berisi urutan judul bab, judul sub-bab, judul anak subbab, disertai dengan nomor halaman. Contoh penulisan sama seperti
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penulisan daftar isi pada laporan TA, tetapi dengan konten yang sesuai
dengan format proposal TA.
3.2 Bagian Isi
Bagian isi laporan TA terdiri dari pendahuluan, landasan
teori/tinjauan pustaka, metodologi, dan jadwal kegiatan. Penjelasan
setiap bagian adalah sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi sama seperti pada penyusunan laporan TA yang
dijelaskan pada BAB II LAPORAN TUGAS AKHIR pada buku
panduan ini.
BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi sama seperti pada penyusunan laporan TA yang
dijelaskan pada BAB II LAPORAN TUGAS AKHIR pada buku
panduan ini.
BAB III METODOLOGI/PERANCANGAN/OBJEK KAJIAN/
PROSES PEMBUATAN
Bab ini berisi sama seperti pada penyusunan laporan TA yang
dijelaskan pada BAB II LAPORAN TUGAS AKHIR pada buku
panduan ini.
BAB IV JADWAL KEGIATAN
Bagian ini berisi timeline rencana penyusunan TA dalam waktu 1
(satu) semester. Format penulisan jadwal kegiatan dapat dilihat pada
Lampiran 15.
3.3 Bagian Akhir
Bagian akhir proposal TA berisi daftar pustaka yang berisi daftar
rujukan/referensi/acuan yang digunakan pada penyusunan TA. Setiap
referensi yang ditulis di daftar pustaka harus disebutkan (disitasi) di
bagian isi proposal TA. Teknik sitasi yang digunakan dapat dilihat pada
bagian BAB IV TEKNIK PENULISAN dari buku panduan ini.
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BAB IV
TEKNIK PENULISAN
4.1 Bahan dan Ukuran
Naskah ditulis dalam kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) jenis HVS
70 gr/m2 (untuk draft) dan HVS 80 gr/m2 (untuk laporan akhir yang
sudah dijilid hard cover). Penggunaan kertas tidak dibolak-balik. Jenis
sampul yang digunakan adalah hard cover dengan warna sesuai dengan
ketentuan Program Studi.
4.2 Pengetikan
Teknik penulisan yang baik diperlukan dalam penyusunan laporan
TA, khususnya saat melakukan pengetikan. Pada bagian ini akan
dijelaskan beberapa teknik pengetikan yang perlu dilakukan saat
menyusun laporan TA.
4.2.1 Jenis Huruf
Naskah laporan TA ditulis menggunakan hruf Times New Roman
ukuran 12 pt untuk seluruh bagian, kecuali judul, nama Program Studi
dan Politeknik Sukabumi, serta tahun pada bagian sampul depan yang
ditulis dengan ukuran 14 pt. Selain itu, judul bab juga ditulis
menggunakan ukuran huruf 14 pt.
4.2.2 Bilangan dan Satuan
Bilangan ditulis menggunakan angka, kecuali pada awal kalimat.
Bilangan desimal ditandai koma dengan maksimal digit 2 angka dengan
pembulatan (contoh: 25,13245 ditulis 25,13). Satuan ditulis
menggunakan Standar Internasional (SI).
4.2.3 Jarak Baris
Jarak antar baris diatur dengan 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung,
abstrak, dan daftar pustaka yang ditulis 1 spasi.
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4.2.4 Batas Tepi (Margin)
Batas penulisan setiap halaman diatur sebagai berikut:
tepi atas
: 4 cm
tepi bawah
: 3 cm
tepi kiri
: 4 cm
tepi kanan
: 3 cm
4.2.5 Alinea Baru
Alinea baru dibuat menjorok kedalam sebanyak 7 karakter (1,27
cm) dari batas tepi kiri tulisan. Antara sub-bab satu dan yang lainnya,
berikan spasi 3 pt (satu kali Enter).
4.2.6 Awal Kalimat
Awal kalimat tidak berisi kata sambung seperti: dan, atau, tetapi,
sedangkan, dsb. Jika terdapat bilangan di awal kalimat, maka
penulisannya harus dieja (contoh: Lima orang mahasiswa).
4.2.7 Heading
Sebaiknya tidak menggunakan lebih dari 3 tingkat heading. Setiap
huruf di awal kata dalam suatu heading harus berhuruf kapital.
Penjelasan setiap heading dapat dilihat sebagai berikut:
1. Heading level-1, harus dalam huruf kapital mode bold dengan
ukuran huruf 14 pt spasi 1,5 dan terletak di tengah-tengah. Heading
level-1 berisi nomor bab dan judulnya. Sebagai contoh, lihat judul
bab pada buku panduan ini.
2. Heading level-2, berisi judul sub-bab yang diberi nomor sesuai
penomoran bab dan ditulis dalam huruf Capitalize Each Word
kecuali kata sambung. Gunakan ukuran huruf 12 pt dan mode bold.
3. Heading level-3, berisi judul sub-bab yang diberi nomor sesuai
penomoran bab dan ditulis dalam huruf Capitalize Each Word
kecuali kata sambung. Gunakan ukuran huruf 12 pt dan mode bold.
Hindari penggunaan satu heading. Jika terdapat lebih dari 3 tingkat
heading, gunakan huruf untuk membuat heading baru. Contoh penulisan
heading dapat dilihat pada teknik penulisan buku panduan ini, atau dapat
dilihat sebagai berikut:
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sistem

Heading
level-1

Heading level-2

dan seterusnya …
2.1.1 Sistem Dinamik

Heading level-3

dan seterusnya …

4.2.8 Bullet and Numbering
Tidak diperbolehkan menggunakan bullet mode apapun dalam
penulisan laporan TA dan proposal TA.
Numbering digunakan untuk memberi nomor pada serangkaian
poin-poin dalam tulisan. Gunakan numbering mode angka untuk
penulisan poin-poin.
4.2.9 Tanda Baca
Penggunaan tanda baca yang sesuai merupakan hal yang penting
dalam penulisan laporan. Tanda baca yang digunakan meliputi titik,
koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, titik koma, garis miring, dan
tanda kurung. Berikut penjelasannya:
1. Titik (.) digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat pernyataan.
Selain itu, titik digunakan pada pemendekan kata (contoh: No. Sdr.
Jl. dsb)
2. Koma (,) digunakan antara serangkaian kata yang berurutan. Koma
juga digunakan untuk memisahkan antara dua pernyataan yang
diikuti kata sambung. Selain itu, koma juga digunakan di akhir kata
sambung yang menghubungkan 2 kalimat. Contoh:
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Media promosi yang digunakan adalah televisi, internet, radio, dan
media cetak. Penggunaan media elektronik memiliki keunggulan
jika sasarannya adalah konsumen dengan tingkat ekonomi
menengah ke atas, sedangkan media cetak bermanfaat ketika
sasarannya adalah konsumen tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Akan tetapi, kedua media tersebut akan lebih baik lagi jika
digunakan bersamaan.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Tanda tanya (?) digunakan pada akhir kalimat tanya langsung.
Contohnya seperti pada penulisan rumusan masalah.
Tanda seru (!) digunakan pada akhir kalimat perintah langsung.
Titik dua (:) digunakan sebagai penghubung pada beberapa
rangkaian kata. Titik dua juga digunakan untuk menjelaskan suatu
definisi kalimat, contoh, persamaan, pendapat, dsb. Tidak ada spasi
antara kata sebelum titik dua disimpan.
Titik koma (;) digunakan untuk memisahkan serangkaian poin
kalimat dalam suatu paragraf.
Garis miring (/) digunakan sebagai penghubung antara kata yang
memiliki kesamaan makna. Tidak ada spasi antara satu kata dan
kata lainnya yang dihubungkan oleh garis miring.
Tanda kurung ( ) digunakan untuk istilah, definisi simbol, kata
yang sama, dan sitasi referensi.

4.3 Penomoran
Nomor diberikan sebagai identitas dalam laporan TA yang meliputi
nomor halaman, nomor tabel, nomor gambar, dan nomor persamaan.
4.3.1 Halaman
Penomoran halaman menggunakan tulisan Times New Roman
ukuran 12 pt. Nomor halaman diketik dengan jarak 1,5 cm dari tepi atas
atau tepi bawah. Tata letak nomor halaman diuraikan sebagai berikut:
1. Pada bagian awal laporan, dimulai dari halaman judul sampai
halaman daftar lampiran, diberi nomor halaman angka romawi di
bagian bawah rata tengah.
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2.

3.

Di bagian isi laporan, nomor halaman angka diletakan di bawah
rata tengah untuk halaman awal bab dan diletakan di pojok kanan
atas sejajar dengan tepi kanan tulisan untuk halaman selanjutnya.
Di bagian akhir laporan, nomor halaman ditulis pada daftar pustaka
dengan melanjutkan nomor dari isi. Pada lampiran tidak dituliskan
nomor halaman.

4.3.2 Tabel
Tabel diberi nomor urut sesuai bab di mana tabel tersebut berada.
Penomoran diikuti judul tabel, diletakan di bagian atas tabel, rata tengah
dengan tabel. Berikan spasi after 6 pt antara keterangan tabel dan tabel.
Judul kolom atau baris dalam tabel menggunakan mode bold. Jika tabel
berukuran lebar, dapat menggunakan mode landscape pada kertas yang
digunakan. Contoh penulisan tabel yang berada pada BAB III adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Spesifikasi mini-komputer
Perangkat
Prosesor
RAM
Sistem operasi
Dimensi
Berat

Spesifikasi
ARM Cortex 1,5 GHz
2 GB
Linux
7,5 x 4,2 x 1,8 cm
250 gr

4.3.3 Gambar
Yang termasuk gambar pada laporan TA diantaranya: grafik, foto,
gambar, peta, denah, sketsa, diagram, dsb. Penomoran gambar sama
seperti pada penomoran tabel, tetapi nomor gambar disimpan di bagian
bawah setelah gambar. Berikan spasi after 6 pt antara gambar dan
keterangan gambar. Gambar yang digunakan hendaknya memiliki
kualitas yang baik dan memiliki tulisan yang jelas dibaca. Contoh
penomoran gambar yang berada pada BAB III adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Diagram blok perangkat keras
4.3.4 Persamaan
Persamaan secara berurutan diikuti dengan penomoran angka
dalam tanda kurung dengan margin rata kanan. Gunakan fasilitas
equation editor untuk membuat persamaan. Gunakan tanda kurung
untuk menghindari kerancuan dalam pemberian angka pecahan. Contoh
penulisan dan penomoran persamaan adalah sebagai berikut:
∑

(1)

Pastikan bahwa simbol-simbol di dalam persamaan telah
didefinisikan sebelum persamaan atau langsung mengikuti setelah
persamaan muncul. Simbol diketik dengan huruf miring.
mengacu
pada gaya, tetapi F merupakan satuan Farad.
4.4 Bahasa
Bahasa yang digunakan untuk penulisan laporan TA adalah bahasa
Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam
bentuk baku (terdapat subjek, predikat, dan objek/keterangan).
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4.4.1 Bentuk Kalimat
Penulisan kalimat tidak mengandung kata ganti orang pertama,
kedua, maupun ketiga (penulis, penyusun, saya, kami, dia, dsb).
Sebaiknya, kalimat ditulis dalam bentuk pasif. Kata „penulis‟ hanya
boleh ditulis di bagian kata pengantar saja.
4.4.2 Istilah
Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau istilah serapan.
Jika menggunakan istilah asing, gunakan mode italic. Hindari penulisan
istilah asing yang memiliki imbuhan (contoh: mendelete dapat ditulis
menghapus). Penulisan istilah harus konsisten dalam isi laporan. Jika
terdapat kata yang memiliki istilah asing, maka istilah asing ditulis di
dalam kurung.
4.4.3 Singkatan
Singkatan sebaiknya ditulis terlebih dahulu penjelasannya saat
digunakan pertama kali. Pada kalimat selanjutnya, gunakan singkatan
tersebut sebagai istilah. Contohnya:
Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah yang harus
ditempuh mahasiswa di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar
akademik. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA jika telah
menyelesaikan seluruh mata kuliah lainnya. Setelah TA
diselesaikan, mahasiswa harus menempuh sidang TA yang
dilaksanakan oleh Program Studi.
4.5 Kutipan
Terdapat dua jenis kutipan yang dapat digunakan dalam
penyusunan laporan TA, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak
langsung.
4.5.1 Kutipan Langsung
Kutipan langsung merupakan metode pengutipan referensi dengan
cara menuliskan apa yang dikutip secara utuh dan dilengkapi tanda
kutip. Contoh penulisan kutipan langsung:
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“Pemeliharaan berat umumnya dilakukan setelah usia pakai
bangunan mencapai ±20 tahun. Oleh karena itu, pemeliharaan
perlu dilakukan secara periodik melalui mekanisme pemeliharaan
terintegrasi.”
4.5.2 Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung merupakan metode pengutipan referensi
dengan cara melakukan teknik parafrase. Parafrase adalah teknik
pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dan bahasa yang
sama serta tanpa mengubah maknanya. Contoh kutipan tidak langsung:
Pemeliharaan berat pada bangunan gedung dapat dilakukan setelah
bangunan mencapai usia ±20 tahun, sehingga diperlukan
mekanisme pemeliharaan terintegrasi yang dilaksanakan secara
periodik.
4.6 Sitasi
Sitasi adalah teknik yang digunakan untuk menyebutkan referensi
dari suatu kalimat dalam sebuah tulisan. Sitasi dilakukan dengan tujuan
untuk menjunjung etika akademik dan keilmuan serta menghindari
plagiasi. Sitasi dilakukan dengan menuliskan nama akhir dari penulis
dan diikuti oleh tahun penulisan. Semua sitasi yang ada pada laporan
harus bersumber dari daftar pustaka. Khusus Program Studi
Administrasi Bisnis, teknik sitasi dapat dilakukan menggunakan gaya
Harvard sebagai berikut:
1. Sitasi di awal kalimat
Contoh:
Menurut Usman, K. (2009: 12), “Pemeliharaan berat umumnya
dilakukan setelah usia pakai bangunan mencapai ±20 tahun. Oleh
karena itu, pemeliharaan perlu dilakukan secara periodik melalui
mekanisme pemeliharaan terintegrasi”.
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2.

Sitasi di akhir kalimat
Contoh:
Pemeliharaan berat pada bangunan gedung dapat dilakukan setelah
bangunan mencapai usia ±20 tahun, sehingga diperlukan
mekanisme pemeliharaan terintegrasi yang dilaksanakan secara
periodik (Usman, K., 2009: 12).

3.

Sitasi penulis dua orang
Contoh:
Menurut Usman, K. dan Winandi, R. (2009: 12), pemeliharaan
berat pada bangunan gedung dapat dilakukan setelah bangunan
mencapai usia ±20 tahun, sehingga diperlukan mekanisme
pemeliharaan terintegrasi yang dilaksanakan secara periodik.

4.

Sitasi penulis lebih dari dua orang
Contoh:
Pemeliharaan berat pada bangunan gedung dapat dilakukan setelah
bangunan mencapai usia ±20 tahun, sehingga diperlukan
mekanisme pemeliharaan terintegrasi yang dilaksanakan secara
periodik (Usman, K., dkk, 2009: 12).

Untuk Program Studi Teknik Komputer, Program Studi Teknik
Mesin, dan Program Studi Teknik Sipil digunakan teknik sitasi IEEE.
Berbeda dengan gaya Harvard, teknik ini menggunakan kurung siku
yang berisi nomor referensi pada daftar pustaka. Urutan sitasi harus
sesuai dengan urutan pada daftar pustaka. Contoh:
Menurut [1], pemeliharaan berat pada bangunan gedung dapat
dilakukan setelah bangunan mencapai usia ±20 tahun, sehingga
diperlukan
mekanisme
pemeliharaan
terintegrasi
yang
dilaksanakan secara periodik.
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Pemeliharaan berat pada bangunan gedung dapat dilakukan setelah
bangunan mencapai usia ±20 tahun, sehingga diperlukan
mekanisme pemeliharaan terintegrasi yang dilaksanakan secara
periodik [2].
5.

Sitasi pada gambar atau tabel
Setiap gambar dan tabel yang bukan dibuat sendiri harus dituliskan
referensinya. Jika gambar atau tabel merupakan buatan sendiri, referensi
tidak perlu dituliskan. Teknik sitasi yang digunakan sesuai dengan
Program Studi masing-masing seperti telah dijelaskan sebelumnya.
Contoh:

Gambar 2.1 Konsep modulasi lebar pulsa [2]
Tabel 3.1 Kriteria penilaian [2]
Klasifikasi konsumen
Anak-anak (1-10 tahun)
Remaja (11-22 tahun)
Dewasa (23-60 tahun)
Lansia (>60 tahun)

Tingkat kepuasan
Biasa
Tinggi
Sedang
Biasa

4.7 Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan
laporan. Semua referensi yang ditulis di daftar pustaka harus tersitasi
dalam isi laporan, begitu pula sebaliknya. Referensi utama yang
diwajibkan untuk digunakan adalah artikel dari jurnal atau prosiding
seminar. Sumber referensi lainnya dapat diambil dari buku, TA/Skripsi
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sebelumnya, datasheet, dan website. Daftar pustaka ditulis dalam spasi 1
dan spasi antar referensi 1 spasi ke bawah dan ke atas. Referensi ditulis
secara alfabetis untuk Program Studi Administrasi Bisnis (format
Harvard). Untuk Program Studi Teknik Komputer, Program Studi
Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Sipil, daftar pustaka ditulis
sesuai dengan urutan sitasi pada isi laporan (format IEEE). Sangat
dianjurkan untuk melakukan sitasi pada artikel di Jurnal Teknologi
Rekayasa (JTERA) dan Journal of Economic and Enterpreneur
(ECONEUR) Politeknik Sukabumi. Contoh penulisan daftar pustaka
sebagai berikut:
1.

Artikel jurnal
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
Alphanoda, A. F., “Pengaruh Jarak Anoda-Katoda dan Durasi
Pelapisan Terhadap Laju Korosa pada Hasil Electroplating
Hard Chrome,” Jurnal Teknologi Rekayasa (JTERA), Vol. 1
No. 1, pp. 1-6, 2016.
Format daftar pustaka IEEE:
[1] Alphanoda, A. F., “Pengaruh Jarak Anoda-Katoda dan Durasi
Pelapisan Terhadap Laju Korosa pada Hasil Electroplating
Hard Chrome,” Jurnal Teknologi Rekayasa (JTERA), Vol. 1
No. 1, pp. 1-6, 2016.

2.

Artikel prosiding
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
Zoni, M. dan Rohman, A. R., “Design of Sliding Mode Control
with Observer Based Linear Matrix Inequality for Input
Saturation System, Proc. of International Conference on
System Engineering and Technology (ICSET), pp. 1-4, 2012.
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Format daftar pustaka IEEE:
[1] Zoni, M. dan Rohman, A. R., “Design of Sliding Mode
Control with Observer Based Linear Matrix Inequality for
Input Saturation System, Proc. of International Conference
on System Engineering and Technology (ICSET), pp. 1-4,
2012.
3.

Buku
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
Syahwil, M., dkk, “Panduan Mudah Simulasi dan Praktik
Mikrokontroler Arduino Edisi 1,” Yogyakarta: Andi Offset,
2013.
Format daftar pustaka IEEE:
[1] Syahwil, M., dkk, “Panduan Mudah Simulasi dan Praktik
Mikrokontroler Arduino Edisi 1,” Yogyakarta: Andi Offset,
2013.

4.

Tugas Akhir/Skripsi
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
Yusuf, M., Implementasi Pengendali Proporsional-IntegralDerivatif (PID) untuk Kebutuhan Lepas Landas Quadcopter,
Tugas Akhir Diploma Politeknik Sukabumi, 2017.
Format daftar pustaka IEEE:
[1] Yusuf, M., Implementasi Pengendali Proporsional-IntegralDerivatif (PID) untuk Kebutuhan Lepas Landas Quadcopter,
Tugas Akhir Diploma Politeknik Sukabumi, 2017.

24

5.

Datasheet
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
“PDCA12-70 datasheet,” Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.
Format daftar pustaka IEEE:
[1] “PDCA12-70 datasheet,” Opto Speed SA, Mezzovico,
Switzerland.

6.

Website
Contoh:
Format daftar pustaka Harvard:
The IEEE website. [Online]. Tersedia: http://www.ieee.org/,
Diakses tanggal: 20 Februari 2017
Format daftar pustaka IEEE:
[1] The IEEE website. [Online]. Tersedia: http://www.ieee.org/,
Diakses tanggal: 20 Februari 2017
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DAFTAR PUSTAKA
Politeknik Sukabumi, Pedoman Akademik Politeknik Sukabumi 2017,
tidak diterbitkan.
Politeknik Sukabumi, Pedoman Penyusunan Tugas Akhir 2006, tidak
diterbitkan.
Politeknik Sukabumi, Template Jurnal Teknologi Rekayasa (JTERA),
tidak diterbitkan.
Politeknik Negeri Bandung, Panduan Tugas Akhir dan Praktik Kerja
Lapangan Politeknik Negeri Bandung 2014, tidak diterbitkan.
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