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KATA PENGANTAR 

 

 

Atas perkenan dan segala limpahan berkah-Nya, maka buku Panduan 

Penyusunan dan Penulisan tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa Perguruan 

Tinggi Mitra Lampung dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah 

kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

Buku Panduan ini diterbitkan untuk memberi tuntunan kepada mahasiswa 

dalam menyusun dan menulis tugas akhir/skripsi sebagai salah satu syarat 

kelulusan dalam menyelesaikan studi pada Institusi/Lembaga yang ada di 

Perguruan Tinggi Mitra Lampung. 

 

Perbaikan pertama sudah dilakukan tetapi ibarat pepatah “Tak ada gading 

yang tak retak”, demikian juga halnya dengan buku panduan ini, kami 

menantikan sumbangan saran demi kesempurnaan buku panduan ini di masa 

yang akan datang. 

 

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, tak lupa kami ucapkan 

terima kasih, semoga Buku Panduan ini dapat memberikan manfaat yang 

besar bagi mahasiswa dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir/skripsi 

dan bagi pengembangan Perguruan Tinggi Mitra Lampung. 

 

Bandar Lampung, 2015 
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BAGIAN I 

KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

 

 

1.1 Bentuk Karya Tulis Ilmiah 

Bentuk karya ilmiah untuk diploma adalah tugas akhir, sedangkan sarjana 

adalah skripsi. 

 

1.2 Persyaratan 

1. Persyaratan Umum 

Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan. 

2. Persyaratan Khusus 

a. Jumlah sks yang ditempuh 

1. Untuk D-3 minimal telah menempuh 110 sks, 

2. Untuk S-1 kelas reguler minimal telah menempuh 125 sks, 

3. Untuk S-1 kelas non reguler minimal telah menempuh 46 sks. 

b. Dinyatakan “LULUS” dengan nilai huruf mutu terendah adalah 

“C” untuk semua mata kuliah. 

c. IPK Minimal 2.00 

 

1.3 Persyaratan Pembimbing  

Selama proses penelitian, penyusunan, dan penulisan tugas akhir dan skripsi, 

mahasiswa harus dibimbing oleh tim pembimbing dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Satu orang pembimbing utama, selaku penanggung jawab dan apabila 

diperlukan, dapat diangkat satu orang anggota pembimbing yang 

memiliki keahlian khusus di bidangnya yang ditunjuk dengan surat 

keputusan (SK) Ketua Institusi masing-masing prodi. 

2. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan 

memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan 

jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing. 

3. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping/anggota ditunjuk 
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oleh jurusan/bagian/laboratorium dan disahkan dengan SK Ketua 

Institusi. 

4. Pembimbing utama pada dasarnya adalah tenaga pengajar tetap 

Yayasan/Prodi, yang ada di Prodi/Bagian/laboratorium, serendah-

rendahnya memiliki jabatan lektor dan memiliki ijazah S-2/Sp-1. 

5. Apabila tenaga pengajar tetap yang memenuhi persyaratan diatas 

tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, Yayasan/prodi dapat 

menunjuk tenaga pengajar tetap yang memenuhi persyaratan 

serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli dan ijazah S-2/Sp-1. 

 

1.4 Prosedur Penunjukan Pembimbing  

1. Penunjukan pembimbing (utama dan pendamping/anggota) dilakukan 

berdasarkan rapat prodi setelah mahasiswa menyerahkan topik tentatif 

kepada prodi. 

2. Ketua prodi secara tertulis menyampaikan penunjukan pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping/anggota kepada Ketua Institusi. 

Ketua Institusi segera mengeluarkan SK pengangkatannya yang 

berlaku untuk 6 bulan dan dapat diperpanjang. 

3. Apabila dipandang perlu, Ketua prodi dapat pula menyarankan 

penunjukan berikut: 

a. Narasumber, yaitu tenaga ahli dari luar prodi/jurusan yang 

diminta informasinya berkaitan dengan materi tugas 

akhir/skripsi. 

b. Konsultan, yaitu tenaga pengajar tetap atau tidak tetap 

prodi/jurusan atau tenaga dari luar yang diminta konsultasinya 

untuk penyusunan tugas akhir/skripsi dalam bidang Metode 

penelitian dan/atau statistika (tidak menyangkut tugas 

akhir/skripsi dan bahasa). 

 

1.5 Penggantian Pembimbing 

Apabila karena suatu alasan atau adanya halangan sehingga pembimbing 

utama dan/atau salah satu pembimbing pendamping/anggota tidak dapat 



 

 8 Buku Panduan Proposal dan Laporan Tugas Akhir & Skripsi 

Perguruan Tinggi Mitra Lampung 

 

menjalankan tugasnya lebih dari tiga bulan baik berturut-turut maupun tidak 

berturut-turut, mahasiswa yang bersangkutan melapor kepada Ketua 

prodi/jurusan dapat menunjuk penggantinya dengan memperhatikan 

persyaratan pembimbing tersebut. 

 

1.6 Prosedur Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi 

1. mahasiswa mengajukan usulan 3 judul beserta justifikasinya ke 

program studi dengan syarat : 

a. Form-01 yang dikeluarkan oleh BAAK 

b. Form-02 yang dikeluarkan oleh BAUK  

2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menyusun tugas 

akhir/skripsi dapat mengajukan permohonan penyusunan tugas 

akhir/skripsinya kepada BAAK dengan mengisi formulir yang 

disediakan dengan membawa memo pengajuan tugas akhir/skripsi dari 

prodi. 

3. BAAK mengeluarkan rekomendasi (F-01) berdasarkan persyaratan 

tugas akhir/skripsi dan print out Daftar Nilai Sementara. 

4. Mahasiswa meminta slip pembayaran tugas akhir/skripsi ke bagian 

keuangan dan setelah melakukan pembayaran, menyertakan Slip 

Pembayaran tugas akhir/skripsi yang telah disahkan oleh pihak bank 

pada petugas yang ditunjuk. 

5. Bagian keuangan menyerahkan Formulir (F-02) ke mahasiswa. 

6. Mahasiswa menyerahkan F-02 yang telah diisi ke Program Studi 

berikut Topik/Judul tugas akhir/skripsi. 

7. Program studi menyerahkan buku panduan penyusunan tugas 

akhir/skripsi dan  kartu kendali (F-03) kepada mahasiswa. 

8. Pembimbing akan ditentukan oleh Program Studi setelah mahasiswa 

mengajukan Judul/topik penelitian. 

9. Program Studi menerbitkan SK pembimbing tugas akhir/skripsi. 

10. Mahasiswa melaksanakan proses bimbingan proposal minimal 5 kali 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dibuktikan dengan hasil 

bimbingan yang dicatat dalam kartu kendali (F-03). 
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11. Setelah proposal disetujui untuk diseminarkan, mahasiswa 

mengajukan seminar dengan mengisi form usulan seminar proposal (F-

04). 

12. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal yang dibuktikan dengan 

berita acara seminar (F-05) dan absensi peserta seminar (minimal 10 

peserta). 

13. Keputusan hasil seminar proposal dinyatakan layak, tidak layak atau 

layak dengan perbaikan oleh pembimbing dan pembahas. 

14. Jika dinyatakan tidak layak maka mahasiswa diwajibkan memperbaiki 

proposal sesuai dengan masukan dosen pembimbing dan pembahas 

dan melaksanakan seminar kembali. 

15. Jika dinyatakan layak dengan perbaikan, maka mahasiswa melakukan 

perbaikan proposal sesuai dengan saran dan masukan selama seminar 

proposal. 

16. Setelah perbaikan proposal mendapat persetujuan pembimbing, maka 

mahasiswa dapat melaksanakan penelitian.  

17. Setiap proses bimbingan penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa 

harus membawa kartu bimbingan dan sekurang-kurangnya 5 kali 

bimbingan dengan waktu minimal 1 bulan. 

18. Setelah draft tugas akhir/skripsi dan draft jurnal disetujui oleh 

pembimbing, selanjutnya mahasiswa mengajukan permohonan ujian 

tugas akhir/skripsi dengan mengisi surat permohonan ujian (F-06) 

dengan membawa: 

a. Memo rekomendasi tugas akhir/skripsi dari program studi untuk 

disetujui (stempel) bagian keuangan (BAUK).  Memo dari 

BAAK dan bebas perpustakaan. 

b. Kartu kendali bimbingan (F-03) asli; 

c. SK Pembimbing; 

d. Bukti slip pembayaran tugas akhir/skripsi; 

19. Pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi.   

20. Hasil keputusan ujian dinyatakan dengan lulus dan tidak lulus (F-09) 

dengan mempertimbangkan hasil penilaian penguji dalam form 

penilaian ujian tugas akhir/skripsi (F-07). 
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21. Mahasiswa menyatakan keaslian karya tulis (skripsi) dengan mengisi 

form pernyataan orisinalitas (F-08). 

22. Mahasiswa wajib melaksanakan perbaikan tugas akhir/skripsi sesuai 

dengan saran dari penguji yang tertuang dalam form perbaikan (F-10). 

 

1.7 Prosedur Bimbingan 

Tim pembimbing diharapkan untuk memantau bimbingannya dengan 

menggunakan kartu kendali bimbingan tugas akhir/skripsi. Dengan demikian, 

tim pembimbing dapat mengetahui perkembangan mahasiswa secara 

mendalam mengikuti proses kegiatannya dalam menyusun dan menulis tugas 

akhir/skripsi. Adapun proses yang dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa bersama pembimbing utama dan pembimbing 

pendamping/anggota mendiskusikan judul, outline (garis besar), 

desain/rancangan penelitian, bahan dan metode, parameter yang di amati 

dan alat ukur yang digunakan. 

2. Proposal yang telah disetujui tim pembimbing wajib diseminarkan 

ditingkat Prodi (pelaksanaan seminar disesuaikan dengan kondisi prodi 

yang bersangkutan). 

3. Proposal yang telah diseminarkan harus terdaftar di prodi. 

4. Mahasiswa melakukan penelitian dengan supervisi tim pembimbing serta 

menyusun tugas akhir/skripsi sesuai dengan proses yang ditetapkan.  

5. Apabila tugas akhir/skripsi tidak dapat diselesaikan sesuai periode SK,  

maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan penelitian dengan judul 

yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan penelitian 

kepada ketua institusi untuk dikeluarkan SK perpanjangan (judul dan 

pembimbingnya tetap sama). 

b. Semester bersangkutan tetap diperhitungkan dalam waktu maksimal 

studi. 

c. Jika dalam 2 periode mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat 

menyelesaikan penelitiannya, maka Ketua Prodi, memberikan 

peringatan tertulis kepada mahasiswa.  
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BAGIAN II 

SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

 

 

Proposal ini disusun ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian akhir. 

 

2.1 Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman judul dan halaman persetujuan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Halaman Judul. 

Halaman judul memuat : judul, maksud proposal tugas akhir/skripsi, 

logo institusi, nama dan nomor pokok mahasiswa, program studi, 

institusi yang dituju dan tahun pengajuan. (contoh di lampiran 1) 

a. Judul tugas akhir/skripsi dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas 

dan menunjuk dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan 

tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

b. Maksud proposal tugas akhir/skripsi ialah tugas akhir (untuk D3) 

dan tugas akhir/skripsi (untuk S1). 

c. Logo institusi yang diambil adalah logo dari institusi dengan 

diameter 5,5 cm. 

d. Nama Mahasiswa ditulis lengkap, sesuai dengan nama yang 

tercantum dalam Ijasah SLTA. Di bawah nama dicantumkan 

Nomor Pokok Mahasiswa. 

e. Program studi yang dituju adalah sekolah atau akademi yang 

ditempuh oleh mahasiswa. 

f. Institusi yang dituju adalah sekolah atau akademi yang ditempuh 

oleh mahasiswa. 

g. Tahun pengajuan ditujukan dengan menuliskan tahun diajukan 

proposal tugas akhir/skripsi. 
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2. Halaman Persetujuan. 

Halaman ini berisi persetujuan pembimbing lengkap dengan tanda 

tangan dan tanggal persetujuan oleh pembimbing. (Contoh di 

lampiran 2) 

3. Kata Pengantar (khusus STIKES) 

4. Daftar Isi 

5. Daftar Tabel  

6. Daftar Gambar  

7. Daftar Lampiran  

 

2.2 Bagian Isi 

Bagian isi memuat: BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian; BAB II Tinjauan Pustaka berisikan landasan teori atau 

dasar-dasar teori, hasil penelitian terdahulu yang terkait, kerangka teori 

(khusus STIKES), kerangka kerja (optional), dan hipotesis (optional); BAB 

III Metode penelitian berisikan Jenis penelitian, Desain Penelitian, Waktu dan 

Tempat penelitian, Subjek Penelitian (Populasi dan/atau Sampel), variabel, 

definisi operasional variabel dan pengukuran, Etika Penelitian (khusus 

STIKES), Pengumpulan data (Instrumen dan Teknik), Pengolahan data dan 

Analisis data. 

 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri atas : 

a. Latar Belakang Masalah 

Berisi pokok-pokok pemikiran tentang masalah yang akan diteliti dan 

alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan ini 

dipandang menarik dan perlu diteliti. 

 

b. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya 

atau kalimat Deklaratif (pernyataan). Namun perumusan masalah 

tersebut harus mampu menunjukkan variable yang akan diteliti. 
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c. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah diperlukan agar ruang lingkup penelitian menjadi 

lebih jelas, fokus, dan lebih spesifik. Batasan masalah menegaskan 

apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam penelitian. 

 

d. Tujuan Penelitian 

Adalah keadaaan yang ingin dicapai (Goals/Objective) dalam 

penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan. 

 

e. Manfaat Penelitian 

Adalah dampak setelah tercapainya tujuan. Tuliskan manfaat 

penelitian yang diuraikan secara: 

1. Manfaat teoritis (sebagai manfaat bidang keilmuan IPTEK) 

2. Manfaat aplikatif (sebagai manfaat secara aplikatif dalam 

masyarakat) 

 

BAB II Tinjauan Pustaka   

Tinjauan Pustaka terdiri dari : 

a. Dasar-dasar teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

b. Hasil penelitian terdahulu yang terkait. 

Uraian tentang penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan judul 

yang akan diteliti. Uraian penelitian terkait mencakup nama peneliti, 

tahun penelitian, judul penelitian, tentang hasil dan publikasi 

penelitian tersebut. 

c. Kerangka teori (khusus STIKES). 

Kerangka berfikir ilmiah yang dikembangkan dari teori yang telah 

dibahas dan dibuat dalam bentuk diagram map. 

d. Kerangka Kerja (optional) 

Kerangka kerja terdiri dari : 

- Diagram yang menggambarkan keterkaitan antara satu konsep & 

konsep lain yang akan dieksplprasi dalam penelitian. 

- Uraian diagram & mengaitkan dengan sumber konsep seperti 
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yang tertulis dalam studi pustaka. 

- Merupakan diagram alur pikir penelitian berdasarkan kerangka 

teori pada BAB sebelumnya.  

e. Hipotesis (optional) 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang 

dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Perumusan 

hipotesis hendaknya dilakukan dengan pernyataan sebab dan akibat 

atau dengan memberikan suatu penilaian atas gejala-gejala yang 

terjadi. Bila penelitian hanya terjadi dari satu variabel dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian. Contoh: 

Ha : Ada hubungan antara gaya hidup dengan hipertensi di ......dst 

H0 : Tidak ada hubungan antara gaya hidup dengan hipertensi di 

....dst 

 

BAB III Metode Penelitian 

Metode Penelitian meliputi: 

A. Desain Penelitian 

Uraian tentang pendekatan rancangan penelitian yang akan digunakan 

B. Jenis penelitian 

Uraian singkat tentang jenis penelitian yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tersebut sesuai dengan tujuan dan konsep penelitian. 

C. Waktu dan Tempat penelitian 

Menjelaskan tentang waktu dan lokasi dimana penelitian 

dilaksanakan. 

D. Subjek Penelitian (optional) 

a. Populasi 

- Uraikan tentang populasi yang akan diteliti, siapa, dimana, dan 

berapa jumlahnya 

- Uraikan kriteria yang dapat menjadi populasi dalam penelitian 

b. Sampel 

- Tentukan besar sampel dengan menggunakan rumus yang sesuai 

- Uraikan tentang teknik pengambilan sampel. Contoh : total 

populasi, random sampling, non random sampling, serta cara lain 
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yang lazim digunakan 

E. Variabel (optional) 

a. Tuliskan variabel penelitian sesuai yang tertuang dalam hipotesis 

penelitian 

b. Variabel penelitian terdiri atas variabel dependen dan variabel 

independen 

F. Definisi Operasional variabel dan pengukuran variabel (optional) 

a. Masing-masing variabel diuraikan secara tersendiri meliputi 

variabel, definisi operasional, alat ukur, cara ukur, hasil ukur dan 

skala ukur, 

b. Definisi operasional dirumuskan berdasarkan definisi yang akan 

digunakan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian atau secara 

operasional dalam pengertian fakta yang bisa diamati secara 

objektif dan jelas untuk menghindari arti yang meragukan atau 

ambigu. 

 

G. Etika Penelitian (khusus STIKES) 

Uraikan etika penelitian dari penelitian ini. 

 

H. Pengumpulan data Instrumen dan Teknik (optional) 

Uraian tentang prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dengan instrumen dan teknik sesuai 

dengan metode yang digunakan. 

 

I. Pengolahan data (optional) 

Jelaskan langkah-langkah pengolahan data yang kan digunakan. 

 

J. Analisis data (optional) 

a. Jelaskan tahapan analisa data yang digunakan 

b. Lakukan analisa univariat dan bivariat dan atau sampai dengan 

multivariat. Uraikan uji statistik yang digunakan, misalnya : Chi 

Squere, Uji T, Product Moment, Anova dll 
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2.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran  

A. Daftar Pustaka. 

Daftar Pustaka hanya memuat yang dibaca sebagai referensi dalam 

proposal tugas akhir/skripsi dan disusun ke bawah menurut abjad 

nama penulis. Model penulisan memakai Turabian. (contoh di 

lampiran 3). 

 

B. Lampiran 

Dalam lampiran memuat keterangan atau informasi yang diperlukan 

pada pelaksanaan penelitian.  
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BAGIAN III 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

 

 

3.1 Sistematika Penyusunan Tugas Akhir 

Laporan hasil usulan proposal tugas akhir untuk mahasiswa D-3 dan ditulis 

dalam bentuk Tugas Akhir, terdiri dari 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian 

utama, dan bagian akhir. 

 

3.1.1 Bagian Awal 

Bagian awal memuat: 

a. Sampul depan, 

b. Halaman judul, 

c. Halaman persetujuan (ditandatangani oleh pembimbing), 

d. Halaman pengesahan (ditandatangani oleh ketua penguji dan anggota 

penguji serta direktur AMIK Mitra Lampung), 

e. Halaman motto (jika ada), 

f. Halaman persembahan, 

g. Halaman kata pengantar, 

h. Halaman abstrak,  

i. Halaman abstract (English), 

j. Halaman daftar isi, 

k. Halaman daftar tabel, 

l. Halaman daftar gambar, 

m. Halaman daftar lampiran (jika ada). 

 

3.1.1.1 Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan memuat antara lain judul Tugas Akhir,jenis 

laporan, lambang AMIK Mitra Lampung, nama dan nomor pokok 

mahasiswa(NPM), nama perguruan tinggi dan tahun dipertahankan 

(contoh terlampir). 
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3.1.1.1.1 Judul Tugas Akhir 

Judul Tugas Akhir hendaknya singkat dan jelas menunjukan masalah 

penelitian, diketik dengan huruf besar (capital) dan tidak boleh 

disingkat, format ketikan harus dalam membentuk piramida terbalik 

(huruf V). 

Contoh: 

PERANCANGAN MOBILE WEB STORE MENGGUNAKAN  

CODEIGNITER PADA TOKO XYZ 

 

3.1.1.1.2 Jenis Laporan 

Jenis laporan adalah “Tugas Akhir” 

 

3.1.1.1.3 Lambang AMIK Mitra Lampung 

Lambang AMIK Mitra Lampung berbentuk bundar dengan ukuran 

diameter sekitar 5,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 cm 
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3.1.1.1.4 Nama Penyusun/Penulis 

Nama mahasiswa harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat, tanpa 

gelar, dibawah nama dicantumkan nomor pokok mahasiswa (NPM). 

Contoh: 

disusun oleh 

Muhammad Abdurrahman 

133010015 

 

3.1.1.1.5 Nama Perguruan Tinggi 

Nama Perguruan Tinggi ditulis seperti contoh berikut: 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  

MITRA LAMPUNG 

2015 

 

3.1.1.1.6 Tahun Dipertahankan 

Tahun dipertahankan adalah tahun pada saat Tugas Akhir diujikan 

didepan ketua penguji dan anggota penguji serta dinyatakan lulus 

(dibagian paling bawah setelah tulisan). 

 

3.1.1.2 Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama seperti sampul depan (cover), 

diketik diatas kertas putih, dengan tambahan beberapa hal, yaitu: 

Pada bagian atas lambang ditulis: sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Diploma D3 pada program studi Sistem Informasi atau 

Teknik Informatika, Akademi Manajemen Informatika Mitra Lampung. 

 

3.1.1.3 Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 

Halaman ini memuat judul Tugas Akhir, tanda tangan dosen pembimbing 

Tugas Akhir. 
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3.1.1.4 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan memuat tanggal, bulan, dan tahun Tugas Akhir 

diujikan didepan ketua penguji dan anggota penguji, yang selanjutnya 

ditandatangani oleh ketua penguji dan anggota penguji Tugas Akhir dan 

ditandatangani serta disahkan oleh Direktur AMIK Mitra Lampung. 

 

3.1.1.5 Halaman Persembahan (bila ada) 

Motto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang 

mengetengahkan pandangan hidup penulis dan persembahan berisi siapa 

Tugas Akhir dipersembahkan dan merupakan kata hati terutama hasrat 

pengabdian yang hendak disampaikan oleh penulis. 

  

3.1.1.6 Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam satu atau dua halaman. 

Fungsi utama kata pengantar adalah mengantarkan pembaca pada masalah 

yang akan dicari jawabannya dan kekhususan-kekhususan tertentu dari 

Tugas Akhir. Dilanjutkan dengan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir. Dalam mamberikan 

ucapan terimakasih harus memuat: nama, jabatan, dan jasa yang telah 

diberikan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

 

3.1.1.7 Halaman Daftar Isi 

Daftar isi memuat gambaran menyeluruh tentang isi Tugas Akhir secara 

garis besar dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat secara 

langsung suatu pokok bahasan. Bab-bab dapat dibagi menjadi sub bab, sub 

bab dapat dibagi sub-sub bab seterusnya. 

Dalam daftar isi harus dicantumkan halaman, dengan ketentuan halaman 

pada awal dengan angka romawi kecil (contoh :i, ii, iii) pada bagian pokok 

dan akhir dengan angka arab (contoh: 1, 2, 3). 

 

3.1.1.8 Halaman Daftar Tabel 

Bila Tugas Akhir banyak terdapat tabel, maka perlu dibuat daftar tabel 

secara berurutan sesuai judul tabel untuk seluruh Tugas Akhir dan disertai 
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halamannya. Tabel-tabel diberi nomor urut dengan angka arab (contoh: 

tabel 1.1, 2.1, 3.3). Nomor tabel didahului dengan nomor bab, diikuti 

dengan nomor tabel. 

 

3.1.1.9 Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar berisi grafik, gambar, foto yang terdapat dalam Tugas 

Akhir dibuat sesuai dengan urutan dan disertai halaman. Gambar-gambar 

diberi nomor urut dengan angka arab (contoh: 1.1, 2.1, 3.3). Nomor 

gambar didahului dengan nomor bab, diikuti dengan nomor gambar. 

 

3.1.1.10 Halaman Daftar Lampiran 

Sama halnya dengan daftar tabel dan gambar, daftar lampiran dibuat Tugas 

Akhir dilengkapi dengan lampiran. Isi halaman ini adalah urutan judul 

lampiran dan nomor halamannya. 

 

3.1.2 Bagian Utama 

Bagian utama Tugas Akhir berisi bab-bab: 

 

3.1.2.1 Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan meterinya sebagian besar berupa penyempurnaan 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir. 

 

3.1.2.2 Landasan Teori 

Bab landasan teori menguraikan teori-teori yang melandasi 

pembahasansecara detail, dapat berubah definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

 

3.1.2.3 Tinjauan Umum 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang 
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berkaitan dengan kegiatan penelitian dalam rangka Tugas Akhir. 

 

3.1.2.4 Pembahasan 

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap 

analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan implementasinya, 

berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara 

statistic. Kecuali itu sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan 

hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis atau keadan sebelumnya. 

 

3.1.2.5 Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mengemukakan kembali 

masalah penelitian (menjawab rumusan masalah), bukti-bukti yang 

dihasilkan dan akhirnya menarik kesimpulan apakah penelitian kegiatan 

yang dilakukan sudah memberi manfaat nyata bagi obyek penelitian. Tidak 

diperkenankan penulis menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak 

terdapat dalam hasil penelitian. Dalam pembuatan kesimpulan, hal-hal 

yang diperkuat: 

a. Berhubungan dengan pembuktian 

b. Didasarkan pada analisis yang obyektif 

c. Diperkuat dengan bukti-bukti yang telah ditemukan 

 

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuatu yang 

belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran dicantumkan karena 

peneliti melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah atau 

kelemahan yang ada, saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang 

lingkup penelitian (untuk obyek penelitian maupun pembaca yang akan 

mengembangkan hasil penelitian). 
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3.1.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir dari Tugas Akhir berisi daftar pustaka dan daftar lampiran 

 

3.1.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua pustaka  yang dijadikan acuan dalam 

penulisan Tugas Akhir yaitu semua sumber yang dikutip. Daftar ini 

berguna untuk membantu pembaca yang ingin mencocokan kutipan-

kutipan yang terdapat dalam Tugas Akhir. Penyusun diurutkan secara 

alfabetis berdasarkan nama penulis tanpa gelar status pendidikan. 

 

Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau 

internet. Semua unsur dalam pustaka harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Jarak penulisan antar buku 2 (dua) spasi, dalam buku 1 (satu) 

spasi. (contoh di lampiran 3) 

 

3.1.3.2 Daftar Lampiran 

Daftar lampiran berisi tabel yang panjang,surat keterangan, instrument 

penelitian, listing program, peraturan-peratuaran dansebagainya yang 

berfungsi melengkapi laporan peneletian, Lampiran diberi nomor 

halaman angka arab (contoh 1. 2. 3 dst) dipojok sebelah kanan bawah 

halaman. 

 

3.2 Sistematika Penyusunan Skripsi 

3.2.1 Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, halaman dan persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 

 

3.2.1.1 Halaman Sampul Depan 

Halaman judul memuat : judul, maksud proposal tugas akhir/skripsi, logo 

institusi, nama dan nomor pokok mahasiswa, program studi, institusi yang 

dituju dan tahun pengajuan. 
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a. Judul skripsi dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan 

menunjuk dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak 

membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. 

b. Logo institusi yang diambil adalah logo dari institusi dengan 

diameter 5,5 cm. 

c. Nama Mahasiswa ditulis lengkap, sesuai dengan nama yang 

tercantum dalam Ijasah SLTA. Di bawah nama dicantumkan 

Nomor Pokok Mahasiswa. 

d. Program studi yang dituju adalah sekolah atau akademi yang 

ditempuh oleh mahasiswa. 

e. Institusi yang dituju adalah sekolah atau akademi yang ditempuh 

oleh mahasiswa. 

f. Tahun pengajuan ditujukan dengan menuliskan tahun diajukan 

laporan skripsi. 

(contoh di lampiran 4) 

                                   

3.2.1.2 Halaman Judul 

Halaman Judul berisikan tulisan yang sama dengan halaman sampul depan 

tetapi dicetak di atas kertas putih. 

 

3.2.1.3 Halaman Persetujuan 

Halaman ini memuat : Judul Skripsi, nama dan nomor pokok mahasiswa, 

program studi, tim pembimbing dan ketua program studi. 

 (contoh di lampiran 5) 

 

3.2.1.4 Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat : Judul Skripsi, nama dan nomor pokok mahasiswa, 

program studi, Tim Penguji, Ketua dan Tanggal Kelulusan. 

 (contoh di lampiran 6) 

 

3.2.1.5 Abstrak 

a. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan 

informasi ringkas tentang penelitian yang bersangkutan, yang 
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memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan apakah 

tulisan tersebut akan bermanfaat untuk di baca.  

b. Informasi pada abstrak: 

1. Masalah, tujuan, dan hipotesis (jika ada) 

2. Deskripsi singkat metode, teknik dan data yang gunakan. 

3. Kesimpulan dan saran.  

c. Abstrak berfungsi memberi gambaran secara singkat dan padat 

akan apa yang dijabarkan dalam Skripsi sehingga pembaca dapat 

memutuskan perlu tidaknya membaca keseluruhan Skripsi. Jadi 

pada dasarnya abstrak berisi masalah yang akan dibahas dan 

bagaimana pendekatannya serta hasil yang dicapai. Kata kunci 

adalah kata yang akan digunakan untuk mencari buku katalog. 

Bila kata kunci itu dibaca akan segera mengingatkan orang 

tentang topik yang akan dibahas. Abstrak jangan melebihi dari 

200 kata atau 1 halaman dengan spasi tunggal, untuk kata kunci 

sebanyak 3 kata. 

 

3.2.1.6 Halaman Persembahan (optional) 

Halaman ini berisikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada orang-

orang atau pihak-pihak yang ada di luar lingkungan kampus dan objek 

penelitian yang terlibat  atau yang sangat membantu baik secara moril 

maupun materil dan penyusunan skripsi ini. 

 

3.2.1.7 Riwayat Hidup 

Halaman ini berisi data mengenai tempat dan tanggal lahir, nama kedua 

orang tua peneliti, riwayat pendidikan dan lainnya. 

 

3.2.1.8 Kata Pengantar 

Halaman Kata pengantar ini mengandung uraian singkat tentang maksud 

Skripsi, penjelasan dan ucapan terima kasih kepada pihak dilingkungan 

kampus dan objek penelitian. Dalam kata pengantar ini tidak terdapat hal-

hal yang bersifat ilmiah. 
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3.2.1.9 Daftar Isi. 

Daftar Isi berisikan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang sistematika skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin 

langsung melihat suatu bab atau sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan 

judul bab, judul sub bab, judul anak sub bab disertai dengan nomor 

halamannya. Bahan-bahan sebelum kata pengantar tidak dicantumkan. 

 

3.2.1.10 Daftar Tabel 

Daftar Tabel memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor 

halamannya. Daftar ini sifatnya optional yaitu apabila di dalam tugas akhir 

yang dibuat terdapat banyak tabel yang perlu diberikan pedoman bagi 

pembaca. 

 

3.2.1.11 Daftar Gambar 

Daftar Gambar berisi urutan gambar dan nomor halamannya. Perlu 

tidaknya suatu gambar tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar tabel. 

 

3.2.1.12 Daftar Lampiran 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat 

bila tugas akhir dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya ialah 

judul lampiran dan nomor halamannya. 

 

3.2.2 Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 BAB dengan sistematika sebagai 

berikut: BAB I, BAB II, BAB III isinya sama dengan proposal, tetapi 

jika ada kata-kata-kata yang “akan” digunakan untuk kepentingan atau 

penjelasan kegiatan pemakaian kata/kalimat disesuaikan dengan 

kalimat setelah dilakukan penelitian dan merupakan kata kerja. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil penelitian 

Penjelasan untuk masing-masing institusi dapat dilihat di lampiran 7. 
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4.2 Pembahasan 

Penjelasan untuk masing-masing institusi dapat dilihat di lampiran 7. 

 

BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

a. Dirumuskan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada BAB 

sebelumnya yang berpatokan pada tujuan khusus penelitian. 

Janganlah menyimpulkan hal-hal yang tidak dibahas dan yang bukan 

menjadi tujuan dalam penelitian. 

b. Simpulan hendaknya disajikan secara singkat dan jelas namun secara 

eksplisit dapat menjawab tujuan khusus penelitian. 

 

5.2. Saran 

a. Dasar pemberian saran adalah pembahasan dan simpulan yang 

diambil dalam suatu penelitian. Jangan memberikan saran yang tidak 

merupakan hasil penelitian. 

b. Hendaknya saran yang akan diberikan bersifat operasional, sehingga 

manfaat penelitian dapat terlihat terutama bagi objek Penelitian. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian (STIE & STIKES) 

Menjelaskan kekurangan yanga ada dalam penelitian. 

 

3.2.3 Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka. 

Daftar Pustaka hanya memuat yang dibaca sebagai referensi dalam 

proposal skripsi dan disusun ke bawah menurut abjad nama penulis. Model 

penulisan memakai Turabian. (contoh di lampiran 3). 

b. Lampiran . 

Dalam lampiran memuat keterangan atau informasi yang diperlukan pada 

pelaksanaan penelitian. 
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BAGIAN IV 

TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 

 

 

4.1. Umum 

4.1.1. Bahan dan ejaan 

Tugas Akhir/Skripsi harus ditulis dalam bahasa yang lugas, padat dan 

jelas. Lugas berarti langsung menunjukkan persoalan serta tidak 

menimbulkan penafsiran variabel. Ekonomis dalam menggunakan bahasa 

namun dengan cakupan makna yang lengkap dan mudah dipahami. Ejaan 

yang digunakan adalah ejaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan, dan 

Pedoman Istilah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

4.1.2. Kertas 

a. Kertas berukuran A4 

b. Berat keras 80 gram 

c. Jenis kertas adalah HVS 

d. Kulit sampul tugas akhir/skripsi dari kertas jenis buffalo dengan 

warna kulit sampul sesuai warna institusi dan ujung kiri atas 

berbentuk segitiga sesuai dengan warna program studi. 

e. Warna kertas pembatas bagian (BAB) disesuaikan dengan warna 

sampul. 

 

4.1.3. Pengetikan 

a. Pengetikan menggunakan komputer dengan jenis huruf Times New 

Roman serta ukuran huruf 12, untuk mengetik tabel dapat 

dipergunakan ukuran huruf 10. 

b. Penggandaan dilakukan dengan fotocopy dengan kertas dan tinta 

berkualitas tinggi. 
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4.1.4. Margin 

a. Batas atas, bawah dan samping kanan berjarak 3 cm dari pinggir 

kertas, samping kiri 4 cm dari pinggir kertas. 

b. Semua gambar dan tabel harus berada di dalam margin. 

c. Sub judul pada bagian bawah harus diketik dengan dua baris penuh di 

bawahnya. Kalau tidak memungkinkan sub judul harus dimulai pada 

halaman berikutnya. 

d. Kata terakhir dalam satu paragraf pada suatu halaman tidak boleh 

dipisahkan kehalaman berikutnya. 

e. Alinea baru dapat dimulai dengan perbedaan spasi. 

f. Tabel tidak boleh terpotong halaman, apabila tidak cukup 

dipindahkan pada halaman berikutnya, jika lebih gunakan repeat 

header. 

 

4.1.5.  Spasi 

Spasi ganda harus dipakai untuk keeluruhan secara umum, spasi tunggal 

untuk abstrak, daftar tabel, daftar gambar, kutipan yang melebihi dari 

lima baris dan daftar pustaka. 

 

4.1.6. Penomoran halaman. 

a. Nomor halaman diketik tanpa tanda petik ataupun garis kecil dan 

ditempatkan disamping kanan atas, 1,5 spasi dari batas margin atas 

dan rata margin kanan. Untuk halaman yang memuat judul utama 

(bab), nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. 

b. Semua halaman dinomori kecuali halaman judul, abstrak, halaman 

pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

riwayat hidup dan halaman pertama suatu bab. 

c. Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran diberi nomor dengan menggunakan angka 

romawi kecil yang diketik pada batas margin bawah, rata tengah 1,5 

spasi. 
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4.1.7. Catatan dan Kutipan 

Untuk keseragaman penulisan catatan, perlu diperhatikan suatu ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Apabila nama pengarang dimasukkan dalam teks, ikutilah nama 

pengarang dengan tahun terbit (“... Soekanto, 1989; menyatakan ...”). 

b. Petunjuk halaman mengikuti tahun terbit, didahului dengan koma.(“ 

... Soekanto, 1989, 15-20; bahwa ...”) 

c. Untuk acuan dua pengarang, cantumkanlah nama akhir kedua 

pengarang, dan untuk lebih dari dua pengarang, dan untuk dua 

pengarang gunakan singkatan dkk. 

d. Apabila diperlukan acuan lebih dari satu terhadap pengarang dan 

tahun terbit sebagai pembeda (“ ... Seperti diutarakan dimuka 

(Soeryono, 1989 a) dan kemudian dipertegas kembali pada artikel lain 

(Soekanto, 1989 b) maka ...”) 

e. Nama penulis,tahun diterbitkan (jika ada), judul artikel, alamat web 

site, tanggal unduh. (Format penulisan jika sumber diambil dari 

internet) 

f. Buku yang dikutip maksimal 5 tahun terakhir sejak tahun pembuatan 

proposal, kutipan dari jurnal dan penelitian fundamental tidak dibatasi 

tahun penerbitannya.  Website maksimal 6 bulan untuk hasil 

penelitian.   

 

4.1.8. Sub bagian 

Huruf atau nomor yang sudah dipakai untuk suatu bab, tidak dapat 

dipakai untuk sub bab dan seterusnya. Bila hendak mengikuti pola 

dengan penomoran hendaknya mengikuti pola berikut : 

BAB I     BAB II 

1. ..............    2. .................. 

1.1. .................      2.1. .............. 

1.1.1. .............           2.1.1. ............ 

1.1.2. .............           2.1.2. ............ 
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4.1.9. Tabel, Gambar, dan Diagram 

a. Batasan 

1) Kata “tabel” menyatakan data yang sudah ditabulasikan dan 

digunakan dalam tugas akhir/skripsi baik dalam tubuh tulisan 

maupun lampiran. 

2) “Gambar” menunjukkan semua materi non variabel yang 

dipergunakan dalam tubuh tulisan dan lampiran seperti peta, 

grafik, photo, gambar diagram dan sebagainya. 

 

b. Persiapan 

1) Tabel, gambar atau diagram hendaknya menggunakan kertas 

yang sama dengan seluruh tulisan. 

2) Tabel yang menghendaki lebar kertas yang melebihi ketentuan 

kertas tugas akhir/skripsi dapat dilakukan pelipatan 

3) Tabel, gambar atau diagram harus berada di dalam margin yang 

ditetapkan 

4) Tabel, gambar atau diagram yang ukurannya kurang atau sama 

dengan setengah halaman dapat diletakkan diantara uraian 

laporan; dipisahkan serta dipisahkan atas dan bawah satu spasi. 

Bila tabel, gambar atau diagram lebih besar dari setengah 

halaman harus diletakkan pada halaman tersendiri. 

5) Dua atau tiga tabel, gambar atau diagram yang kecil dapat 

diletakkan satu halaman. 

6) Tabel, gambar atau diagram yang lebar dapat diketik atau 

diletakkan sejajar panjang. Judul tabel diketik rata kiri pada 

bagian atas dan mencantumkan sumber pada bagian kiri bawah 

tabel. 

7) Photo yang lebih kecil dari halaman tulisan harus dipasang 

dengan rapat pada semua tulisan.  
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c. Penempatan 

1) Tabel, gambar atau diagram harus diletakkan sedekat mungkin 

dengan uraian dalam tulisan. 

2) Nomor dan judul tabel diletakkan dua spasi diatas batas tabel. 

3) Nomor dan judul gambar diletakkan 1spasi di bawah gambar 

atau diagram. 

4) Sumber tabel harus diletakkan 1 spasi di bawah batas bawah 

tabel, sumber gambar atau diagram diketuk 1 spasi dibawah 

judul. 

5) Posisi tabel atau gambar, sejajar lebar atau sejajar panjang tidak 

dipengaruhi cara penomoran halaman. 

 

d. Penomoran 

1) Tabel, gambar atau diagram harus diberi nomor dan judul yang 

diketikkan 1 spasi. 

2) Tabel, gambar atau diagram dinomori masing-masing dengan 

mencantumkan bab dan nomor urut tabel dalam bab (tabel no 3 

dalam bab 1 ditulis “Tabel 1.3 dst..) 

3) Halaman yang memuat tabel, gambar atau diagram dinomori 

mengikuti halaman tulisan, nomor halaman ini digunakan dalam 

daftar tabel atau gambar. 

 

e. Judul tabel, gambar dan diagram 

1) Judul tabel atau gambar adalah penggambaran isi tabel atau 

gambar, diusahakan singkat dan tegas. 

2) Judul tabel atau gambar harus sama lama segala hal yang tertera 

dalam daftar tabel atau gambar. 

3) Pada uraian di dalam tubuh tulisan, tabel atau gambar harus 

ditulis seluruhnya dibawah tabel atau gambar : Tabel .... atau 

gambar .... 

 

 



 

 33 Buku Panduan Proposal dan Laporan Tugas Akhir & Skripsi 

Perguruan Tinggi Mitra Lampung 

 

4.2. Khusus 

4.2.1. Halaman-Halaman Permulaan 

a. Abstrak 

Abstrak disusun sesingkat mungkin menggunakan bahasa Inggris dan 

bahasa Indonesia. Kata “Abstrak” harus diketik dengan huruf besar 

tanpa tanda kutip di tengah-tengah kertas, 6 cm dari tepi atas kertas 

pada halaman pertaman abstrak. Nama penulis diketik dua spasi 

dibawah judul, sebagai kalimat awal pada paragraf pertama dalam huruf 

kapital dan ditutup oleh tanda koma. Pada halaman berikutnya nama 

penulis diketik di sudut kanan atas halaman dan tidak melebihi batas 

margin kanan. 

 

b. Judul Tugas Akhir/Skripsi 

Judul diketik seluruhnya dengan huruf besar, Bila lebih dari satu baris 

judul disusun secara sistematis dan diketik dengan spasi tunggal. Nama 

penulis dan NPM harus lengkap. Nama institusi dan tahun penulisan 

harus dicantumkan secara lengkap dan jelas. 

 

c. Kata Pengantar 

“Kata Pengantar” diketik di tengah-tengah kertas 6 cm dari pinggir atas 

kertas dan seluruhnya dnegan huruf besar. Isi kata pengantar diketik 4 

spasi dibawah kalimat kata pengantar. Halaman ini dinomori dengan 

angka romawi kecil pada tengah-tengah halaman sebelah bawah 1,5 

spasi sebelum batas bawah dengan nomor halaman lanjutan dari 

halaman terakhir kata pengantar. 

 

d. Daftar Isi 

1) Judul “Daftar Isi” diketik tanpa tanda kutip ditengah-tengah kertas 6 

cm dari pinggir atas. 

2) Semua materi sesudah kata pengantar dimasukkan dalam daftar. 

Bahan-bahan sebelum kata pengantar tidak perlu dicantumkan. 

3) Judul-judul bab ditulis di dalam daftar isi dengan susunan kata yang 
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betul-betul sama dengan yang ditulis di dalam tulisan. 

4) Daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf romawi di tengah-

tengah kertas sebelah bawah 1,5 spasi sebelum batas bawah margin 

dengan nomor halaman lanjutan dari halaman terakhir kata pengantar. 

 

e. Daftar Tabel 

1) Judul “Daftar Tabel” diketik tanpa tanda kutip dan di tengah-tengah 

kertas 6 cm dari pinggir kertas atas. 

2) Halaman daftar tabel diberi no. halaman dalam huruf romawi kecil. 

Nomor diletakkan 1,5 spasi dari batas margin. 

 

f. Daftar Gambar 

1) Judul “Daftar Gambar” diketik tanpa tanda kutip dan ditengah-tengah 

kertas 6 cm dari pinggir kertas atas. 

2) Halaman daftar gambar diberi nomor halaman dalam huruf romawi 

kecil. Nomor diletakkan 1,5 spasi dari batas margin. 

 

g. Daftar Lampiran 

1) Judul “Daftar Lampiran” diketik tanpa tanda kutip dan di tengah-

tengah kertas 6 cm dari pinggir kertas atas. 

2) Halaman daftar lampiran diberi nomor halaman dalam huruf romawi 

kecil. Nomor diletakkan 1.5 spasi dari batas margin. 

 

4.2.2. Isi 

a. Judul sub bab diketik dengan menggunakan huruf kapital tanpa tanda 

kutip ditengah kertas dan tidak diakhiri oleh tanda titik, dengan spasi 

tunggal 6 cm dari pinggir atas kertas. Isi pendahuluan diketik 4 spasi 

dibawah judul bab. 

b. Halaman berikutnya diketik di dalam batas margin 

c. Jumlah halaman minimal 1/6 dari keseluruhan isi tugas akhir/skripsi. 

 

 

 



 

 35 Buku Panduan Proposal dan Laporan Tugas Akhir & Skripsi 

Perguruan Tinggi Mitra Lampung 

 

4.2.3. Daftar Pustaka 

a. Bila tugas menggunakan tulisan/sumber lain, daftar pustaka harus 

dicantumkan. 

b. Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi tunggal : spasi ganda 

dipakai untuk memisahkan dua sumber pustaka. 

c. Penulisan sumber pustaka menggunakan gaya Turabian.  (Contoh 

pada Lampiran 3) 

d. Daftar pustaka diketik dengan nama pengarang secara 

alphabetis/menurut abjad.  (Contoh pada lampiran 3) 

 

4.2.4. Lampiran-lampiran 

a. Lampiran umumnya merupakan bahan-bahan tambahan, data asli, 

penyortiran yang terlalu panjang untuk dicantumkan di dalam isi 

tulisan atau listing program serta aslinya. 

b.  Bagian ini dipisahkan dengan bagian lainnya, dan memakai kertas 

yang bertuliskan “Lampiran” di pusat kertas. Pada halaman ini tidak 

dihitung dan tidak dinomori. 
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BAGIAN V 

TATA CARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL 

 

 

5.1 Ketentuan Umum 

Seminar adalah salah satu bentuk tugas yang harus dilaksanakan mahasiswa 

dalam rangka program penyampaian rencana penelitian dan merupakan upaya 

penyempurnaan rencana penelitian. Pelaksanaan seminar dilakukan 2 (dua) 

periode setiap tahun akademik yang masing-masing periode terdiri dari 5 

(lima) bulan penyelenggaraan. 

 

5.2 Syarat Mengikuti Seminar  

1. Proposal telah disetujui Pembimbing. 

2. Dihadiri oleh minimal 1 orang pembimbing dan 10 orang peserta 

seminar. 

3. Memperbanyak minimal 10 eksemplar proposal seminar. 

4. Mendaftarkan diri ke Program Studi. 

5. Telah mengikuti minimal 10 kali seminar (proposal) yang diadakan di     

Perguruan Tinggi Mitra Lampung. 

6. Telah mengunjungi Perpustakaan minimal 10 kali. 

 

5.3 Prosedur Dan Pelaksanaan Seminar 

1. Setelah seminar disetujui oleh Program Studi, maka akan ditentukan 

jadwal pelaksanaan seminar 

2. Seminar akan berlangsung selama 1 jam dengan perincian sebagai 

berikut : 

- 15 menit presentasi 

- 30 menit Tanya jawab 

- 15 menit tanggapan Pembimbing 

3. Mahasiswa diwajibkan memperbaiki proposal sesuai dengan saran 

dan tanggapan pada saat seminar berlangsung. 
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4. Pembimbing bertindak sebagai moderator dan mahasiswa opponent 

(penyanggah) 

5. Jika dalam seminar terdapat Program Studi yang membutuhkan 

kehadiran dosen sebagai opponent akan diatur dengan surat dari 

Koordinator Perguruan Tinggi Mitra Lampung. 

 

5.4 Tata Tertib Seminar 

1. Penyaji hadir di ruang seminar minimal 15 menit sebelum seminar 

dimulai. 

2. Peserta dan penyaji mengisi daftar hadir. 

3. Pakaian yang dikenakan penyaji (mahasiswa) diatur sebagai berikut : 

- Pria, jas Almamater, kemeja, celana panjang warna gelap 

(tidak bahan  jeans), sepatu dan kaos kaki warna gelap. 

- Wanita, Jas Almamater, blus/kemeja, rok berwarna gelap 

dibawah lutut (tidak berbahan jeans), sepatu warna gelap. 

4. Bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan. 

5. Dilarang merokok dalam ruang seminar. 

6. Mematikan segala alat komunikasi. 

7. Menerima hasil keputusan seminar secara mutlak. 

8. Jika pada saat seminar mahasiswa pembicara terbukti plagiat, maka   

mahasiswa tersebut akan dinyatakan GAGAL. 
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BAGIAN VI 

TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR 

DAN SKRIPSI 

 

 

6.1 Ketentuan Umum 

Ujian tugas akhir/skripsi adalah salah satu bentuk tugas yang harus 

dilaksanakan mahasiswa dalam rangka mempertahankan hasil penelitian 

dihadapkan komisi pengujian. Pelaksanaan Ujian tugas akhir/skripsi 

dilakukan 1 periode setiap tahun. 

 

6.2 Persyaratan Ujian Tugas Akhir/Skripsi 

1. Menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK minimal 2.00 dengan 

mata kuliah yang bernilai huruf mutu “D” jumlah maksimal 6 sks 

pada mata kuliah kategori MKK ( Mata Kuliah Keahlian & 

Keterampilan ). 

2. Mengumpulkan tugas akhir/skripsi dan artikel penelitian berikut 

dengan lampiran-lampiran hasil penelitian dalam bentuk softcopy 

(CD) dan hardcopy.  

3. Telah mengikuti Seminar Proposal sebagai penyaji. 

4. Telah mengikuti bimbingan sesuai ketentuan. 

5. Mendapat rekomendasi dari pembimbing. 

 

6.3 Prosedur Ujian Tugas Akhir/Skripsi 

1. Berdasarkan rekomendasi Pembimbing, mahasiswa menghadap ke        

Ketua/Sekretaris Program Studi untuk meminta undangan Ujian tugas 

akhir/skripsi. 

2. Program studi menentukan jadwal dan tim Penguji. 

3. Mahasiswa mengikuti Ujian tugas akhir/skripsi dalam waktu 90 menit 

dengan perincian sebagai berikut : 

- 20 menit presentasi. 
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- 60 menit tanya jawab. 

- 10 menit rapat kelulusan dan penyampaian saran dan 

pengumuman hasil. 

 

6.4 Tata Tertib 

1. Peserta harus hadir di depan ruang ujian minimal 15 menit sebelum 

Ujian dimulai. 

2. Pakaian yang dikenakan peserta diatur sebagai berikut : 

a. Pria, jas almamater, kemeja putih lengan panjang, celana panjang 

warna gelap  (tidak bahan jeans), dasi, sepatu dan kaos kaki warna 

gelap. 

b. Wanita, jas almamater, blus/kemeja putih, rok berwarna gelap 

dibawah lutut (tidak berbahan jeans), sepatu berwarnna gelap. 

3. Peserta harus mengisi daftar hadir. 

4. Peserta bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan. 

5. Dilarang merokok dalam ruangan Ujian. 

6. Mematikan segala alat komunikasi. 

7. Menerima hasil keputusan ujian secara mutlak. 

8. Membuat surat Pernyataan Orisinilitas tugas akhir/skripsi. 
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BAGIAN VII 

TATA CARA PENYEMPURNAAN, PENJILIDAN DAN 

DISTRIBUSI TUGAS AKHIR/SKRIPSI 

 

 

7.1 Prosedur Penyempurnaan Tugas Akhir/Skripsi 

1. Memperbaiki tugas akhir/skripsi dengan memperhatikan hal-hal yang 

dipermasalahkan oleh tim penguji dalam Ujian tugas akhir/skripsi. 

2. Melaporkan hasil perbaikan penelitian selambat-lambatnya 30 hari 

setelah pelaksanaan Ujian tugas akhir/skripsi ke tim penguji. 

3. Meminta tanda tangan pada lembar pengesahan dan persetujuan. 

 

7.2 Penjilidan Tugas Akhir/Skripsi  

1. Menyerahkan tugas akhir/skripsi yang telah diperbaiki, dengan 

lembar pengesahan dan persetujuan yang telah ditanda tangani. 

2. Membayar biaya penggandaan dan penjilidan. 

 

7.3 Distribusi Tugas Akhir/Skripsi 

Tugas akhir/skripsi yang telah disempurnakan digandakan sebanyak 4  

(empat) eksemplar dengan perincian sebagai berikut : 

- 1 (satu) eksemplar untuk Lembaga/Institusi  

- 1 (satu) eksemplar untuk Tempat penelitian 

- 1 (satu) eksemplar untuk Program Studi 

- 1 (satu) eksemplar untuk yang bersangkutan 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Contoh halaman judul Proposal Tugas Akhir & Skripsi 

 

PERANCANGAN MOBILE WEB STORE MENGGUNAKAN 

CODEIGNITER PADA TOKO XYZ 

 

 

PROPOSAL TUGAS AKHIR 

 

 
 

 

diajukan oleh 

Muhammad Abdurrahman 

133010015 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  

MITRA LAMPUNG 

2015 
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Lampiran 2 : Contoh Halaman Persetujuan Proposal Tugas Akhir & 

Skripsi  

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Judul Proposal  : PERANCANGAN MOBILE WEB STORE 

MENGGUNAKAN CODEIGNITER 

PADA TOKO XYZ 

 

Nama : Muhammad Abdurrahman 

NPM : 133010015 

Institusi : AMIK Mitra Lampung 

Program Studi : Sistem Informasi 

Tanggal: 21 Maret 2015 

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi 

 

 

 

 

M. Budi Hartanto, M.Kom. 

NPP. 2222170 

Menyetujui,  

Pembimbing 

 

 

 

 

Triyugo Winarko, S.Kom., M.T.I 

NPP. 2222220 
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Lampiran 3 : Contoh Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Brownell, P.  1982.  The role of accounting data in performance evaluation, 

budgetary participation, and organization effectiveness.  Journal of 

Accounting Research.  Vol. 20,  No. 1, pp. 12—27. 

Brownell, P. and Mark K. Hirst.  1986.  Reliance on accounting information, 

budgetary participation, and task uncertainty: test of three-way 

interaction.  Journal of Accounting Research.  Vol. 24, No. 2, pp. 

241—249. 

Cattell R.G.G. and Skeen J. 1992. “Object Operation Benchmark”. 

ACM Trans. Database System, 17, hlm 1-31. 
 

Date, C. J. 1995. An Introduction To Database System, 6 th ed, Addison 

Willey Publishing wesley Company, Inc, Reading Massachusetts. 

 

FriC. 2014. “Linux Hardware Compatibility HOW TO”. Linux Development 

Project: Finland. 

 

http://people.cakraweb.com/~asfik/writings/kompilasi-kernel-1.html#ss1.3 

diakses 12 Februari 2015 

 

Kimball, R. 1996. Data Warehouse Toolkit, John Wiley & Son, Inc., Toronto. 

 

Stoica, I, et all.,  1996. “A Propotional Share resource Allocation Algorithm 

for Read-Time, Time-Shared Systems”, In Proceedings Real-time 

systems Symposium, IEEE Comp. Press, Desember, hlm 288-299. 

 

Welsh, M. 2013. “Linux Installation and Getting started”. Linux 

Development Project: Finland. 

 

http://people.cakraweb.com/~asfik/writings/kompilasi-kernel-1.html#ss1.3-------
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Lampiran 4 : Halaman Cover Tugas Akhir & Skripsi 

 

PERANCANGAN MOBILE WEB STORE MENGGUNAKAN 

CODEIGNITER PADA TOKO XYZ 

 

TUGAS AKHIR 

 

 
 

disusun oleh 

Muhammad Abdurrahman 

133010015 
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Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Tugas Akhir dan Skripsi 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi  : PERANCANGAN MOBILE WEB STORE 

MENGGUNAKAN CODEIGNITER 

PADA TOKO XYZ 

 

Nama : Muhammad Abdurrahman 

NPM : 133010015 

Institusi : AMIK Mitra Lampung 

Program Studi : Sistem Informasi 

Tanggal: 21 Maret 2015 

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi 

 

 

 

 

M. Budi Hartanto, M.Kom. 

NPP. 2222170 

Menyetujui,  

Pembimbing 

 

 

 

 

Triyugo Winarko, S.Kom., M.T.I 

NPP. 2222220 
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Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Tugas Akhir & Skripsi 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Skripsi  : PERANCANGAN MOBILE WEB STORE 

MENGGUNAKAN CODEIGNITER 

PADA TOKO XYZ 

 

Nama : Muhammad Abdurrahman 

NPM : 133010015 

Institusi : AMIK Mitra Lampung 

Program Studi : Sistem Informasi 

Mengesahkan, 

Tim Penguji 

 

1. Ketua : Triyugo Winarko, S.Kom., M.T.I .............................. 

2. Anggota : Yodhi Yuniarthe, M.Kom. .............................. 

 

Tanggal Lulus: 21 April 2015 

 

Mengetahui, 

Direktur AMIK Mitra Lampung 

 

 

 

Ir. Armalia Reny WA., MM. 

NPP : 2222002 
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Lampiran 7 : Hasil Penelitian Skripsi Masing-Masing Institusi 

 

1. Penjelasan Bab IV Hasil dan Pembahasan STMIK Mitra Lampung 
 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil penelitian 

Adalah Penyajian data yang disusun secara berurutan untuk dikelompokkan 

sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

spefisik system yang ada dalam objek penelitian dalam bentuk DFD,ERD dan 

Kamus Data. 

 

4.2. Pembahasan 

Merupakan kegiatan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan 

teori-teori yang ada untuk hasil penelitian lain yang terkait. Pembahas 

dilakukan satu persatu sesuai dengan tujuan penelitian  untuk hipotesa yang 

diajukan. Pada bagian ini peneliti boleh mengungkapkan pendapatnya sendiri 

sesuai dengan teori, hasil penelitian & kondisi riil dilapangan dengan dasar 

pengambaran sistem yang akan dirancang menggunakan ERD, Normalisasi 

dan perancangan desain input dan desain output aplikasi.  

 

2. Penjelasan Bab IV Hasil dan Pembahasan STIKES Mitra Lampung 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

A. Gambaran Tempat Penelitian, merupakan  gambaran umum lokasi 

penelitian yang ada relevansi dengan penelitian dan mendukung 

hasil penelitian yang diperlukan dalam pembahasan hasil. 

B. Penyajian data hasil penelitian yang disusun secara berurutan untuk 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian didasarkan hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian dimulai dari penyajian hasil 

univariat baru kepada hasil penelitian bivariat untuk penelitian 

analitik. 
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4.2 Pembahasan 

Merupakan kegiatan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh 

dengan teori-teori yang ada untuk hasil penelitian lain yang terkait. 

Pembahas dilakukan satu persatu sesuai dengan tujuan khusus 

penelitian  untuk hipotesa yang diajukan. Pada bagian ini peneliti boleh 

mengungkapka pendapatnya sendiri sesuai dengan teori, hasil 

penelitian & kondisi riil dilapangan. 

 

3. Penjelasan Bab IV Hasil dan Pembahasan STIE Mitra Lampung 
 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil penelitian 

Adalah Penyajian data yang disusun secara berurutan untuk 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk hipotesa yang 

diajukan dalam penelitian dimulai dari hasil uji Univariat baru kepada 

hasil penelitian Bivariat untuk penelitian analitik. 

 

4.2. Pembahasan 

Merupakan kegiatan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh 

dengan teori-teori yang ada untuk hasil penelitian lain yang terkait. 

Pembahas dilakukan satu persatu sesuai dengan tujuan penelitian  untuk 

hipotesa yang diajukan. Pada bagian ini peneliti boleh mengungkapka 

pendapatnya sendiri sesuai dengan teori, hasil penelitian & kondisi riil 

dilapangan. 
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Lampiran 8: Naskah Publikasi 

 

JUDUL DITULIS DENGAN 

FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL 

(MAKSIMUM 12 KATA) 

 

Penulis11), Penulis22)dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan 

Nama Tidak Boleh Disingkat] 
1Nama institusi, nama program studi (penulis 1) 

email: penulis _1@abc.ac.id 
2Nama institusi, nama program studi (penulis 2) 

email: penulis _2@cde.ac.id 

 

Abstract [Times New Roman 11CetakTebaldan Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan 

penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam 

satua lenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, 

dan cetak miring). 

 

Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font 

Times New Roman 11spasi tunggal, dan cetak miring] 

  

1. PENDAHULUAN [Times 

New Roman 11 bold] 

Pendahuluan mencakup latar 

belakang atas isu atau 

permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi kegiatan (penelitian) 

Tujuan kegiatan dan rencana 

pemecahan masalah disajikan 

dalam bagian ini. Tinjauan pustaka 

yang relevan dan pengembangan 

hipotesis (jika ada) dimasukkan 

dalam bagian ini. [Times New 

Roman, 11, normal]. 

 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

DAN PEGEMBANGAN 

HIPOTESIS (JIKA ADA) 

Bagian ini berisi kajian 

literatur yang dijadikan sebagai 

penunjang konsep penelitian. 

Kajian literature tidak terbatas 

pada teori saja, tetapi juga bukti-

bukti empiris. Hipotesis peneltiian 

(jikaada) harus dibangun dari 

konsep teori dan didukung oleh 

kajian empiris (penelitianse 

belumnya). [Times New Roman, 

11, normal]. 
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3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian 

menjelaskan rancangan kegiatan, 

ruang lingkup atau objek, bahan 

dan alat utama, tempat, teknik 

pengumpulan data, definisi 

operasional variable penelitian, 

dan teknik analisis.[Times New 

Roman, 11, normal]. 

 

4. HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil 

penelitian. Hasil penelitian dapat 

dilengkapi dengan tabel, grafik 

(gambar), dan/atau bagan. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil 

pengolahan data, 

menginterpretasikan penemuan 

secara logis, mengaitkan dengan 

sumber rujukan yang 

relevan.[Times New Roman, 11, 

normal]. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi rangkuman 

singkat atas hasil penelitian dan 

pembahasan. [Times New Roman, 

11, normal]. 

 

6. REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi 

yang diacu dalam naskah ini 

disarankan menggunakana plikasi 

referensi (reference manager) 

seperti Mendeley, Zotero, 

Reffwork, Endnote dan lain-lain. 

[Times New Roman, 11, normal].
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