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1. UMUM
Buku panduan ini merupakan suatu pedoman umum pelaksanaan skripsi pada Program
Pendidikan Sarjana Teknik Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik
Universitas Indonesia.

2. TUJUAN
Buku panduan ini bertujuan untuk memberikan gambaran selengkap mungkin bagi
segenap sivitas akademika

yaitu mahasiswa, dosen, staf administrasi akademik dan

pimpinan Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia
tentang definisi, batasan, status, tujuan instruksional umum, bobot dan beban, dan aturan
lain terkait dengan pelaksanaan tugas skripsi di Departemen Metalurgi dan Material
Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Diharapkan dengan dipahaminya buku panduan ini
secara bersama, maka pelaksanaan skripsi mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan akademis dan administrasi yang berlaku di Departemen
Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

3. DEFINISI
SK Rektor UI No. 628/SK/R/UI/2008 mengenai “Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir
Mahasiswa Universitas Indonesia” menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) adalah karya
ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa
Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing, untuk memenuhi
kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Tugas
Akhir dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan suatu program studi, dan
yang dimaksud dalam pedoman tersebut mencakupi, tetapi tidak terbatas pada, skripsi, tesis,
disertasi, dan rancangan yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia.

Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Program Pendidikan Sarjana Teknik 2008-2011,
skripsi adalah suatu mata ajaran yang wajib diikuti oleh mahasiswa program sarjana teknik
Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang merupakan penerapan ilmu yang telah
didapatkan sesuai dengan dasar disiplin keilmuan yang dipelajari dalam bentuk karya tulis
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ilmiah, karya perancangan, rakitan, atau model dan kelengkapannya, untuk melengkapi
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang teknik.

4. BATASAN
Skripsi merupakan bagian dari kelompok mata kuliah keahlian di dalam struktur
kurikulum program pendidikan sarjana bidang ilmu teknik Metalurgi dan Material. Skripsi
adalah suatu upaya dan media khusus untuk memampukan mahasiswa untuk menerapkan
secara terpadu ilmu-ilmu yang telah didapatkan sesuai dengan peminatan dalam bentuk
sebuah karya tulis ilmiah dalam disiplin ilmu Metalurgi dan Material.

5. STATUS
Status skripsi adalah setara dengan mata kuliah keahlian lain, yang mana proses
pelaksanaanya harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan di
tingkat departemen, fakultas dan universitas, baik dari aspek akademik maupun
administrasif.

6. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Secara umum dalam pelaksanaan tugas skripsi ini, seorang mahasiswa harus mampu:
i.

menjelaskan signifikansi topik penelitian yang dipilih dan permasalahan yang ada
dalam ruang lingkup terkait;

ii. melakukan pengkajian literatur;
iii. menyusun metodologi penelitian;
iv. melakukan serangkaian percobaan ilmiah;
v.

mengolah dan menganalisis data;

vi. menyusun hasil percobaan dan analisis tersebut secara dalam sebuah buku skripsi
sebagai suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan logis, sesuai dengan tujuan
nasional pendidikan sarjana teknik.
Pada akhir pelaksanaan skripsi tersebut, mahasiswa harus mempresentasikan hasil
penelitiannya dalam suatu sidang/ujian skripsi di hadapan tim penguji yang akan menilai
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kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam menjelaskan dan menganalisis
keterkaitan antara fenomena-fenomena yang teramati dan teori-teori spesifik dalam
lingkup bidang penelitian yang dikerjakan, serta kemampuan umumnya dalam bidang
ilmu-ilmu Metalurgi dan Material.

7. BOBOT DAN BEBAN
Kegiatan pelaksanaan skripsi ini memiliki beban studi sebesar 4 satuan kredit semester
(SKS) yang setara dengan usaha selama 288 jam kegiatan akademik dalam satu semester.
Materi skripsi dapat dipilih dari berbagai alternatif yang dapat berupa studi literatur, studi
teori/rakitan yang sudah ada, pembuatan model, pembuatan perangkat lunak, perancangan
atau penelitian.

8. PERSYARATAN PENDAFTARAN SKRIPSI
Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mulai mengerjakan skripsi apabila telah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.

Terdaftar dalam Formulir Rencana Studi (FRS), dengan memilih mata kuliah tersebut
dalam IRS yang terdapat dalam sistem SIAK NG.

2.

Telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 120 sks terbaik dengan IPK  2,00
minimum C.

3.

Telah lulus matakuliah wajib universitas dan fakultas.

4.

Telah memenuhi prasyarat lain yang ditentukan oleh Departemen Metalurgi dan
Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

9. PROSEDUR PENDAFTARAN SEMINAR/SKRIPSI
1. Mahasiswa diberikan pengarahan pelaksanaan Seminar / Skripsi dan metode
penentuan tema penelitian oleh Koordinator MK Khusus
2. Mahasiswa skripsi wajib melakukan konsultasi awal dengan seorang (calon) dosen
pembimbing untuk membicarakan topik penelitian yang akan dikerjakan (latar
belakang/ permasalahan, motivasi/tujuan, dan ruang lingkup penelitian) serta
menuangkannya dalam sebuah proposal penelitian.
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3. Mahasiswa mengisi MK seminar atau dan skripsi di Siak NG dan mendaftarkan diri di
sekretariat DTMM dengan mengisi buku besar. Setelah mendaftar, mhs akan
memperoleh form SS-1 dan SS-2
4. Mahasiswa mengisi Form SS – 1 dan meminta persetujuan bimbingan Seminar /
Skripsi kepada Dosen Pembimbing serta Pembimbing Akademis untuk pemenuhan
persyaratan sks. Dalam pengajuan form ini mahasiswa diwajibkan memperlihatkan
kepada Pembimbing Akademis print-out transkrip akademik (120 sks terbaik dengan
IPK  2,00 minimum C) dan IRS pada semester berjalan dimana MK Khusus-Skripsi
tercantum di dalamnya.
5. Koordinator MK Khusus akan menerbitkan SPK berdasarkan form SS-1 yang
telah dilengkapi. SPK ini merupakan salah satu bukti administratif bahwa mahasiswa
tersebut telah terdaftar resmi dan memenuhi syarat melaksanakan skripsi. SPK
tersebut juga berguna bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk keperluan ijin
peminjaman/penggunaan

alat

dari

laboratorium-laboratorium

di

Departemen

Metalurgi dan Material, maupun di departemen-departemen lain dalam lingkup
Fakultas Teknik maupun Universitas Indonesia, serta untuk keperluan pengurusan
surat pengantar ke instansi luar bilamana diperlukan. Mahasiswa wajib menunjukkan
SPK tersebut setiap kali mengajukan permohonan peminjaman/penggunaan alat
kepada kepala-kepala lab terkait dan permintaan surat pengantar luar kepada Bagian
Akademik/Sekretariat Departemen Metalurgi dan Material FTUI.
6. Dosen pembimbing memeriksa dan memberi masukan yang dibutuhkan sebelum
akhirnya menyetujui proposal mahasiswa skripsi tersebut. Setiap pertemuan dengan
Pembimbing dicatat pada form SS-2 yang diparaf oleh Pembimbing.
7. Mahasiswa membawa satu kopi proposal yang telah disetujui dan Lembar
Bimbingan (form SS-2) dimana minimum telah dilakukan sebanyak 8 pertemuan
dengan Pembimbing ke Koordinator MK Khusus dan melengkapi formulir isian SS-3
(Pendaftaran Ujian Seminar/Skripsi).. Contoh form-form ini dapat dilihat pada
Lampiran 1 dan 2.
8. Penerbitan SPK; Pendaftaran Ujian Seminar/Skripsi serta pelaksanaan Ujian
seminar/Skripsi nya dilakukan pada batas – batas waktu yang ditentukan oleh
Koordinator MK Khusus pada semester ybs. Batas waktu ini akan diumumkan di
papan pengumuman paling lambat 1 bulan setelah masa perkuliahan dimulai.
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10. PEMBIMBING SKRIPSI
1. Atas masukan dari Koordinator Skripsi, Ketua atau Sekretaris Departemen
mengeluarkan Surat Penugasan bagi staf pengajar yang bersangkutan sebagai dosen
pembimbing resmi bagi nama-nama mahasiwa dan topik skripsi yang disebutkan
dalam surat penugasan tersebut.
2. Yang diperbolehkan menjadi pembimbing skripsi adalah staf pengajar tetap DTMM
atau ahli dalam bidang yang bersangkutan dengan jenjang tenaga pengajar minimum
Lektor, atau yang setingkat, atau memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini
dengan persetujuan Ketua Departemen:
a. Doktor ;
b. Master atau gelar setingkat yang telah mempunyai pengalaman kerja minimum
2 (dua) tahun.

11. PELAKSANAAN SKRIPSI
1. Di dalam mengerjakan tugas skripsinya, mahasiswa yang bersangkutan wajib
mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing yang merupakan staf
pengajar tetap di Departemen Metalurgi dan Material. Bilamana diperlukan,
dimungkinkan bagi mahasiswa melalui persetujuan dengan dosen pembimbing untuk
mengajukan 1 (satu) orang pembimbing tambahan dari luar (industri, institusi
penelitian), dengan catatan peranan pembimbing utama tetap dipegang oleh dosen
Departemen Metalurgi dan Material.
2. Untuk menjaga kualitas proses pembimbingan dan skripsi yang dihasilkan di
Departemen Metalurgi dan Material, seorang dosen pembimbing diperkenankan
maksimum membimbing mahasiswa tugas skripsi 10 (sepuluh) mahasiswa dalam 1
semester.
3. Waktu pengerjaan suatu topik skripsi adalah maksimum 1 (satu) semester termasuk
penyelenggaraan ujian skripsi, dengan minimal konsultasi atau tatap muka sebanyak 8
(delapan) kali, yang dibuktikan dengan mengisi form

SS-3 (Lembar Bimbingan

Skripsi). Contoh form ini dapat dilihat pada Lampiran 3.
4. Pada pertengahan semester akan diadakan monitoring pelaksanaan tugas skripsi oleh
Ketua/Sekretaris Departemen melalui Koordinator MK Khusus.
5. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsinya dalam 1 (satu) semester atau
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tidak mendapatkan nilai  C, maka yang bersangkutan wajib mengambil kembali pada
semester berikutnya dengan memperhatikan batas waktu studi dan mengisi kembali
formulir perpanjangan tugas skripsi SS-4 (Form Perpanjangan Masa Skripsi) dengan
menguraikan alasan-alasanya dan disetujui oleh dosen pembimbing. Contoh form ini
dapat dilihat pada Lampiran 4.
6. Apabila dalam dua semester berturut-turut, tugas skripsi tidak dapat diselesaikan maka
Koordinator Skripsi dapat mengusulkan kepada Ketua/Sekretaris departemen agar bagi
mahasiswa tersebut diberikan pembimbing tugas skripsi lainnya.
7. Proses pembimbingan skripsi mahasiswa oleh dosen pembimbing mencakup aspek
teknis pelaksanaan (eksperimen skala lab/lapangan, proses pengambilan data dan
analisis) dan penulisan buku skripsi sebagai suatu karya tulis yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
8. Petunjuk penulisan skripsi mengacu kepada SK Rektor UI No. 628/SK/R/UI/2008
mengenai “Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia”
yang akan diberikan pada bagian akhir dari buku panduan ini.
9. Dosen pembimbing menilai buku skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa. Bila
telah memenuhi syarat baik dari segi isi (yaitu cara penyajian dengan tata bahasa
Indonesia yang baku dan standar, kaidah ilmiah serta analisis terkait yang dapat
dipertanggung jawabkan) maupun dari segi mekanikal/tata letak (lay-out), maka dosen
pembimbing dapat memperkenankan mahasiswa tersebut untuk mendaftar ujian/sidang
skripsi. Prosedur pendaftaran Ujian Seminar/Skripsi dijelaskan pada Bag 9.

12. SIDANG/UJIAN SEMINAR/SKRIPSI
1. Panitia ujian/siang skripsi terdiri atas minimum 3 orang dan maksimum 4 orang,
dimana dosen pembimbing termasuk di dalamnya. Penguji ditentukan oleh
Pembimbing serta Kelompok Ilmu ybs.
2. Sekretaris Departemen Metalurgi dan Material membuat surat undangan ujian/sidang
skripsi, dan mendistribusikan buku skripsi mahasiswa tersebut kepada tim penguji
melalui staf sekretariat administrasi akademik departemen.

13. PENYELENGGARAAN SIDANG/UJIAN SKRIPSI
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1. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan sidang skripsi, ketua panitia sidang/ujian skripsi
membuka acara dan menanyakan kesiapan mahasiswa yang bersangkutan untuk
melakukan sidang skripsi.
2. Selanjutnya ketua panitia sidang/ujian skripsi mempersilahkan mahasiswa yang
bersangkutan untuk mempresentasikan skripsinya selama 10 - 15 menit.
3. Setelah

mahasiswa

selesai

mempresentasikan

skripsinya,

ketua

panitia

mempersilahkan anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat
berkaitan langsung dengan isi skripsi dan maupun hal-hal lain terkait dengan
kemampuan umum mahasiswa dalam ilmu-ilmu Metalurgi dan Material.
4. Setelah proses tanya jawab selesai, ketua panitia sidang/ujian skripsi mempersilahkan
mahasiswa yang bersangkutan menunggu di luar.
5. Panitia penguji melakukan evaluasi dan masing-masing anggota tim penguji mengisi
Lembar Berita Acara Ujian Skripsi (Form STA-01). Contoh formulir ini dapat dilihat
pada Lampiran 6.
a. Bilamana mahasiwa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka mahasiswa
dinyatakan lulus sidang/ujian skripsi. Mahasiswa dinyatakan telah selesai mata
kuliah skripsi apabila memperoleh nilai  C. Bagi mereka yang telah memperoleh
nilai  C tidak diperkenankan mengulang.
b. Bilamana mahasiswa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, mahasiswa
dinyatakan gagal sidang/ujian skripsi dan diperkenankan mengajukan permohonan
ulang untuk mengerjakan skripsi dengan kembali ke butir 2.8 dan seterusnya.
c. Ketua

panitia

memanggil

kembali

mahasiswa

yang

bersangkutan

dan

mengumumkan hasil sidang panitia.
6. Setelah sidang Skripsi selesai dilaksanakan, Ketua Sidang Skripsi mengisi Berita
Acara Ujian Skripsi (Form STA-02) dan Daftar Perbaikan Skripsi (Form STA-03).
Contoh kedua form terakhir dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.
7. Form-form tersebut diberikan kepada Bagian Akademik/Sekretariat Departemen
Metalurgi dan Material FTUI yang akan membuat rekapitulasi hasil sidang/ujian
skripsi dan selanjutnya akan menyerahkannya kepada Sekretaris Departemen untuk
kepentingan sidang yudisium departemen pada akhir semester bersamaan dengan nilai
mata kuliah lainnya. Dosen pembimbing menerima kopi salinan hasil sidang ujian
skripsi.
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8. Dosen pembimbing skripsi memasukkan nilai skripsi ke dalam sisten SIAK-NG
berdasarkan berita acara ujian sidang skripsi.

14. FORMAT BUKU SKRIPSI
Format buku skripsi pada buku panduan ini mengacu kepada SK Rektor UI No.
628/SK/R/UI/2008 mengenai “Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa
Universitas Indonesia”. Secara umum, sebuah Tugas Akhir (TA) terdiri atas 3 (tiga
bagian), yaitu: bagian awal, isi dan akhir.
14.1

BAGIAN AWAL

Bagian awal sebuah Tugas Akhir terdiri atas:
a. Halaman Sampul
b. Halaman Judul
c. Halaman Pernyataan Orisinalitas
d. Halaman Pengesahan
e. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan)
f. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan
Akademis
g. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
h. Daftar Isi
i. Daftar Tabel (jika diperlukan)
j. Daftar Gambar (jika diperlukan)
k. Daftar Rumus (jika diperlukan)
l. Daftar Notasi (jika diperlukan)
m. Daftar Lain (jika diperlukan)
n. Daftar Lampiran (jika diperlukan)

14.1.1 Halaman Sampul
Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah. Halaman sampul
harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu)
kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang berupa judul, jenis karya ilmiah
(skripsi/tesis/disertasi), identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Ketentuan
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mengenai penulisan Halaman Sampul dapat dilihat pada butir 13.4. Contoh Halaman
Sampul dapat dilihat pada Lampiran 10.

14.1.2 Halaman Judul
Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama dengan Halaman
Sampul, tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan
dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Ketentuan mengenai penulisan Halaman
Judul dapat dilihat pada butir 13.5. Contoh Halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 11.

14.1.3 Halaman Pernyataan Orisinalitas
Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa tugas akhir yang disusun adalah
hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Ketentuan
mengenai penulisan Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat dilihat pada butir 13.6. Contoh
Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat dilihat pada Lampiran 12.

14.1.4 Halaman Pengesahan
Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau pernyataan
tentang penerimaannya, khususnya skrispi, tesis, dan disertasi, oleh institusi penulis. Di
fakultas tertentu, seperti FKG, pada ”Halaman Pengesahan” perlu ditambahkan pernyataan
”lolos uji etik penelitian” bila subjek penelitian makhluk hidup atau benda mati yang harus
dijaga hak asasinya atau dihormati. Penulisan pernyataan tersebut mengikuti ketentuan
yang berlaku selama ini di FKG. Ketentuan mengenai penulisan Halaman Pengesahan
dapat dilihat pada butir 13.7. Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran
13. Catatan : penggunaan istilah ”dewan penguji” (pembimbing dan penguji) dan susunan
atau jumlah anggota ”dewan penguji” bergantung pada kebijakan setiap fakultas atau
Program Pascasarjana.

14.1.5 Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya ilmiah. Halaman Ucapan
Terima Kasih memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang
telah membantu dalam penyusunan tugas akhir. Sebaiknya, ucapan terima kasih atau
penghargaan tersebut juga mencantumkan bantuan yang mereka berikan, misalnya
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bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam
menyelesaikan tugas akhir. Ketentuan mengenai penulisan Kata Pengantar/Ucapan Terima
Kasih dapat dilihat pada butir 13.8. Contoh Ucapan Terima Kasih dapat dilihat pada
Lampiran 14.

14.1.6 Halaman

Pernyataan

Persetujuan

Publikasi

Karya

Ilmiah

untuk

Kepentingan Akademis
Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun tugas akhir yang memberikan
kewenangan kepada Universitas Indonesia untuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan,
merawat, dan memublikasikan tugas akhirnya untuk kepentingan akademis. Artinya,
Unversitas Indonesia berwenang untuk memublikasikan suatu tugas akhir hanya untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan hak cipta tetap pada penulis.
Contoh Lembar Pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 15.

14.1.7 Abstrak/Abstract
Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode
penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti
secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau
tidak. Ketentuan yang menyangkut penulisan abstrak dapat dilihat pada butir 13.10.
Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 16.

14.1.8 Daftar Isi
Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, yang
ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Biasanya, agar daftar isi ringkas dan jelas,
subbab derajat ke dua dan ke tiga boleh tidak ditulis. Ketentuan yang menyangkut
penulisan Daftar Isi dapat dilihat pada butir 13.11. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada
Lampiran 17.

14.1.9 Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain
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Daftar tabel, gambar, dan daftar lain digunakan untuk memuat nama tabel, gambar, dan
sebagainya yang ada dalam tugas akhir. Penulisan nama tabel, gambar, dan sebagainya
menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). Ketentuan yang menyangkut
penulisan dapat dilihat pada butir 13.14.
14.2

BAGIAN ISI

Isi tugas akhir disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai
kesimpulan ditentukan oleh fakultas sesuai kebutuhan, atau dengan peraturan yang
terdapat pada butir 13.13.

14.3

BAGIAN AKHIR

Bagian ini terdiri dari:
a. Daftar Referensi
b. Lampiran (jika ada)

14.3.1 Daftar Referensi
Daftar Referensi merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber, atau referensi atau acuan
dan dasar penulisan tugas akhir. Daftar referensi ini dapat berisi buku, artikel jurnal,
majalah, atau surat kabar, wawancara, dan sebagainya. Dianjurkan agar 70% daftar
referensi yang digunakan merupakan terbitan terbaru (minimal terbitan 2 tahun terakhir)
dari jurnal ilmiah internasional.
14.3.2 Lampiran
Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan
tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir, karena akan mengganggu
kesinambungan pembacaan. Lampiran yang perlu disertakan dikelompokkan menurut
jenisnya, antara lain jadwal, tabel, daftar pertanyaan, gambar, grafik, desain.
Pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan fakultas.

15. PENULISAN BUKU SKRIPSI
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Penampilan merupakan faktor penting untuk mewujudkan tugas akhir yang rapi dan
seragam.
15.1

Kertas

Spesifikasi kertas yang digunakan:
- Jenis : HVS
- Warna : Putih polos
- Berat : 80 gram
- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
15.2

Pengetikan

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut:
a. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas (single side)
b. Posisi penempatan teks pada tepi kertas:
- Batas kiri : 4 cm (termasuk 1 cm untuk penjilidan) dari tepi kertas
- Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas
- Batas atas : 3 cm dari tepi kertas
- Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas
c. Setiap halaman pada naskah Tugas Akhir, mulai Abstrak sampai Daftar Referensi
harus diberi “auto text” pada footer dengan tulisan Universitas Indonesia (Arial 10
poin cetak tebal), ditulis pada posisi rata kanan (align right).
d. Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 poin (ukuran sebenarnya) dan
diketik rapi (rata kiri kanan – justify).
e. Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5 (Line spacing = 1.5 lines).
f. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam.
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15.3

Penomoran Halaman

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor halaman ada dua macam,
yaitu angka romawi kecil dan angka latin.

15.3.1 Angka Romawi Kecil
a. Digunakan untuk bagian awal Tugas Akhir (lihat butir 12.1), kecuali Halaman Sampul
b. Letak: tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas.
c. Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

15.3.2 Angka Latin
a. Digunakan untuk bagian isi Tugas Akhir dan bagian akhir Tugas Akhir.
b. Letak: sudut kanan atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas.
c. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya diletakkan di tengah, 2,5
cm dari tepi bawah kertas.
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15.4

Halaman Sampul

Halaman Sampul Tugas Akhir, secara umum, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Halaman Sampul Tugas Akhir (skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain) terbuat dari
karton tebal dilapisi kertas linen cokelat (untuk Tugas Akhir program Magister dan
Doktor), putih (untuk program Sarjana).
b. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (line spacing =
single) dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 10.
Ketentuan Halaman Sampul
a. Diketik simetris di tengah (center). Judul tidak diperkenankan menggunakan
singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun dalam
kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun.
Logo UI : Logo Universitas Indonesia dengan diameter 2,5 cm dan dicetak dengan
warna emas
Universitas Indonesia
Judul
Jenis atau jenjang Tugas Akhir (skripsi, tesis, disertasi)
Nama
NPM
Fakultas
Program Studi
Tempat
Bulan & Tahun disahkannya Tugas Akhir dan dituliskan dalam angka dengan format 4
digit (contoh: Januari 2006)
b. Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman sampul adalah: jenis tugas akhir,
dan judul tugas akhir. Informasi yang dicantumkan seluruhnya menggunakan huruf
besar, dengan jenis huruf Times New Roman 12 poin, dan ditulis di tengah punggung
halaman sampul (center alignment).
c. Halaman sampul muka tidak boleh diberi siku besi pada ujung-ujungnya.
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15.5

Halaman Judul

Halaman Judul Tugas Akhir, secara umum, adalah sebagai berikut :
a. Format Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul, hanya ada penambahan
keterangan tujuan disusunnya Tugas Akhir.
b. Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai
dengan contoh pada Lampiran 11.

15.6

Halaman Pernyataan Orisinalitas

Halaman Pernyataan Orisinalitas ditulis dengan spasi ganda (line spacing = double), tipe
Times New Roman 12 poin dengan posisi di tengah-tengah halaman (center alignment)
sesuai dengan contoh pada Lampiran 12.

15.7

Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan Tugas Akhir ditulis dengan dengan spasi tunggal (line spacing =
single), tipe Times New Roman 12 poin sesuai dengan contoh pada Lampiran 13.

15.8

Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih

Halaman Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih Tugas Akhir, secara umum, adalah
sebagai berikut:
a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi 1,5 (line spacing =
1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.
b. Judul Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih ditulis dengan tipe Times New Roman
12 poin, dicetak tebal dan huruf besar.
c. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu
keluarga atau teman.
d. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih adalah 2 x 2 spasi.
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15.9. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk
Kepentingan Akademis
Halaman Pernyataan, secara umum, adalah sebagai berikut:
a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi 1,5 (line
spacing = 1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.
b. Khusus untuk judul Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk
Kepentingan Akademis ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal
dan huruf besar (kapital) dengan spasi tunggal (line spacing = single)

15.10 Abstrak/Abstract
Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut:
a. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari Tugas Akhir.
b. Minimum 75 kata dan maksimum 100 kata dalam satu paragraf, diketik dengan tipe
Times New Roman 12 poin, spasi tunggal (line spacing = single).
c. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap
versi bahasa mengikuti ketentuan butir b.
d. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris
diletakkan dalam satu halaman.
e. Nama Mahasiswa (tanpa NPM) dan Program Studi ditulis di atas abstrak dengan
tambahan informasi berupa Judul Tugas Akhir.
f. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak dalam Bahasa
Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam
Bahasa Inggris, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya).
g. Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring (italic). Contoh Abstrak dapat
dilihat pada Lampiran 16.
h. Isi abstrak ditentukan oleh keilmuan masing-masing.

15.11 Daftar Isi

Halaman Daftar Isi Tugas Akhir secara umum adalah sebagai berikut:
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a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal
(line spacing = single).
b. Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin, dicetak
tebal dan huruf besar (kapital). Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 17.
c. Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.

15.12 Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain
Ketentuan penulisan Daftar Gambar Tugas Akhir secara umum adalah sebagai berikut:
a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dalam spasi tunggal
(line spacing = single) sesuai dengan contoh pada Lampiran 18.
b. Khusus untuk judul Daftar Gambar ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin,
dicetak tebal dan huruf besar (kapital).

15.13 Isi Tugas Akhir
Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan oleh penulis.
Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil serta pembahasannya.
Penggunaan istilah atau judul tiap bab dan subbab, serta penambahan subbab disesuaikan
dengan kebijakan fakultas masing-masing. Misalnya, ”Tinjauan Pustaka” atau ”Tinjauan
Literatur”, ”Pembahasan” atau ”Analisis”.Demikian juga dengan Sistematika yang umumnya
dipakai dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN
1.1 Subbab Derajat Kesatu
1.1.1 Subbab Derajat kedua Butir yang Pertama
1.1.2 Subbab Derajat kedua Butir yang Kedua
1.1.2.1 Subbab Derajat ketiga Butir yang Pertama
Tingkatan subbab maksimal 3
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Ketentuan penulisan untuk setiap bab
a. Setiap bab dimulai pada halaman baru.
b. Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah (center), cetak
tebal (bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik, dan satu spasi simetris tengah
(center), jika lebih dari satu baris.
c. Judul bab selalu diawali penulisan kata „BAB‟ lalu langka Arab yang menunjukkan
angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital, tipe Times New
Roman, 12 poin, dan cetak tebal (bold). Contoh penulisan bab :
BAB 2
TEORI PENUNJANG
d. Perpindahan antarbab tidak perlu diberi sisipan halaman khusus.
Suatu yang bukan merupakan subordinat dari judul tulisan harus ditulis dengan sandi
berikut.


Bullet atau huruf: jika tidak akan dirujuk di bagian lain dari tugas akhir, bentuknya
bebas, asalkan berupa bentuk dasar (bulat, kotak, tanda minus), dan konsisten
dalam keseluruhan tugas akhir.



Huruf: jika akan dirujuk di bagian lain dari tugas akhir, harus digunakan huruf
untuk menghindari kerancuan dengan penggunaan angka untuk bab dan subbab.
Bentuknya bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan tugas akhir. Contoh: a.
atau a) atau (a). Ini merupakan derajat terakhir, dalam arti tidak boleh memiliki
subperincian di dalamnya. Contoh penggunaan subperincian yang dilarang, sebagai
berikut.

Jenis sistem operasi komputer antara lain:


DOS



Windows

� Windows 3.xx
� Windows 95/98
� Windows NT


UNIX

� Linux
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13.14 Tabel dan Gambar
Yang tergolong gambar adalah gambar, grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan tabel
dan gambar adalah sebagai berikut.
a. Gambar, grafik, dan diagram diberi nama.
b. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata
(title case).
c. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak
membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berdiri
sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan dalam teks.
d. Jika tabel ditulis dalam posisi landskap, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid.
e. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap halaman.
f. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut
berada. Misalnya Tabel 1.1. berarti tabel pertama yang ada di bab 1. Jika dalam suatu
tugas akhir hanya terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar, maka tidak perlu diberi
nomor.
g. Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya (tidak dibuat kapital
ataupun lowercase) dan disusun berdasarkan abjad. Penulisannya diurutkan dari huruf
kecil, huruf besar, dan simbol (contoh : a, B, ?)
h. Penulisan judul tabel dan gambar.


Tabel: judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah (center) berjarak
1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul tabel ditulis langsung mengikuti
nomor tabelnya.



Gambar: judul ditulis di bawah gambar berjarak 1,5 spasi, simetris (center)
terhadap gambar yang bersangkutan. Judul gambar ditulis langsung mengikuti
nomor gambarnya.

i. Penulisan sumber gambar dan tabel.


Tabel: sumber tabel (jika bukan olahan sendiri) ditulis di bagian bawah tabel
berjarak 1,5 spasi dari tabel, huruf tegak tipe Times New Roman 10 poin.Sumber
yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah diolah kembali”.



Gambar: sumber gambar (jika bukan olahan sendiri) harus ditulis di bagian bawah
judul gambar berjarak 1,5 spasi dari judul gambar, huruf tegak tipe Times New
Roman 10 poin.. Sumber yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah
diolah kembali”.
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j. Peletakan tabel atau gambar, berjarak tiga spasi setelah teks. Penulisan teks setelah
tabel atau gambar dilanjutkan dengan jarak 1,5 spasi dari baris terakhir judul gambar.
k. Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris, penulisannya simetris di tengah
(center) dan diketik dengan satu spasi.
l. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan dilanjutkan dengan
mengetikkan nomornya dan keterangan “sambungan” dalam tanda kurung.
m. Jika tabel dan gambar terlalu lebar, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:


ditempatkan secara memanjang di halaman tersendiri;



ditempatkan pada kertas lebar kemudian dilipat agar tidak melebihi format kertas;



diperkecil ukurannya sesuai format tugas akhir, tetapi ukuran huruf yang tercantum
di dalamnya tidak boleh lebih kecil dari 10 poin (ukuran sebenarnya).

15.15 Persamaan Matematika
Persamaan matematika lebih baik ditulis dalam bentuk yang lazim dalam matematika
walaupun dalam satu baris. Semua persamaan matematika ditulis dengan tabulasi 1,5 cm
dari kiri dan harus mempunyai nomor yang diletakkan di sebelahnya dan rata kanan
terhadap batas kanan pengetikan.
Contoh:
M Q 209 43 , 530 + =

(5.1)

Keterangan: 5 artinya persamaan itu ditulis pada bab 5, sedangkan 1 artinya persamaan itu
adalah persamaan matematika pertama yang ditulis pada bab tersebut.
15.16 Angka
Penulisan angka mengikuti peraturan yang berlaku pada Pedoman Ejaan yang
Disempurnakan edisi terbaru.

15.17 Daftar Referensi
Jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis untuk mencari sumber
informasi dari berbagai jenis media. Perkembangan itu diikuti oleh perkembangan
berbagai format penulisan kutipan dan daftar referensi. Setiap fakultas/departemen berhak
menentukan sendiri format penulisan kutipan yang akan digunakan. Lampiran 20
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memberikan contoh penulisan kutipan berdasarkan format APA dan MLA. Format lain
penulisan daftar referensi diserahkan kepada fakultas.

15.18 Lampiran
Ketentuan pembuatan lampiran adalah sebagai berikut.
a. Nomor dan judul lampiran ditulis di sudut kanan atas halaman (right-aligned) dengan
huruf tegak tipe Times New Roman 12 poin.
b. Judul lampiran ditik dalam satu baris menggunakan huruf kapital di awal kata (title
case).
c. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi keterangan
“lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman (rightaligned).
d. Isi dan urutan pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan fakultas.
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