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BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan diploma atau pendidikan vokasional adalah pendidikan yang
menitikberatkan pada proses pendidikan yang melatih atau mengembangkan tiga
aspek kemampuan; yaitu kemampuan pengetahuan teori (knowledge) yang cukup,
memiliki ketangguhan sikap (attitude) yang matang, dan memiliki pengalaman
kerja yang baik, terampil, dan cekatan (psikomotorik), dengan perbandingan teori
dan praktek 40:60 atau (40% teori dan 60% praktek) sesuai dengan jenjang
diplomanya untuk menyelesaikan problem-problem kerja di lapangan/industri.
1.1 Latar Belakang
Persentase ketiga kemampuan di atas dibedakan sesuai tingkatan jenjang
diploma (D1, D2, D3, dan D4). Sehingga model dan orientasi tugas akhir pada
pendidikan politeknik juga diarahkan pada pengembangan ketiga aspek tersebut
secara proporsional.
Salah satu kegiatan pada proses belajar mengajar adalah pada kegiatan
penulisan tugas akhir yang dilaksanakan pada semester akhir, mahasiswa
membahas objek-objek pada bidang Teknik Kimia dimana data berasal dari
pengamatan dan observasi di Laboratorium, di Pabrik dan dari data pendukung
studi perpustakaan sesuai jenjang diploma.
Kegiatan tugas akhir mahasiswa model penelitian terapan ini disarankan dan
diharapkan merupakan bagian dari kegiatan penelitian dosen. Sehingga kegiatan
penelitian mahasiswa diploma 3 merupakan salah satu bagian penyelesaian
penelitian eksperimen atau observasi secara teknis dalam pengambilan data
(colleting data), analisis/pengujian atau pengetesan sampel baik bahan baku atau
produk dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dosen.
Tujuan kegiatan tugas akhir adalah agar mahasiswa dapat mengenal
permasalahan operasional (D3), operasional dan perancangan (D4) pada bidang
Teknik Kimia, merumuskan, dan mencari penyelesaian (problems solving) yang
tepat dan sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikan.
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Agar tercapai tujuan kegiatan tugas akhir dengan baik, maka diperlukan Buku
Panduan umum Tugas Akhir untuk Jurusan Teknik Kimia.
1.2 Tujuan Umum
Tujuan penyusunan Buku Panduan Umum Tugas Akhir adalah sebagai
pegangan/pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas akhir,
sehingga dapat lebih terarah dan mencapai tujuan dalam merumuskan
permasalahan, mengumpulkan data (baik data operasi maupun data pendukung
lainnya) dan mencari alternatif penyelesaian permasalahan dengan baik.
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BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
Petunjuk pelaksanaan Tugas Akhir disusun berdasarkan urutan kegiatan
pelaksanaan proses tugas akhir.
2.1 Proses Pengajuan Proposal TA
1. Mahasiswa memilih judul proposal TA yang sesuai dengan bidangnya,
kemudian mendaftarkan/melaporkan pada Ka. Prodi atau Koordinator TA;
2. Ka. Prodi/Koordinator TA mengatur pembagian pembimbing TA untuk
mahasiswa dengan mempertimbangkan kesesuaian judul serta bidang keahlian
pembimbing. Pembagian dilakukan secara merata atau proporsional
Pembimbing Utama/Pembimbing 1 hanya diberikan pada dosen fungsional
lektor dan atau S2 dengan fungsional asisten ahli;
3. Jika judul proposal yang diajukan tidak memenuhi syarat atau ditolak, maka
mahasiswa yang bersangkutan mengajukan kembali judul proposal baru;
4. Dosen pembimbing memeriksa dan memberikan persetujuan untuk seminar
proposal;
5. Ketua Program Studi atau koordinator TA mengatur jadwal seminar.
2.2 Proses Pembimbingan
1. Mahasiswa yang telah memiliki judul proposal TA segera melakukan
konsultasi pembimbingan secara rutin dan mengisi lembar konsultasi yang
ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2 bersangkutan (Lampiran 1);
2. Waktu dan tempat bimbingan ditentukan/disepakati oleh pembimbing dan
mahasiswa;
3. Untuk kelancaran dan efektifitas setiap pembimbing hendaknya memiliki
jumlah mahasiswa bimbingan sesuai dengan Beban Kerja Dosen;
4. Mahasiswa tidak diperkenankan mengganti pembimbing setelah proses
bimbingan berjalan;
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5. Apabila terjadi perubahan judul TA, mahasiswa yang bersangkutan harus
membuat pernyataan tertulis yang disetujui oleh pembimbing untuk
diserahkan kepada koordinator;
6. Koordinator menyetujui mahasiswa mendaftar ujian tugas akhir jika yang
bersangkutan telah mengikuti proses bimbingan minimal 12 kali dan harus
memenuhi kelengkapan penulisan TA, serta telah mendapat persetujuan dari
pembimbing.
7. Dalam

hal

pembimbing

berhalangan,

maka

Jurusan

melalui

Ka.

prodi/Koordinator TA berhak menunjuk pembimbing pengganti;
8. Bila pembimbing utama atau pembimbing 1 berhalangan hanya dapat
digantikan oleh pembimbing 2 dari latar belakang teknik kimia.
2.3 Penyerahan Naskah Proposal TA
Mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan naskah proposal tugas akhir
sesuai jadwal yang ditentukan segera melapor kepada koordinator TA paling
lambat minggu ke 10 semester genap dengan:
1. Menyerahkan naskah draft proposal TA beserta lembar pengesahan yang
ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 2 dan sudah disahkan oleh
koordinator TA (Lampiran 1).
2.

Memperbanyak naskah proposal TA yang sudah disahkan sebanyak 7
rangkap untuk dibagikan kepada panitia sidang.

3. Formulir dokumen kegiatan seminar proposal yang terdiri dari:
a.

Borang konfirmasi kesediaan sebagai panitia seminar proposal
(Lampiran 2).

b.

Lembar kontrol penyerahan naskah proposal (Lampiran 3).

c.

Lembar keputusan pembahas 1, 2 dan 3 (Lampiran 4).

d.

Lembar keputusan ketua sidang (Lampiran 5).

e.

Catatan perbaikan TA dari pembahas serta ketua sidang (Lampiran 6).

f.

Daftar hadir panitia seminar proposal (Lampiran 7).

g.

Daftar hadir mahasiswa pengunjung (Lampiran 8).

h.

Lembar pengesahan perbaikan proposal TA (Lampiran 9).
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4. Undangan panitia sidang (Ketua, Sekretaris, Pembimbing 1 dan 2, penguji
1, 2 dan 3 yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Kimia.
2.4 Seminar Proposal
1. Jadwal seminar proposal diatur dan dikoordinir oleh Koordinator TA
dan paling lambat dimulai pada minggu ke 15 Semester Ganjil;
2. Waktu pembahasan proposal TA oleh tim pembanding/pembahas
paling lama 3 x 15 menit;
3. Jika seminar proposal tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi
persyaratan atau dinyatakan tidak disetujui oleh panitia sidang, maka
pelaksanaan sidang dapat di jadwalkan kembali;
4. Proses perbaikan proposal dilaksanakan selama 1 minggu dan apabila
tidak sesuai dengan hal tersebut, maka koordinator TA berhak untuk
menjadwalkan seminar proposal ulang;
5. Naskah proposal yang sudah melalui perbaikan dan ditandatangani
lembar pengesahannya (Lampiran 9), diserahkan kepada koordinator
TA dalam bentuk softcopy format pdf sebanyak 1 eks.
2.5 Penggunaan Fasilitas Laboratorium untuk TA
Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Mendapatkan izin tertulis dari kepala laboratorium yang bersangkutan untuk
penggunaan lokasi/ruangan (Lampiran 10);

2.

Laboratorium hanya menyediakan fasilitas listrik, air, udara tekan dan vakum
selama jam kerja (jam 8.00-16.30 WIB);

3.

Kebutuhan bahan habis pakai untuk kegiatan TA sepenuhnya ditanggung
oleh mahasiswa yang bersangkutan;

4.

Mahasiswa wajib mengisi bon peminjaman peralatan yang digunakan
(Formulir 11);

5.

Mahasiswa wajib membuat logbook kegiatan dilaboratorium;
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6.

Mahasiswa wajib menggunakan fasilitas laboratorium secara tertib dan
menjaga kebersihan ruangan atau lingkungan kerja;

7.

Mahasiswa wajib menggunakan peralatan keselamatan kerja selama di
laboratorium;

8.

Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan
dilaboratorium;

9.

Mahasiswa wajib mengganti/memperbaiki atas kerusakan peralatan yang
digunakannya;

10. Mahasiswa wajib mengembalikan peralatan laboratorium yang dipinjam
dalam keadaan bersih dan baik.
2.6 Penyerahan Naskah Laporan Tugas Akhir
Mahasiswa yang telah melakukan penulisan Laporan TA, segera
melaporkan kepada koordinator TA dengan:
1.

Menyerahkan naskah rangkap 1 yang telah ditandatangani pembimbing 1 dan
2 untuk disahkan oleh koordinator TA (Lampiran 12);

2.

Memperbanyak naskah laporan rangkap 7, dan membagikan kepada panitia
sidang yang ditunjuk;

3.

Menyerahkan tanda bukti proses konsultasi pembimbing (Lampiran 13);

4.

Formulir dokumen sidang laporan TA yang terdiri dari:
a. Borang konfirmasi kesediaan sebagai panitia sidang TA (Lampiran 14).
b. Lembar kontrol penyerahan naskah laporan TA (Lampiran 15).
c. Lembar penilaian dari pembimbing 1 dan 2 (Lampiran 16).
d. Lembar penilaian dari pembahas 1,2 dan 3 (Lampiran 17).
e. Lembar rekapitulasi nilai sidang TA (Lampiran 18)
f. Catatan perbaikan TA dari pembahas serta ketua sidang (Lampiran 19).
g. Daftar hadir panitia sidang akhir (Lampiran 20).
h. Daftar hadir peserta mahasiswa pengunjung (Lampiran 21).
i. Lembar pengesahan perbaikan laporan TA (Lampiran 22).

5.

Undangan panitia sidang (Ketua, Sekretaris, Pembimbing 1 dan 2, penguji 1,
2 dan 3 yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Kimia.
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2.7 Sidang Tugas Akhir
Jadwal sidang diatur oleh koordinator TA melalui rapat sedemikian rupa,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dengan porsi yang berimbang.
1.

Jadwal sidang TA diatur menjadi 2 tahap sebagai berikut:
a. Tahap pertama pada minggu ke 15 dan 16 semester Genap, jam 13.3017.30 wib.
b. Tahap kedua pada minggu ke 18 dan 20 semester genap, jam 7.30 s/d
17.30 wib.
c. Khusus prodi yang melibatkan dosen dari institusi lain jadwal disesuaikan
kembali.

2.

Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti sidang sampai dengan tahap 3, maka
mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dan boleh mengulang TA pada
Semester Genap berikutnya.

3.

Selama sidang TA, mahasiswa peserta sidang TA, Dosen Pembimbing,
Dosen Penguji dan Ketua & Sekretaris diwajibkan hadir tepat waktu
menggunakan pakaian yang sesuai. Mahasiswa memakai baju kemeja putih,
memakai dasi (panitia sidang dan mahasiswa peserta sidang yang laki-laki),
celana/rok hitam, warna pakaian panitia sidang boleh bebas.

4.

Sidang TA dapat berlangsung sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
a. Mahasiswa peserta sidang TA
b. Pembimbing Utama atau pembimbing 1
c. Tiga orang penguji yang ditetapkan.

5.

Mahasiswa harus sudah hadir 30 menit sebelum jadwal waktu yang sudah
diatur.

6.

Mahasiswa yang tidak datang tepat waktu maka sidangnya dibatalkan.

7.

Jika sidang tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi persyaratan
maka pelaksanaan sidang dialihkan dan dijadwalkan kembali, maka tim
penguji mengisi formulir berita acara pembatalan sidang.

8.

Dosen penguji diatur sedapat mungkin sesuai dengan bidang keahliannya
atau dianggap memiliki kompetensi dengan judul yang akan disidangkan.

9.

Ketua sidang harus memiliki bidang keahlian Teknik Kimia.
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10. Sekretaris sidang dapat diatur kepada dosen tetap Jurusan Teknik Kimia
bidang keahlian lain (Fisika, Matematika, Bahasa, Komputer dan lain-lain).
dengan jumlah yang sesuai.
11. Kelulusan sidang ditentukan hanya dari nilai rata-rata penguji. Batas minimal
kelulusan sidang adalah 56,0 (nilai C).
12. Pengumuman hasil sidang TA (nilai lulus atau tidak lulus) diumumkan
langsung setelah disetujui oleh panitia sidang.
13. Mahasiswa yang tidak lulus dapat mengulang sidang TA sebelum masa
studinya berakhir.
14. Nilai TA adalah rata-rata dari nilai tim pembimbing dan nilai tim penguji.
2.8 Revisi Tugas Akhir
1. Setelah sidang TA mahasiswa diberikan waktu untuk merevisi naskah TA
sesuai permintaan penguji dan harus dikonsultasi dengan pembimbing.
2. Dokumen asli naskah TA yang telah direvisi dilaporkan kepada koordinator
TA paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal sidang, dengan melampirkan
bukti persetujuan penguji 1, 2 dan 3.
3. Peserta yang tidak mengumpulkan revisi TA sesuai waktu yang ditentukan
dinyatakan gagal dalam sidang dan nilai sidang dibatalkan.
2.9 Laporan Tugas Akhir
1.

Laporan TA wajib dibuat oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh
proses tugas akhir.

2.

Penjilidan laporan TA hanya dapat dilakukan setelah perbaikan disetujui oleh
penguji dan pembimbing, serta mendapat persetujuan dan ditandatangani
oleh koordinator TA.

3.

Warna sampul laporan TA adalah sebagai berikut:
a. Prodi diploma 3 Teknik Kimia warna hijau tua
b. Prodi diploma 3 Migas warna hijau muda
c. Prodi diploma 4 Teknik Kimia Industri warna ungu
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4.

Laporan TA yang sudah dijilid dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan
diserahkan kepada Perpustakaan PNL dan kedua pembimbing. Sedangkan
untuk koordinator TA, mahasiswa menyerahkan softcopy naskah dalam
bentuk pdf.

5.

Mahasiswa yang tidak mengumpulkan buku laporan TA lengkap dianggap
gagal dan tidak ada nilai TA dan tidak dapat diyudisiumkan pada saat itu.

6.

Bagian punggung TA berisi logo PNL, judul, nama penulis, NIM,
program studi, dan jurusan.

7.

Logo PNL berwarna hitam putih, dan tidak dibenarkan jika
mengandung warna yang lain.
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BAB III
FORMAT PROPOSAL DAN LAPORAN TUGAS AKHIR
Pada bagian ini diberikan ketentuan tentang format outline proposal dan
laporan tugas akhir (TA), dimana bentuk dan objek tugas akhir dapat
dikembangkan ke dalam beberapa model yang memenuhi kriteria pendidikan
vokasi:
1. Tugas Akhir Evaluasi Kinerja Peralatan Proses
(Laporan Evaluasi Kinerja suatu Unit Peralatan Proses)
2. Tugas Akhir Prarancangan Peralatan Proses
3. Tugas Akhir Penelitian Terapan (Laporan Kegiatan Penelitian Terapan).
Tugas Akhir Kinerja Peralatan Proses adalah model TA berupa laporan
evaluasi kinerja peralatan proses yang sedang beroperasi, baik di Lapangan (di
Pabrik) maupun yang ada di Laboratorium skala pilot. Dimana TA model ini
membahas atau mengevaluasi kinerja atau performance suatu peralatan proses
atau unit peralatan proses dari sudut teknis operasional dan bahkan ekonomi
dalam kegiatan proses produksinya yang menyangkut dengan efesiensi, neraca
massa, neraca energi, produktifitas dan lain-lain.
TA Model Prarancangan Peralatan Proses adalah: Tugas akhir dalam bentuk
rancangan alat proses yang menyangkut studi kelayakan, rancangan teknis
(fungsi,

dimensi

alat,

kebutuhan

massa,

energi,

utilitas),

rancangan

biaya/ekonomi, rancangan manajemen yang berhubungan dengan kapasitas
tertentu untuk satu unit proses, atau satu unit pabrik yang mengolah bahan mentah
menjadi produk setengah jadi.
TA model prarancangan ini dapat juga berupa rancang bangun pembuatan
prototype skala pilot dari suatu proses yang menggunakan data prarancangan yang
sudah ada dan mengevaluasi kinerja dari prototype yang dibuat.
TA Model Penelitian Terapan adalah laporan tugas akhir yang membahas
hasil pengamatan/observasi dan pengujian di Laboratorium untuk mendapatkan
produk baru, sumber bahan baku baru, proses baru atau pemanfaatan sumber daya
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alam untuk menjawab permasalahan yang ada di Industri khususnya dan atau
permasalahan yang ada pada masyarakat pada umumnya.
3.1

Format Proposal Tugas Akhir
Penulisan bagian awal proposal memiliki dua bentuk yaitu (1) Bentuk

pengajuan proposal untuk diseminarkan dan (2) bentuk pengajuan perbaikan
proposal setelah diseminarkan (3) bentuk proposal sebagai hasil seminar.
Penulisan bagian awal proposal terdiri dari halaman sampul, lembar
pengesahan dan daftar isi. Bagian ini sering disebut dengan bagian pelengkap
pendahuluan. Perbedaan ketiga bentuk proposal terletak pada lembar pengesahan,
dimana pada jenis proposal 1 dan 2 terdapat lembar pengesahan pembimbing dan
koordinator TA sedangkan jenis 3 terdapat lembar pengesahan dari pembimbing
dan panitia sidang.
3.1.1 Halaman sampul
Halaman sampul proposal tugas akhir berisi judul, jenis, keterangan jenis,
logo, penulis, NIM, Jurusan, program studi, konsentrasi, tempat dan tahun. Judul
tugas akhir dirumuskan dalam kalimat yang ringkas, komunikatif, dan
menggambarkan isi tugas akhir. Judul harus diketik dengan huruf kapital
semuanya dan diusahakan berbentuk kerucut terbalik, tetapi pemenggalan kalimat
judul harus logis. Artinya, bagian kalimat judul yang dipenggal harus mempunyai
makna yang logis (Lampiran A).
3.1.2 Lembar pengesahan
Lembar pengesahan proposal tugas akhir terdiri dari lembar pengesahan
pembimbing, lembar pengesahan koordinator TA dan lembar pengesahan penguji.
1. Penulisan lembar pengesahan pembimbing dan koordinator TA (Lampiran
B)
Lembar

pengesahan

pembimbing

dan

koordinator

TA

berfungsi

menginformasikan kepada pembaca bahwa karya tulis tersebut telah sahkan oleh
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Koordinator TA, baik sebagai tanda bawah karya tulis tersebut telah memenuhi
syarat untuk diseminarkan (sebelum seminar berlangsung) atau sebagai bukti
bahwa laporan telah melalui perbaikan oleh dewan penguji (setelah seminar
berlangsung). Lembaran ini memuat judul tugas akhir, nama, NIM, Jurusan,
program studi, konsentrasi (kalau ada) dan tempat tanda tangan pembimbing I dan
pembimbing II serta mengetahui koordinator TA.
2. Penulisan lembar pengesahan penguji (Lampiran C)
Lembar pengesahan penguji berfungsi menginformasikan kepada pembaca bahwa
karya tulis tersebut telah dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji.
Lembaran ini memuat pernyataan penguji, nama, NIP, dan tempat tanda tangan
ketua, sekretaris, para penguji, ketua program studi dan ketua jurusan.
3.1.3 Daftar Isi (Lampiran D)
Daftar Isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lebih rinci dari
sistematika proposal tugas akhir. Oleh karena itu, judul dan subjudul, dan subsubjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor
halamannya sesuai dengan yang tertera pada proposal.
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Tabel 1. Outline proposal penelitian
Proposal penelitian terapan
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Rumusan masalah
1.3 Tujuan penelitian
1.4 Manfaat penelitian
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Tempat penelitian
3.2 Bahan dan alat
3.3 Rancangan perlakuan percobaan
3.4 Rancangan data pengamatan
3.5 Prosedur percobaan dan pengujian
3.6 Jadwal penelitian
BAB 4. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN (Blok Diagram penelitian)

Proposal evaluasi kinerja peralatan proses
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Rumusan masalah
1.3 Tujuan penelitian
1.4 Manfaat penelitian
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.2 Tempat penelitian
3.3 Nama unit peralatan proses
3.4 Indikator kinerja
3.5 Rencana Rancangan evaluasi kinerja peralatan
3.6 Flowsheet/ gambar alat
3.7 Jadwal penelitian
BAB 4. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

13

Proposal pra rancangan unit peralatan/ pabrik
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang (studi kelayakan)
1.2 Batasan pra rancangan dan tugas rancangan
1.3 Tujuan penelitian
1.4 Manfaat penelitian
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA (aspek teknis)
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Tempat penelitian
3.2 Nama unit peralatan atau unit pabrik yang
direncanakan
3.3 Garis besar rencana Pra rancangan
a. Peralatan dan proses
b. Utilitas
c. Instrumentasi
d. Gambar flowsheet
e. Detail alat utama (major desain)
f. Biaya/ ekonomi
g. manajemen
3.4 Jadwal rencana kegiatan
BAB 4. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Lampiran A. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian
PENGARUH METODE PENGOLAHAN DAN WAKTU SIMPAN SERTA
PERENDAMAN TERHADAP CITARASA KOPI ARABIKA
PROPOSAL
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Diploma III/IV ………….. Jurusan Teknik Kimia
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Oleh:
SARI MAULITA RIZKY
NIM
Jurusan
Program Studi
Konsentrasi

: 1124301010
: Teknik Kimia
: D-III/IV ………………….
:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2015
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Lampiran B. Contoh Halaman Pengesahan Pembimbing Proposal dan koordinator TA
PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR:
EKSTRAKSI PEKTIN DARI LIMBAH KULIT KOPI

Oleh :
MUHAMMAD
NIM

: 1324401034

Jurusan

: Teknik Kimia

Program Studi

: D-III Teknik Kimia

Buketrata, 17 Februari 2016
Pembimbing I

Pembimbing II

Alfian Putra. ST,M.Agric
NIP. 19730315 200212 1 001

Raudah, ST. M.Sc
NIP. 19780707 201012 2 001

Mengetahui,
Koordinator TGA

Ir. Helmi, MT
NIP. 19620921 199303 1 001
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Lampiran C. Contoh Halaman Pengesahan Penguji Proposal TA
LEMBAR PENGESAHAN
Proposal Tugas Akhir yang berjudul Pengaruh Metode Pengolahan dan Waktu
Simpan Terhadap Citarasa Kopi Arabika, disusun oleh Putra Pertama, NIM
1124401078, Program Studi D-III Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik
Negeri Lhokseumawe telaha diseminarkan didepan dewan pembahas pada tanggal 7
Juli 2016.
Dewan Pembahas,
Ketua sidang,

Sekretaris Sidang,

(……………………)

(…………………..)

NIP………………

NIP………………..

Pembahas I,

Pembahas II,

Pembahas III,

(………………)

(………………)

(…………….)

NIP…………….

NIP…………….

NIP……………

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ketua Program Studi

Teknik Kimia,

Teknik Kimia D-III,

(………………..)

(…………………….)

NIP……………….

NIP………………….
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Lampiran D. Contoh Daftar Isi Proposal
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 2
1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................................................... 2
1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 3
2.1 Biomassa dan pemanfaatannya sebagai energi ............................................................ 3
2.2 Jenis dan Jumlah Perekat ............................................................................................. 4
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................................... 12
4.1 Tempat Penelitian ........................................................................................................ 12
4.2 Alat dan Bahan ............................................................................................................. 12
4.3 Rancangan Perlakuan Percobaan ................................................................................. 14
4.4. Rancangan Data Pengamatan ....................................................................................... 14
4.5. Prosedur Percobaan dan Pengujian .............................................................................. 14
4.6. Jadwal Penelitian ......................................................................................................... 14
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 16
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 32
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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3.2

Format Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ditulis dengan mengacu kepada kaidah penulisan ilmiah.
Sebagaimana penulisan proposal, maka laporan tugas akhir merupakan kelanjutan
dari format proposal yang sudah ada.
Tabel 2. Outline laporan tugas akhir
Laporan penelitian terapan
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
(pembimbing)
HALAMAN PENGESAHAN (panitia
sidang)
LEMBAR TUGAS
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Rumusan masalah
1.3 Tujuan penelitian
1.4 Manfaat penelitian
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Tempat penelitian
3.2 Bahan dan alat
3.3 Rancangan perlakuan percobaan
3.4 Prosedur percobaan dan pengujian
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil penelitian
4.2 Pembahasan
BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN (contoh perhitungan, data
hasil analisa, dokumentasi penelitian dan
biodata peneliti).

Laporan evaluasi kinerja peralatan proses
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
(pembimbing)
HALAMAN PENGESAHAN (panitia
sidang)
LEMBAR TUGAS
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Rumusan masalah
1.3 Tujuan penelitian
1.4 Manfaat penelitian
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Tempat penelitian
3.2 Nama unit peralatan proses dan
lokasi
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 data pengamatan dan hasil
perhitungan
4.2 Pembahasan
BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Perhitungan
2. Pendekatan structural dan
fungsional
3. Flowsheet proses
4. Flowsheet instrument
5. Prosedur start up dan shutdown.
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Tabel 3. Outline laporan Tugas Akhir pada Pra Rancangan Peralatan Proses atau Pabrik
Laporan Pra Rancangan (desain) Peralatan proses/pabrik
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang (studi kelayakan, teknis, ekonomi dan manajemen)
1.2 Batasan pra rancangan dan tugas rancangan
1.3 Tujuan Rancangan
1.4 Manfaat Rancangan
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA (aspek teknis)
BAB III. Pra rancangan unit peralatan atau pabrik
a. Pemilihan proses (Flowsheet proses dan instrumentasi)
b. Rancangan peralatan (alat utama dan alat pendukung; dimensi; kapasitas;
pemilihan bahan konstruksi).
c. Rancangan biaya/ ekonomi
d. Rancangan manajemen
BAB IV. HASIL SPESIFIKASI PRA RANCANGAN
BAB V. PEMBAHASAN
BAB IV. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Perhitungan spesifikasi peralatan
2. Gambar detail peralatan utama
3. Data pendukung (table dan grafik)

Daftar tabel (Lampiran E), daftar gambar (Lampiran F), dan Lampiran
(Lampiran G) perlu dibuat jika jumlah tabel, gambar dan Lampiran dalam laporan
tugas akhir melebihi dua tabel atau dua gambar dan dua Lampiran. Dalam hal
penulisan masing-masing daftar tabel, daftar gambar dan Lampiran ditulis pada
halaman terpisah. Contoh yang diberikan pada panduan ini hanya merupakan ilustrasi
dari daftar yang dibuat.
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Lampiran E. Contoh Daftar Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Ekspor kopi Indonesia ............................................................................ 1
Tabel 2.1 Syarat tumbuh kopi robusta dan arabika .................................................. 6
Tabel 2.2 Komposisi kopi arabika sebelum dan sesudah disangrai ......................... 7
Tabel 2.3 Spesifikasi persyaratan mutu kopi .......................................................... 12

Lampiran F. Contoh Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Pohon Kopi dan Buah Kopi Siap Panen…………………………... 4
Gambar 2.2 Biji Kopi Biasa dan Kopi Luwak…………………………………. 5
Gambar 2.3 Rak penjemuran biji kopi pada pengolahan Basah……………...… 7

Lampiran G. Contoh Lampiran
LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat ijin pemakaian laboratorium
Lampiran 2. Kartu Kendali Kegiatan Penelitian
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BAB IV
SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN
4.1

Sistematika Proposal penelitian

Usulan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa maksimum berjumlah 25 halaman
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis
menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali
abstrak satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan
sebagai berikut:
HALAMAN SAMPUL (Lampiran A)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran B, C)
DAFTAR ISI (Lampiran D)
BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan
peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu
tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang
menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang
akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep
untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan
dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup
yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan
penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga
dijelaskan manfaat penelitian serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan
permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan
penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan
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penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun
terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.
BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan tempat penelitian, alat dan bahan, rancangan
perlakuan percobaan (terdiri dari variabel tetap, variabel bebas dan variabel terikat),
rancangan data pengamatan, prosedur percobaan dan pengujian dan jadwal penelitian.
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk
diagram batang (bar chart) (Lampiran 23).
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad
nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk
pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal,
volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya
pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar
Pustaka.
5.2

Sistematika Laporan Tugas Akhir
Pada dasarnya laporan tugas akhir atau proyek akhir secara garis besar terdiri

dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal terdiri dari lembaran
judul, lembaran pengesahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar
gambar (jika ada), daftar istilah (jika ada), dan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari
pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan
lampiran.
Bagian awal laporan penelitian yang terdiri dari halaman sampul, lembar
pengesahan pembimbing dan lembar pengesahan penguji memiliki format yang sama
dengan proposal tugas akhir. Hanya saja pada halaman sampul terdapat tambahan
kalimat sebagaimana contoh Lampiran H.
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a. Lembar tugas (Lampiran K)
Lembar tugas berisi tentang judul, variable tetap, variable bebas dan variable terikat
serta uraian singkat mengenai tujuan penelitian dan luaran yang diharapkan. Lembar
tugas disetujui dan ditandatangani oleh kedua pembimbing TA.
b. Prakata/Kata pengantar (Lampiran L)
Prakata/kata pengantar dalam tugas akhir harus ditulis dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang benar. Dalam prakata/kata pengantar tidak boleh digunakan bahasa
pergaulan yang terkesan bermain-main, misalnya "kepada aak Syam, thanks for all K.
Kata pengantar berisi uraian yang mengantar para pembaca tugas akhir kepada
permasalahan yang diteliti. Dalam kata pengantar tugas akhir sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Penjelasan dalam rangka apa tugas akhir tersebut diselesaikan;
2) Hambatan yang dihadapai penulis dalam penyelesaian tugas akhir yang dimaksud;
3) Ucapan terima kasih dan apresiasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang telah
membantu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Ucapan terima kasih hendaknya
tidak dinayatakan dalam bentuk rincian, tetapi diuraikan dalam bentuk paragraf.
Sebaiknya pihak yang pertama sekali diucapkan terima kasih dalam kata pengantar
tugas akhir adalah adalah orang yang terlibat langsung dalam penulisan karya tulis
tersebut yaitu para pembimbing;
4) Harapan penulis, sebaiknya dalam naskah yang dibuat setelah diujiankan tidak
terdapat kalimat-kalimat janji yang tidak mungkin ditepati. Contoh kalimat janji
Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan di masayang akan
datang.
c. Abstrak (Lampiran M)
Abstrak berisi uraian singkat tapi lengkap yang memberikan gambaran menyeluruh
tentang isi tugas akhir dan ditulis tidak lebih 200 suku kata. Abtrak berisi pokokpokok tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup,

23

metode, dan hasil dan kesimpulan. Tidak diperkenankan menulis persamaan, tabel,
gambar dan kutipan. Huruf yang digunakan untuk pengetikan abstrak adalah Times
New Roman 12 pt. Teknik penulisannnya, diawali dengan judul yang diketik dengan
huruf kapital semuanya dan 4 spasi di bawahnya baru mulai diketik baris pertama isi
abstrak. Setelah baris terakhir isi abstrak diketik kata kunci dan dicetak miring
dengan urutan sesuai abjad sebanyak 3 sampai 5 suku kata.
d.

Daftar isi (Lampiran N)

Daftar isi merupakan rekapitulasi judul-judul bab dan subbab dalam sebuah tugas
akhir. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lebih rinci dari
sistematika tugas akhir. Oleh karena itu, dalam tugas akhir harus dicantumkan nomor
bab, judul bab, nomor subbab dan judul subbab serta nomor halaman tempat terdapat
bagian-bagian tersebut. Pengetikan daftar isi diawali dengan judul, digunakan huruf
kapital semuanya, dan ditempatkan di tengah halaman. Selanjutnya, dua spasi di
bawahnya diketik isi daftar isi yang dimaksud.
e. Daftar simbol (bila ada)
Simbol-simbol yang digunakan di dalam tugas akhir dituliskan dalam daftar simbol.
Misalnya simbol-simbol DFD, ERD atau simbol-simbol khusus lainnya. Cara
pengetikan daftar simbol sama dengan cara pengetikan daftar isi yaitu diawali dengan
judul.
f. Daftar Pustaka
Daftar pustaka dalam setiap karangan ilmiah wajib ada, sedangkan lampiran
bergantung pada kebutuhan karangan yang bersangkutan. Dalam daftar pustaka harus
ditulis semua sumber yang digunakan sebagai referensi tugas akhir. Daftar pustaka
berupa suatu daftar dari semua pustaka yang diacu secara langsung di dalam tubuh
tulisan. Setiap sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka harus dapat dipastikan
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terdapat kutipannya dalam bagian isi, terutama dalam tinjauan pustaka atau dasar
teori serta dalam pembahasan.
g. Lampiran
Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan tugas
akhir, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari tempat
Penelitian

(Jika

melakukan

pengumpulan

data

dari

suatu

perusahaan/lembaga/organisasi), Kartu Konsultasi, SK Pembimbing Tugas Akhir,
Spesiflkasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Dapat juga berupa gambar,
perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel, yang merupakan penjelasan rinci dari
uraian di bagian-bagian terkait sebelumnya.
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Lampiran H. Format Halaman Sampul Laporan Tugas Akhir
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Lampiran I. Format lembar pengesahan pembimbing
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Lampiran J. Format lembar pengesahan panitia sidang
LEMBAR PENGESAHAN
Tugas Akhir yang berjudul Pengaruh Metode Pengolahan dan Waktu Simpan
Terhadap Citarasa Kopi Arabika, disusun oleh Putra Kesekian Kali, NIM
1124401078, Program Studi D-III Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik
Negeri Lhokseumawe telaha diseminarkan didepan dewan penguji pada tanggal 7 Juli
2016.
Dewan Penguji,
Ketua sidang,

Sekretaris Sidang,

(……………………)

(…………………..)

NIP………………

NIP………………..

Penguji I,

Penguji II,

Penguji III,

(………………)

(………………)

(…………….)

NIP…………….

NIP…………….

NIP……………

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ketua Program Studi

Teknik Kimia,

Teknik Kimia D-III,

(………………..)

(…………………….)

NIP……………….

NIP………………….
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lampiran K. Contoh format Lembar Tugas
LEMBAR TUGAS
Nama

: ………………….

NIM

: ………………….

Spesifikasi

: Penelitian

A. Judul

: ………………………………………………………….

B. Tempat

: Laboratorium kimia dasar

C. Variabel Operasi
a. Variabel Tetap
b. Variabel Bebas
c. Variabel Terikat
D. Alat dan bahan yang digunakan
a. Alat yang digunakan
b. Bahan yang digunakan
E. Uraian Tugas
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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Lampiran L. Contoh Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadhirat
Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan pikiran sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Metode Pengolahan
dan Waktu Fermentasi Terhadap Citarasa Kopi Arabika”. Tugas Akhir ini ditulis
untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III
Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Orang Tua, terutama Ibu tercinta yang telah mencintai dan mendoakan setiap
langkah penulis menempuh pendidikan serta seluruh sanak keluarga
2. Bapak Ir. Nahar, MT, sebagai Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
3. Bapak Ir. M. Yunus, MT, sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia
4. Bapak Munawar, ST. MT, sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Kimia serta
Penguji III
5. Ibu Raudah, ST. M.Sc, sebagai Ketua Program Studi D-III Teknik Kimia serta
Pembimbing I dan Ibu Selvie Diana, ST. MT, sebagai Pembimbing II
6. Bapak Ir. Helmi, MT, sebagai Koordinator Tugas Akhir
7. Bapak Zulkifli, ST. MT, sebagai Penguji I dan Ibu Dra. Fachraniah, M.Si,
sebagai Penguji II.
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca
umumnya. Dan Semoga Allah SWT, senantiasa membimbing kita ke jalan yang
diridhai-Nya. Aamiin.
Lhokseumawe, Tanggal bulan tahun
Penulis
Nama dan NIM
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Lampiran M. Contoh Abstrak
ABSTRAK
Pelapisan nanokomposit Ni/Si3N4 pada substrat Cu telah dilakukan dengan proses
elektroplating pada berbagai konsentrasi ion Ni2+ pada 0,26; 0,56; 0,86; 1,16; dan
1,46 M. Nano silicon nitrit dicampur pada larutan sebagai dispersed phase. Pengaruh
konsentrasi ion Ni2+ dalam larutan plating dikaji terhadap dispersi partikel pada
lapisan nanokomposit Nikel-Silikon Nitrit. Untuk mengetahui struktur, sifat-sifat
fisik dan kimia dari bahan sintesis, beberapa prosedur karakterisasi telah dilakukan.
Dari hasil analisis komposisi lapisan nanokomposit menggunakan energy dispersive
X-ray analysis (EDX), diperoleh penurunan konsentrasi ion Ni2+ pada elektrolit
menyebabkan peningkatan kandungan Si pada lapisan nanokomposit Ni/S3N4 dari
0,62 at.% menjadi 3,01 at.%. Sedangkan dari Scanning Electron Microscopy (SEM)
surface morphologies lapisan nanokomposit Ni/Si3N4 terlihat struktur dari lapisan
nano komposit compact (padat) dan ukuran butir semakin kecil dengan penurunan
konsentrasi ion Ni2+. Secara umum dispersi dari partikel penguat Si pada lapisan
nanokomposit Ni/Si3N4 merata pada permukaan lapisan. Semakin kecil konsentrasi
ion Ni2+ dalam larutan plating semakin tinggi efisiensinya.
Kata kunci: Elektroplating, Nanokristal, Nanokomposit, Ni, Si3N4
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Lampiran N. Contoh Daftar Isi Laporan TA
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ i
LEMBAR TUGAS .............................................................................................................. ii
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4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................................ 16
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LAMPIRAN ........................................................................................................................ 35
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BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam
kegiatan penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, evaluasi peralatan maupun
rancangan, diuraikan dalam sub bab berikut.
5.3

Koordinator TA

1. Mengkoordinir

kegiatan

penyelesaian

TA

(mahasiswa,

pembimbing,

penguji/pembahas, laboratorium)
2. Menyusun dan mengatur jadwal (hari dan jam), pembimbing, penguji/pembahas,
ketua sidang dan sekretaris sidang;
3. Menerima laporan TA yang telah disahkan dan diserahkan dalam bentuk
softcopy pdf;
4. Merekapitulasi nilai mahasiswa rata-rata untuk diajukan ke Ka. Prodi.
5.4

Mahasiswa

1. Mengajukan judul proposal dan calon pembimbing TA yang sesuai topik yang
diminati kepada Kaprodi melalui Koordinator TA;
2. Mengajukan/mendaftarkan tugas akhir untuk disidangkan minimal tiga hari
sebelum jadwal sidang;
3. Mematuhi ketentuan, pengaturan jadwal seminar proposal atau jadwal sidang,
penunjukan pembimbing dan penguji yang dilakukan oleh Koordinator TA;
4. Melakukan pembimbingan secara rutin dan terjadwal sesuai kesepakan dengan
pembimbing;
5. Menyelesaikan penulisan TA tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
6. Menanggung sendiri semua biaya yang diakibatkan oleh kegiatan TA.
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5.5 Pembimbing TA
1. Mempertimbangkan dan menerima proposal TA mahasiswa dari Koordinator TA;
2. Menilai judul, topik, sistematika penulisan, relevansi TA, dan kemampuan
pengetahuan mahasiswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan TA.
3. Menyetujui proposal untuk diseminarkan.
4. Menandatangani proposal TA jadi yang telah diseminarkan didepan tim
pembanding atau penguji;
5. Menetapkan suatu judul dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dan
mengatur pembagian tugas dalam kelompok. (satu kelompok maksimal 2 orang);
6. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan TA sesuai jadwal
yang ditentukan
7. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dengan waktu dan tempat sesuai
kesepakatan antara pembimbingan dan mahasiswa;
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada mahasiswa TA untuk mengikuti
sidang TA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang tersedia;
9. Wajib menghadiri sidang TA mahasiswanya;
10. Memberi persetujuan dan menandatangani naskah TA setelah disidang dan
diperbaiki serta mendapat persetujuan dari penguji.
5.6 Penguji/Pembahas
1. Memberikan masukkan-masukkan pada seminar proposal TA;
2. Menggali kemampuan mahasiswa yang diuji pada ujian sidang TA dan
memberikan penilaian sesuai ketentuan;
3. Memberikan masukkan-masukkan perbaikan terhadap naskah TA;
4. Menyetujui hasil perbaikkan naskah proposal dan perbaikan naskah TA;
5. Menghadiri seminar proposal TA dan sidang TA.
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5.7

Ketua Sidang

1. Sebagai moderator dalam seminar proposal TA dan sidang TA;
2. Berhak membatalkan acara seminar proposal atau sidang TA, bila kondisinya tidak
memenuhi persyaratan atau ketentuan pelaksanaan seminar atau sidang TA yang
sudah ditetapkan dan menandatangani berita acara. (Formulir);
3. Mengumumkan nilai hasil sidang TA;
4. Menandatangani berita acara seminar proposal atau sidang TA. (Formulir)
5.8

Sekretaris Sidang

1. Mencatat semua pertanyaan, statement dari tim penguji didalam buku logbook;
2. Dapat menggantikan fungsi Ketua Sidang yang bersifat temporer didalam sidang;
3. Merekapitusi hasil penilaian sidang TA mahasiswa;
4. Menyerahkan dokumen sidang kepada Koordinator TA;
5. Memeriksa kesesuaian format penulisan dan menyetujui hasil perbaikan naskah
laporan TA;
5.9

Kepala Laboratorium

1. Mengatur dan memberikan fasilitas laboratorium untuk digunakan dalam
penyelesaian TA;
2. Melaporkan semua proses pelaksanaan kegiatan TA di laboratorium.
5.10 Teknisi Laboratorium
1. Melayani kegiatan penelitian mahasiswa di Laboratorium dengan jadwal yang
diatur;
2. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa di
laboratoriumnya.
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BAB VI
TEKNIK PENGETIKAN
Pada bab ini diatur hal yang berkenaan dengan teknik pengetikan laporan
yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
6.1

Umum
Laporan tugas akhir final ditulis dengan:

1. Menggunakan kertas HVS 70 atau 80 gram ukuran A4 warna putih, kecuali bila
diperlukan kertas khusus untuk gambar, grafik dan diagram, atau dokumen
tertentu dari perusahaan. Kualitas kertas diusahakan sejenis;
2. Dijilid Hard Cover dan dilaminasi dengan sampul kertas Buffalo warna
disesuaikan dengan program studi masing-masing;
3. Di antara setiap bab diberi pembatas dengan kertas berlogo Politeknik Negeri
Lhokseumawe (ukuran logo 4×4 cm), dan warna kertas sesuai denganketentuan
prodi masing-masing.
6.2

Pengaturan Ketikan
Pengetikan laporan dilakukan dengan menggunakan program (software)

pengolahan kata minimal MS-Word 2003, dilakukan setting margin dan lainnya pada
awal atau sebelum teks diketik.
6.2.1 Jenis Huruf dan Jarak antar Baris
1. Jenis huruf
Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran (font size) 12. Untuk
pengolahan kata yang lain dapat dilakukan penyesuaian. Huruf miring (Italic)
digunakan untuk menunjukkan istilah asing atau menegaskan istilah tertentu.
2. Jarak antar Baris
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Jarak antar baris atau spasi di dalam tulisan secara umum dari bab pertama sampai
penutup ditetapkan satu setengah (1,5) spasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengetikan yang menggunakan jarak satu setengah (1,5) spasi.
Secara umum seluruh bagian isi tulisan sampai dengan bagian penutup diketik jarak
antar baris 1,5 spasi.
b. Pengetikan yang menggunakan jarak satu spasi.
Bagian yang harus diketik dengan jarak satu (1) spasi adalah:
1. Jarak antar baris kutipan langsung yang panjang isinya 5 baris atau lebih
jika dihitung baris, tetapi jika dihitung kata, terdiri dari 40 kata atau lebih;
2. Jarak antar baris judul tabel atau gambar yang panjangnya lebih dari satu
baris. Dalam hal ini termasuk judul tabel, gambar, grafik dalam daftar;
3. Jarak antar baris pada abstrak;
4. Jarak antar baris pada daftar pustaka;
5. Jarak antar baris judul daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar
lampiran.
c. Pengetikan yang menggunakan jarak dua spasi
Bagian yang harus diketik dengan jarak dua spasi adalah sebagai berikut:
1. Jarak antara baris terakhir judul bab dengan baris pertama judul subbab
berikutnya atau baris pertama alenia;
2. Jarak antar baris terakhir alenia dengan baris pertama subbab berikutnya.
6.2.2

Batas Tepi (margin)
Batas tepi (margin) pengetikan laporan diatur sebagai berikut:

1. Tiga koma lima cm dari tepi kiri;
2. Tiga koma lima cm dari tepi atas;
3. Tiga koma satu cm dari tepi bawah;
4. Tiga koma satu cm dari tepi kanan.
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6.2.3

Penomoran

1. Penomoran halaman bagian awal laporan
Bagian awal laporan dimulai dari Halaman Judul sampai dengan Daftar Lampiran
diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil: i, ii, iii, dan seterusnya, yang
ditulis di tengah bagian bawah halaman. Pada halaman judul tidak ditulis nomor
halaman, tetapi tetap dihitung.
2. Penomoran halaman bagian isi laporan dan bagian penutup
Bagian isi laporan dimulai dari bab satu sampai dengan bab lima, daftar
pustaka, dan lampiran digunakan angka Arab: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ditulis
ditengah bawah.
3. Penomoran bab, subbab, dan sub-subbab
Jika suatu bab atau subbab dipecah menjadi bagian-bagian kecil,
penomorannya sebagai berikut:
1. Angka Romawi besar untuk bab
2. Kombinasi angka Arab untuk subbab dan sub-subbab berikutnya dan seterusnya.
Contoh:
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
1.4 Manfaat, dst.
4. Penomoran Lampiran
Penomoran Lampiran menggunakan angka Arab, contoh:
Lampiran 1 Peta Lokasi Pabrik Pengolahan Limbah Kota.
5. Penomoran Gambar dan Tabel
Penomoran Gambar dan Tabel menggunakan kombinasi angka Arab yang
dipisahkan oleh titik. Angka di bagian depan menunjukkan nomor bab dan yang
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dibelakangnya menunjukkan nomor urut Tabel atau Gambar pada bab tersebut.
Contoh:
Gambar 2.3 Flowsheet Proses Esterifikasi
Artinya, gambar tersebut terdapat pada bab 2 dengan urutan ke 3 (tiga) pada
bab tersebut.
Tabel 3.1 Data Pengamatan Laju Alir
Artinya, tabel tersebut terdapat pada bab 3 dengan urutan ke 1 (satu) pada bab
tersebut.
6. Penomoran Persamaan
Penomoran persamaan menggunakan kombinasi angka Arab seperti pada penomoran
gambar dan tabel, dan dituliskan dalam tanda kurung (..) dibelakang persamaan dekat
batas tepi kanan. Contoh:

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

𝑛

(𝑛𝑘)𝑥𝑘 𝑎𝑛−𝑘 jika (𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

𝑘=0

𝑛

(𝑛𝑘)𝑥𝑘 𝑎𝑛−𝑘

𝑘=0

(1.5)

Artinya persamaan pada bab 1 dengan urutan nomor 5, tanpa ada titik-titik antara
persamaan dengan nomor persamaan.
6.2.4 Penyajian Ilustrasi
1.

Penyajian Ilustrasi Gambar pada Tulisan

Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, chart, peta, sket, diagram, dan gambar
lainnya. Melalui gambar dapat disajikan data dalam bentuk visual dan dapat dipahami
dengan mudah oleh pembaca. Penggunaan gambar dapat diperhatikan beberapa
pedoman berikut:
a) Judul Gambar ditempatkan simetris di tengah bagian bawah gambar,
didahului kata gambar, diikuti nomor gambar, dan nama gambar;
b) Keterangan symbol-simbol yang digunakan dalam gambar sebaiknya
dijelaskan dalam judul. Jangan dimasukkan ke dalam gambar.
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c) Sumbu yang digunakan cukup satu sumbu x dan satu sumbu y dan gambar
tidak berada dalam kotak.
d) Jangan membuat gambar berwarna, gunakan warna hitam putih.
e) Gambar harus sederhana untuk menyampaikan ide dengan jelas;
f) Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus
ditempatkan pada halaman tersendiri;
g) Nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap
kata yang bukan kata depan;
h) Jika nama gambar lebih dari satu baris, baris kedua diketik sejajar dengan
huruf pertama nama gambar dan jarak antarbaris satu spasi;
i) Gambar hasil kutipan harus disebutkan sumber gambar di akhir nama gambar
dengan cara menuliskan nama belakang penulis dan tahun didalam tanda
kurung dan tercantum didalam daftar pustaka. Penunjukkan gambar
digunakan nomor dengan angka Arab, bukan dengan digunakan kata “lihat
gambar diatas” atau lihat “gambar dibawah”, tetapi “lihat Gambar 2.1”.
Berikut adalah contoh gambar:

PERBANDINGAN NILAI

NILAI PESERTA

100
90
80

Pre Test

70

Post Test

60

Rata-Rata

50
40
0

1

2

3

4

5

NOMOR PESERTA

Gambar 1. Contoh gambar yang belum di edit

40

6

Gambar 2. Contoh perbaikan gambar

arang batang
75% arang t
kelapa

7,5

kadar Air %

7

arang batang
50% arang t
kelapa

6,5
6

arang batang
25% arang t
kelapa

5,5
5
0%

20%

40%

60%

Konsentasi Perekat %

Gambar 1. Grafik pengaruh konsentrasi perekat terhadap kadar air. Arang batang jagung
25%:75% arang tempurung kelapa(♦), Arang batang jagung 50%:50% arang
tempurung kelapa (■), Arang batang jagung 75%:25% arang tempurung kelapa
(▲).

Gambar 3. Contoh perbaikan grafik dengan penempatan judul gambar
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Gambar 3. Elemental Mapping image C, Ni dan Si pada lapisan nanokomposit
Ni/Si3N4 dengan konsentrasi ion Ni2+: (a) 1,46; (b) 1,16; (c) 0,86; (d) 0,56
dan (e) 0,26
Gambar 4. Contoh gambar tidak berwarna
2. Penyajian Tabel
Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis untuk
menyajikan data dalam kolom dan lajur sesuai dengan klasifikasi masalah. Tabel
yang disajikan dapat digunakan oleh pembaca untuk memahami dan menafsirkan data
tersebut secara cepat dan mencari hubungan-hubungannya. Tabel yang baik
seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan terlalu banyak
data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik
menggunakan banyak tabel dari pada menggunakan sedikittabel yang isinya terlalu
padat. Tabel yang baik harus menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya dalam
tulisan secara efektif. Jika suatu tabel lebih dari setengah halaman, harus ditempatkan
pada halaman tersendiri, tetapi jika tabel pendek dapat diintegrasikan dalam teks.
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Untuk menggunakan tabel dalam teks perlu memperhatikan pedoman berikut:
a) Judul tabel ditempatkan simetris di tengah atas tabel didahului oleh kata tabel,
diikuti dengan nomor tabel, dan judul tabel.
b) Tabel tidak dibenarkan dipenggal, kecuali sangat terpaksa karena tidak muat
dalam satu halaman penuh. Jika tabel terpaksa dilanjutkan pada halaman
berikutnya, bagian bawah tidak dibenarkan ditutup dengan garis penutup,
tetapi dibiarkan terbuka.
c) Tabel yang lebih dari dua halaman harus ditempatkan pada lampiran.
d) Umumnya garis horizontal sepanjang halaman yang diperbolehkan hanya tiga
yaitu dua pada bagian atas (judul kolom) dan satu pada bagian penutup table.
e) Garis vertical sama sekali tidak diperbolehkan, dengan demikian table kotakkotak yang dihasilkan oleh computer harus di edit supaya sesuai dengan
format penulisan tabel ilmiah.
f) Penunjukan tabel harus menggunakan angka nomor tabel, tidak boleh
menggunakan kata “lihat tabel di atas” atau “lihat tabel di bawah”, tetapi lihat
Tabel 2.3.
g) Tabel hasil kutipan harus dicantumkan sumbernya di bawah tabel sebelah kiri
dengan cara menempatkan di dalam tanda kurung nama belakang penulis,
tahun terbit, dan terdaftar di dalam daftar pustaka.
Tabel 1. Pengaruh variasi ukuran terhadap konsentrasi gula ( ppm )
NO
1
2
3
4

Ukuran
Jerami Padi
Random Non
Pretreatment
20 mesh
40 mesh
60 mesh

Waktu Hidrolisa
2 jam
3 jam

4 jam

5 jam

6 jam

570

1046

1175

1100

1140

1610
1390
1030

1700
1595
1269

1760
1575
1310

1850
1610
1454

1820
1600
1480

Gambar 4. Contoh tabel dengan 3 garis horizontal
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Gambar 6. Contoh tabel dengan beberapa garis horizontal pada judul
6.3 Kebahasaan
Penulisan laporan menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas.
Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan penggunaan kata, istilah yang
jelas dan tepat, kalimat pasif yang efektif digunakan tidak berbelit-belit dan struktur
paragraf runtut. Bahasa yang lugas dapat disajikan dalam bentuk kalimat pasif, katakata yang digunakan tidak emotif. Penggunaan kata ganti seperti saya, kami sedapat
mungkin dihindari.
Selain masalah susunan kalimat dan paragraf, hal penting lain yang harus
diperhatikan dalam penulisan laporan adalah penerapan EYD yang terdiri dari aturan
penempatan tanda baca, penempatan huruf capital dan huruf miring, penulisan kata,
dan penulisan unsur serapan. Oleh karena itu, penulis perlu mempedomani buku
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman
Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika menulis laporan.
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6.3.1 Penerapan Tanda Baca
a. Tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda Tanya, tanda persen, tanda titik dua
selalu diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya.
Bentuk Tidak Baku (Salah)
1) Sampel dipilih secara acak.
2) Data dianalisis dengan teknik korelasi, annova, dan regresi ganda.
3) Jumlahnya berkisar 20 %
4) Lanjutkan atau berhenti?
5) Agar lebih jelas perhatikan gambar 2.1!
Bentuk Baku (Benar)
1) Sampel dipilih secara acak.
2) Data dianalisis dengan teknik korelasi, annova, dan regresi ganda.
3) Jumlahnya berkisar 20%
4) Lanjutkan atau berhenti?
5) Agar lebih jelas perhatikan Gambar 2.1!
b. Tanda koma (,) digunakan antara anak kalimat dan induk kalimat dalam kalimat
majemuk bertingkat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Akan tetapi, tanda
koma (,) tidak boleh digunakan antara induk kalimat dan anak kalimat jika anak
kalimat mengikuti induk kalimat. Anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat
selalu didahului oleh kata penghubung karena, agar, supaya, sehingga, sebab, ketika,
demi, untuk, yang, maka, bahwa, bila, jika, apabila, walaupun.
Bentuk tidak Baku
1) Data penelitian ini belum lengkap, sehingga laporan ini belum dapat
diselesaikan.
2) Abstrak laporan penelitian ini belum memenuhi syarat, karena penulis tidak
mencantumkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bentuk Baku
1) Data belum lengkap sehingga laporan penelitian ini belum dapat diselesaikan.
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2) Abstrak laporan penelitian ini belum memenuhi syarat karena penulis tidak
mencantumkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
c. Tanda petik (“….”) tanda kurung (…….) diketik rapat dengan huruf dari kata atau
kata yang diapit.
Bentuk Tidak Baku
1) Jika jawabannya “ tidak “ program akan berhenti .
2) Program ini digunakan jaringan tanpa kabel ( nirkabel )
Bentuk Baku
1) Jika jawabannya “tidak“, program akan berhenti.
2) Program ini digunakan jaringan tanpa kabel (nirkabel).
d. Tanda hubung (-) tanda pisah (--), dan garis miring diketik rapat dengan kata yang
mendahului dan mengikutinya.
Bentuk Tidak Baku
1) Kalimat yang digunakan dalam laporan tidak berbelit – belit.
2) Pengumpulan data dilakukan sejak Januari – April 2012.
3) Dalam bagian pendahuluan perlu dicantumkan ruang lingkup masalah /
batasan masalah.
Bentuk Baku
1) Kalimat yang digunakan dalam laporan tidak berbelit-belit.
2) Pengumpulan data dilakukan sejak Januari-April 2012.
3) Dalam

bagian

pendahuluan

perlu

dicantumkan

ruang

lingkup

penelitian/batasan masalah.
e. Tanda sama dengan (=), tanda lebih kecil atau sama dengan (≤), tanda lebih besar
atau sama dengan (≥), tanda tambah (+), tanda kurang (-), tanda kali (×), dan tanda
bagi (:) diketik dengan jarak satu ketukan dengan kata sebelumnya dan sesudahnya.
Akan tetapi, tanda titik dua yang digunakan untuk memisahkan tahun penerbitan
dengan nomor halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka yang
mendahuluinya dan mengikutinya.
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Bentuk Tidak Baku
1) P=0,08
2) R≥5
3) I≤10
4) a+b=c
5) 5×8=40
6) 10:2=5
7) Malvino (2006 : 76)
Bentuk Baku
1) P = 0,08
2) R ≥ 5
3) I ≤ 10
4) a + b = c
5) 5 × 8 = 40
6) 10 : 2 = 5
7) Malvino (2006:76)
e. Pemenggalan kata disesuaikan dengan suku katanya. Jika yang
dipenggal kata berimbuhan, diperhatikan imbuhan dan suku katanya.
6.3.2 Penulisan Kata
a. Kata depan di, ke, dari, pada, daripada, kepada diketik dengan satu ketukan
dengan kata yang mengikutinya. Bentuk di dan ke selain sebagai kata depan
juga terdapat di-, ke- sebagai awalan. Cara membedakannya adalah sebagai
berikut:
Semua kata yang digunakan di, ternyata dapat dicari pasangannya dengan ke dan
dari, posisi di pada kata tersebut sebagai kata depan. Oleh karena itu penulisan di
pada kata yang dimaksud harus diketik dengan spasi satu ketukan dengan kata
sesudahnya. Akan tetapi, yang tidak dapat dicari pasangannya dengan ke dan dari
tetap ditulis rapat (tanpa ada spasi). Contoh:
1) di atas dapat dicari pasangannya dengan ke atas dan dari atas
2) di samping dapat dicari pasangannya dengan ke samping dan dari samping
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3) di dalam dapat dicari pasangannya dengan ke dalam dan dari dalam
4) di sisi dapat dicari pasangannya dengan ke sisi dan dari sisi
5) diolah, dianalisis, disambung, dipasang, dibongkar, dicampur, ditambah,
dikurangi, diaduk, diukur, diuji, dan sebagainya.
b. Kata ulang harus diberi tanda hubung diantara bagian yang diulang. Contoh:
berkali-kali, bermacam-macam, berulang-ulang, dan sebagainya.
c. Kata gabungan atau kata majemuk yang bagian-bagiannya merupakan bentuk
bebas harus diketik dengan jarak satu spasi antara bagian yang satu dengan
bagian yang lain. Contoh:
Terima kasih, berterima kasih, serah terima, tanggung jawab, bertanggung
jawab, lipat ganda, dst.
d. Jika kata gabungan yang salah satu bagiannya merupakan bentuk terikat,
penulisannya harus dirapatkan. Contoh:
Subbagian,

interaksi,

anatarkomponen,

semi-otomatis,

ekstrakurikuler,

nonblok, non-aktif, dst.
e. Kata gabung yang bagian-bagiannya merupakan bentuk bebas jika diberi
awalan dan akhiran secara serentak, penulisannya harus diserangkaikan.
Contoh:
Pertanggungjawaban,

dipertanggungjawabkan,

diserahterimakan,

melipatgandakan, dst.
6.3.3 Penataan Kalimat
Dalam laporan tugas akhir harus digunakan kalimat yang efektif. Sebuah
kalimat dapat dikatakan efektif jika strukturnya benar, maknanya jelas, tepat, dan
logis. Kalimat yang mempunyai struktur yang benar adalah kalimat yang di
dalamnya digunakan kata-kata baku, susunan kata sesuai dengan pola kalimat,
penempatan kata penghubung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat
subjek dan predikat yang jelas. Ditinjau dari segi makna sebuah kalimat
digolongkan efektif jika setiap kalimat hanya mengandung satu pengertian yang
jelas atau tidak ambigu, makna yang terkandung di dalamnya dapat diterima akal
sehat (logis).
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Pengungkapan gagasan dalam bahasa Indonesia dapat dinyatakan dalam
bentuk kalimat tunggal dan dalam bentuk kalimat majemuk. Jika gagasan
dinyatakan dalam bentuk kalimat majemuk. Jika gagasan dinyatakan dalam
bentuk kalimat majemuk, penggunaan kata penghubung harus dipilih sesuai
dengan jenis hubungan yang akan dinyatakan dalam kalimat.
Kata penghubung dapat dikelompokkan ke dalam kata penghubung intra
kalimat (konjungsi intra kalimat) dan kata penghubung antar kalimat (konjungsi
antar kalimat). Konjungsi intra kalimat lazim digunakan di tengah kalimat yang
berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat dalam sebuah kalimat.
Konjungsi intra kalimat tidak boleh ditempatkan di awal kalimat tunggal dan di
awal kalimat majemuk setara, sedangkan dalam kalimat majemuk bertingkat ada
beberapa konjungsi intra kalimat yang dapat ditempatkan di awal kalimat.
Contohnya: ketika, bila, jika, agar, supaya, untuk, demi, karena walaupun,
apabila.
Konjungsi antar kalimat harus ditempatkan di awal kalimat yang berfungsi
menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Contohnya: oleh
karena itu, akan tetapi, jadi, sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya,
berdasarkan uraian tersebut, dsb.
a. Kata penghubung tetapi, sedangkan, melainkan, dan, maka, sehingga, atau,
tidak boleh ditempatkan di awal kalimat.
Bentuk Tidak Baku
1) Tetapi jika interup diaktifkan, maka eksekusi menuju lokasi tertentu.
2) Dalam kehidupan sehari-hari motor DC dapat ditemukan pada motor
starter mobil, tape recorder, mainan anak-anak, dan sebagainya.
Sedangkan di pabrik, motor DC dapat ditemukan pada elevator, konveyer,
dan sebagainya.
3) Maka dapat disimpulkan bahwa konduktor yang mengalirkan arus ke
dalam medan magnet cenderung tegak lurus terhadap garis-garis gaya.
4) Di dunia industry, energi listrik sangat berpengaruh terhadap proses
produksi. Karena hampir seluruh industri mengandalkan energy listrik
sebagai tenaga utama dalam mengoperasikan proses industry.
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5) Pada modul ini digunakan PLC dengan kode W320E. Dan dapat dilihat
tampilan SCADA yang menggunakan software vijeo.
Bentuk Baku
1) Jika interup diaktifkan, eksekusi akan menuju lokasi tertentu.
2) Dalam kehidupan sehari-hari motor DC dapat ditemukan pada motor
starter mobil, tape recoder, mainan anak-anak , dan sebagainya. Di pabrik
motor DC dapat ditemukan pada elevator, konveyer, dan sebagainya.
3) Maka dapat disimpulkan bahwa konduktor yang mengalirkan arus ke
dalam medan megnet cenderung tegak lurus terhadap garis-garis gaya.
4) Di dunia industry, energi listrik sangat berpengaruh terhadap proses
produksi. Karena hampir seluruh industri mengandalkan energy listrik
sebagai tembaga utama daiam mengoperasikan proses industri
5) Pada modul ini digunakan PLC dengan kode W320E. Dan dapat dilihat
dalam tampilan SCADA yang menggunakan software vijeo.
b. Dalam kalimat majemuk bertingkat harus ada anak kalimat dan induk kalimat.
Bentuk Tidak baku
1) Jika data penelitian belum lengkap, maka laporan ini belum dapat diselesaikan.
2) Untuk memperoleh sistem penerangan yang baik pada sebuah gedung, maka
dibutuhkan suatu penelitian dan perencanaan yang menyangkut beberapa faktor.
Bentuk yang Baku
1) Jika data penelitian belum lengkap, laporan ini belum dapat diselesaikan.
2) Untuk memperoleh sistem penerangan yang baik pada sebuah gedung,
membutuhkan penelitian dan perencanaan yang menyangkut beberapa faktor.
6.4 Penulisan Kutipan dan Penunjukan Sumber
Dalam penyusunan laporan tugas akhir, penulis harus menggunakan
berbagai sumber yang mendukung pembahasan. Oleh karena itu, penulis harus
menuliskan kutipan dan menuliskan sumber dengan benar. Berikut ini diuraikan
beberapa hal yang menyangkut kutipan yang dapat dijadikan pedoman dalam
penulisan tugas akhir.
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6.4.1 Penulisan Kutipan
a.

Pengertian kutipan
Kutipan adalah memindahkan pendapat/gagasan penulis lain ke dalam

sebuah karya tulis yang sedang ditulis. Tujuannya untuk mempertegas atau
memperjelas uraian penulis. Kutipan harus selalu disertai dengan penunjukan
sumber. Penunjukan sumber kutipan dapat digunakan sistem bodynote dan atau
sistem footnote. Pada pedoman penulisan tugas akhir ini hanya digunakan sistem
bodynote saja.
b.

Jenis kutipan
Secara garis besar kutipan terdiri atas kutipan langsung dan kutipan tak

langsung. Metode pengacuan dalam penulisan ilmiah, baik artikel ilmiah untuk
diajukan ke jurnal, proposal penelitian, dan laporan penelitian, dapat dilakukan
dengan standar APA (American Psychological Association):
1. Pengutipan langsung, yaitu menyalin apa adanya dari sumber yang telah
diterbitkan
2. Pengutipan tak langsung, yaitu menyebutkan ide orang lain dengan
menggunakan kata-kata sendiri atau parafrase, dengan mencantumkan nama
penulis dan tahun terbit, tanpa menulis halaman karya yang dikutip.
3. Menunjukkan adanya penelitian terdahulu tanpa mengutip langsung atau
paraphrase.
Contoh:Teks asli
Biodiesel merupakan campuran dari mono alkil ester asam lemak dari minyak
nabati atau lemak hewan. Baik minyak nabati atau lemak hewan termasuk dalam
golongan lipida. Minyak dan lemak merupakan trigliserida karena minyak dan
lemak membentuk ester dari tiga molekul asam lemak yang terikat pada molekul
gliserol
(Sumber: Muhammad Prio Bagus Santoso, Eko Budi Susatyo, dan Agung Tri
Prasetya, 2012)
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Pengutipan langsung:
Cara melakukan kutipan langsung adalah:
a) Jika kutipan empat baris atau kurang;
b) Dikutip apa adanya;
c) Diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis;
d) Jarak baris kutipan dua spasi (sesuai dengan jarak spasi paparan);
e) Dibubuhi tanda kutip (“….”);
f) Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis,
tahun terbit,
g) Jika berbahasa lain (asing atau daerah), kutipan ditulis dimiringkan (kursif);
h) Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik
sebanyak tiga buah jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah
kutipan, dan empat titik jika di bagian akhir kalimat;
i) Jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda
kurung, misalnya, (penggarisbawahan oleh penulis).

Contoh pengutipan langsung:
“Biodiesel merupakan campuran dari mono alkil ester asam lemak dari minyak
nabati atau lemak hewan” (Santoso, dkk, 2012).
Contoh pengutipan tidak langsung (parafrase), nama penulis tidak
disebutkan dalam teks:
Bahan pembuatan biodiesel dapat berasal dari lemak atau minyak
tumbuhan maupun lemak hewan. Trigliserida dari minyak dan lemak ini dapat
direaksikan dengan mono alkil alkohol membentuk mono alkil ester yang disebut
biodiesel (Santoso, dkk, 2012).
Contoh pengutipan tidak langsung (parafrase), nama penulis disebutkan
dalam teks:
Santoso, dkk (2012) menyebutkan bahwa lemak dari tumbuhan maupun
hewan dapat dijadikan bahan pembuatan biodiesel dengan cara mereaksikannya
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dengan mono alkil alkohol. Hasil reaksi berupa mono alkil ester atau disebut
biodiesel.
Menunjukkan penelitian terdahulu tanpa mengutip langsung atau parafrase
Santoso, dkk (2012) telah melakukan penelitian tentang pembuatan
biodiesel dari minyak biji kapuk dengan katalis abu sekam padi.
6.5 Penulisan Daftar Rujukan (Daftar Pustaka)
Gaya penulisan daftar pustaka menurut APA (American Psychological
Association) adalah gaya yang mengikuti format Harvard. APA style digunakan
sebagai acuan dalam penulisan rujukan Proposal dan Laporan TA jurusan Teknik
Kimia PNL.
a. Pengertian Daftar Rujukan
Daftar rujukan sering disebut dengan daftar pustaka. Daftar rujukan
merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel atau bahan lainnya yang
dikutip secara langsung atau tidak langsung. Daftar rujukan berfungsi
memberikan informasi kepada pembaca tentang sumber-sumber yang digunakan
penulis dalam menulis karangan ilmiah. Bahan-bahan yang dibaca, tetapi tidak
dikutip sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam daftar rujukan.
b. Unsur-unsur Daftar Pustaka
Pada dasarnya unsur-unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara
berturut-turut:
1) Nama pengarang
Penulisan nama pengarang dalam daftar rujukan adalah sebagai berikut:
a) Ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kata;
b) Referensi di dalam isi tulisan mengacu pada item di dalam daftar
pustaka dengan cara menuliskan nama belakang (surname) pengarang
diikuti tahun penerbitan.
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b) Dibalik susunannya, yang terdiri dari nama keluarga dikuti dengan tanda
koma, kemudian dilanjutkan dengan nama kecil atau nama depan (yang boleh
disingkat)
c) Jika satu sumber terdiri dari dua pengarang, maka dicantumkan nama keluarga
pengarang pertama, nama belakang (boleh disingkat), diikuti kata hubung ‘dan’
kemudian nama keluarga pengarang kedua, nama belakangnya.
d) Jika sebuah sumber terdiri dari tiga orang pengarang atau lebih, yang dibalik
susunannya hanya nama pengarang pertama, sedangkan nama pengarang kedua
dan ketiga ditulis sebagaimana tertulis pada sumber
f) Jika digunakan beberapa sumber dari pengarang yang sama, penulisan nama
pengarang untuk penunjukan yang kedua dan seterusnya dapat digantikan dengan
garis sepanjang tujuh ketukan.
h) Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang dengan
jarak 1,5 spasi
g)

Jika sumber yang digunakan tidak dicantumkan nama pengarang, dapat

digunakan nama lembaga sebagai pengganti nama pengarang.
i) Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis
2) Judul
Ketentuan penulisan judul sebagai berikut:
a) Judul buku ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kata
yang bukan kata depan dan dicetak miring
b) Nama majalah, jurnal, atau surat kabar dicetak miring;
c) Judul buku atau artikel harus ditulis lengkap sebagaimana tertera pada sumber.
3) Data publikasi
Yang termasuk ke dalam data publikasi buku adalah tempat terbit, tahun terbit,
penerbit, edisi (cetakan), jiiid, sedangkan majalah perlu dicantumkan bulan dan
nomor halaman.
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c. Contoh Penulisan Daftar Pustaka
BUKU
Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah: Nama Belakang Pengarang,
Inisial. (tahun penerbitan). Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu).
Tempat diterbitkan: Penerbit.
Yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan secara italic dengan
penggunaan huruf kapital mengikuti standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang
yang boleh didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah enam. Jika
pengarang berjumlah lebih dari enam maka pengarang ketujuh dan selanjutnya
dituliskan sebagai dkk.
Contoh:
Bray, J., & Sturman, C. 2001. Bluetooth: Connect without Wires. Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall.
Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. 2007. Data Communications and Networking
(edisi ke-4). New York: McGraw-Hill.
Reklaitis, G.V. 1983. Introduction to Material & Energy Balances. New York:
John Willey & Sons.
Penulisan buku dengan editor disertai (Ed.) untuk satu editor dan (Eds.)
untuk lebih dari satu editor. Contohnya:
Maher, B. A. (Ed.). 1964–1972. Progress in Experimental Personality Research
(vol. 6 ). New York: Academic Press.
ARTIKEL JURNAL
Pola dasar penulisan referensi berjenis artikel jurnal adalah:
Nama Belakang Pengarang, Inisial. tahun penerbitan. Judul artikel. Judul Jurnal,
Nomor volume – jika ada (Nomor issue), nomor halaman awal dan akhir dari
artikel. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan judul artikel dan judul jurnal.
Huruf kapital pada penulisan judul artikel digunakan mengikuti standar penulisan
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kalimat. Huruf kapital pada penulisan judul jurnal dituliskan menuruti standar
penulisan judul. Hanya judul jurnal yang dituliskan secara italic.
Contoh:
Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. 2004. Location Tracking in a
Wireless Sensor Network by Mobile Agents and Its Data Fusion Strategies. The
Computer Journal, 47(4), hal. 448–460.
Santoso, M.P.B, Susatyo, E.B, dan Pasetya, A.T. 2012. Sintesis Biodiesel dari
Minyak Biji Kapuk dengan Katalis Zeolit Sekam Padi. Indo Journal of Chemical
Sci. 1 (2), hal. 99-103.
Azimov, A.Y. & Gasimov, R.N. 1999. "On Weak Conjugcy, Weak
Subdifferentials and Quality with Zero-gap in non-Convex Optimization".
International Journal of Applied Mathematics. 1 (2), hal.171 -192.
ARTIKEL/PAPER DALAM PROSIDING
Pola penulisan referensi berjenis paper adalah:
Nama Belakang Pengarang, Inisial. Tahun penerbitan. Judul artikel. In Inisial
Editor Nama Belakang Editor (Ed.), Judul prosiding, hal: halaman awal–halaman
akhir. Tempat penerbitan: Penerbit.
Contoh:
Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. 2003. Lightweight Sensing and Communication
Protocols for Target Enumeration and Aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides,
& M. Srivastava (Eds.), MobiHoc ’03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc
networking and computing, hal: 165–176. New York, NY: ACM Press.
MAKALAH SEMINAR, KONFERENSI, DAN SEJENISNYA
Crespo, C.J (1998, Maret). Update on National Data on Asthma. Makalah pada
Seminar National Asthma Education and Prevention Program, Leesburg, VA.
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Fona, Z. 2011. Investigation of Cationic Organic Pollutant Behaviour in Aquifer:
Laboratory Experiments. Tesis Master Hydro Science and Engineering
Technische Universitaet Dresden. Karya tidak diterbitkan.
Purnama, S. 2015. Pembuatan Biobriket dari Tandan Kosong Kelapa Sawit
(TKKS) dan Cangkang Kelapa Sawit (CKS) dengan Menggunakan Perekat Kanji
dan Sagu. Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIV Teknologi Kimia Industri
Politeknik Negeri Lhokseumawe. Karya tidak diterbitkan.
HALAMAN INTERNET
Raharjo, Budi. 2000. Implikasi Teknologi Informasi Dan Internet Terhadap
Pendidikan,

Bisnis,

dan

Pemerintahan:

Siapkah

Indonesia?

www.

budi.insan.co.id/articles/riau-it.doc. Diakses 30 September 2005.
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Application to Aerodynamic Design. lome.earthlink.net/~akiraoyama /papers/
jsme2000.pdf. Diakses 20 Oktober 2005.
SUMBER BERUPA PUBLIKASI DEPARTEMEN/ATAU LEMBAGA
Departemen Pendidikan Nasional. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan
Dana Bantuan Operasional. Jakarta: Depdiknas.
Proyek TPSDP. 2004. Petunjuk Pelaksanaan dan Implementasi Proyek serta
Pengawasannya. Jakarta: Depdiknas.
SUMBER ARTIKEL DALAM SURAT KABAR DARI INTERNET.
Abdulah, A. 2004, 02 Oktober. Pendidikan Jarak Jauh dan Implementasinya di
Era teknologi Informasi. www.republika.co.id/articles. Diakses 25 Oktober 2005.
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PENUTUP
Demikianlah Buku Pedoman Tugas Akhir ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya, apabila masih ada kekurangan dan ketidakjelasan pada
pedoman ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyempurnaan yang
dianggap perlu.
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DAFTAR PUSTAKA
Alisaukah. 2012. Pengacuan dalam Penulisan Artikel untuk Jurnal. Materi
Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional. Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan

Dirjen

Pendidikan

Tinggi.

Direktorat

Penelitian

dan

Pengabdian Masyarakat. Padang.
Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Zainal Arifin. Berbahasa Indonesialah dengan baik dan benar.
Santoso, M.P.B, Susatyo, E.B, dan Pasetya, A.T. 2012. Sintesis Biodiesel dari
Minyak Biji Kapuk dengan Katalis Zeolit Sekam Padi. Indo Journal of
Chemical Sci. 1 (2), hal. 99-103.
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Lampiran 1. Format Lembar Pengesahan Naskah Laporan TA
PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

PENGARUH METODE PENGOLAHAN DAN WAKTU SIMPAN SERTA
PERENDAMAN TERHADAP CITARASA KOPI ARABIKA

Oleh

RAUDAH
NIM
Jurusan
Program Studi
Konsentrasi

: ………………………
: ………………………
: ……………………..
: ……………………..

Buketrata, 8 Juni 2016
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ir. Syafruddin, M. Si

Ir. Sariadi, MT

NIP. 19650707 200412 1 001

NIP. 19700707 201012 1002
Mengetahui,
Koordinator TGA

Ir. Helmi, MT
NIP. 1962092 1993031001
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Lampiran 2. Format Borang Konfirmasi Kesediaan sebagai Panitia Seminar
Proposal
BORANG KONFIRMASI SEMINAR PROPOSAL
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir
Mahasiswa D3 dan D4 Tahun Ajaran 2014/2015, atas nama Mahasiswa dibawah
ini :
Nama
NIM
Hari/Tanggal
Pukul
Ruang
Judul Tugas Akhir

:
:
:
:
:
:

Maka untuk konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu, Kami mohon untuk dapat
melingkari salah satu pilihan dibawah ini :
1. Bersedia sebagai.................................................................................................
2. Tidak bersedia dengan alasan............................................................................
Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu Kami
Ucapkan terima kasih

Panitia seminar yang bersangkutan,

________________________
NIP.
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Lampiran 3. Format Lembar Kontrol Penyerahan Proposal
LEMBAR KONTROL PENYERAHAN PROPOSAL
No

Nama

Bertindak sebagai

1

Ketua Sidang

2

Sekretaris sidang

3

Pembimbing I

4

Pembimbing II

5

Penguji I

6

Penguji II

7

Penguji III

Terima Laporan
tanggal

Paraf

Lhokseumawe,
Koordinator TGA

(…………………………….)
NIP.
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2016

Lampiran 4. Format Keputusan Pembahas I,II dan III Seminar Proposal
PANITIA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK KIMIA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN AJARAN ……..

Nama Mahasiswa

:

NIM

:

Judul Proposal

:

Dengan Kriteria
:
TELAH DISETUJUI

( YA / TIDAK )

BOLEH DILANJUTKAN

( YA / TIDAK )

PERBAIKAN PROPOSAL

( YA / TIDAK )

Lhokseumawe,
Penguji I / II / III,

(………………………)
NIP.

NOTE : * = Coret yang tidak perlu
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2015

Lampiran 5. Format Keputusan Ketua Sidang Seminar Proposal
PANITIA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK KIMIA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN AJARAN ………..

Nama Mahasiswa

:

NIM

:

Judul Proposal

:

Dengan Kriteria

:

TELAH DISETUJUI

( YA / TIDAK )

BOLEH DILANJUTKAN

( YA / TIDAK )

PERBAIKAN PROPOSAL

( YA / TIDAK )

Lhokseumawe,
Ketua Sidang

(................................................)
NIP.

NOTE : * = Coret yang tidak perlu
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2015

Lampiran 6. Format Catatan Perbaikan TA dari Panitia Seminar Proposal
LEMBARAN SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TA
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Saran/Perbaikan

:

Lhokseumawe,
Ketua Sidang, Pembahas I/II/II

(................................................)
NIP.
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2015

Lampiran 7. Format Daftar Hadir Panitia Seminar Proposal
DAFTAR HADIR PANITIA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK KIMIA
TAHUN AJARAN 2014/2015

No

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Hari/Tanggal :
Pukul
Ruang

:
:

Nama

NIP

Bertindak sebagai

1

Ketua Sidang

2

Sekretaris sidang

3

Pembimbing I

4

Pembimbing II

5

Penguji I

6

Penguji II

7

Penguji III

Tanda
Tangan

Lhokseumawe,.......................2015
Koordinator TGA

(…………………….)
NIP.
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Lampiran 8. Daftar Hadir Peserta Pengunjung Seminar Proposal
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PESERTA SIDANG PROPOSAL TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir
No
1

:
:
:

Nama Mahasiswa

NIM

Tanda Tangan
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Lhokseumawe,
Koordinator TGA

(……………………………..)
NIP.

67

2015

Lampiran 9. Format Lembar Pengesahan Perbaikan Proposal TA
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN PROPOSAL
Proposal Tugas akhir yang berjudul
………………………………………………………………………………………
.. disusun oleh ………………………, NIM…………………, Program Studi
………………….Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe telah
melalui perbaikan.
Dewan Pembahas,
Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

(……………………)
NIP.

(……………………)
NIP.

Penguji I,

(…………………)
NIP.

Penguji II,

(…………………)
NIP.

Penguji III,

(…………………….)
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Teknik Kimia,

Ketua Program Studi
DIII Teknik Kimia,

(……………….)
NIP.

(………………….)
NIP.

68

Lampiran 10. Format Surat Ijin Pemakaian Laboratorium
Surat Izin Pemakaian Laboratorium
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ka.Lab…………………………..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Nim

:

Konsentrasi

:

Judul TGA

:

Pembimbing :
1.
2.
Dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin pemakaian
laboratorium selama melakukan penelitian Tugas Akhir dari bulan Maret s/d Mei
2015.
Demikianlah surat ini saya perbuat untuk dipergunakan seperlunya.
Mengetahui,
Pembimbing I/II

Buketrata,
2015
Mahasiswa Ybs

(
NIP.

)

(
NIM.

Mengetahui/Menyetujui
Koordinator TGA & PKL
(
NIP.

)

Menyetujui,
Ka. Lab......................
)

(
NIP.
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)

Lampiran 11. Format Bon Peminjaman Peralatan

70

Lampiran 12. Format Pengesahan Pembimbing dan Koordinator TA
PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

EKSTRAKSI PEKTIN DARI LIMBAH KULIT KOPI

Oleh :
MUHAMMAD
NIM

: 1324401034

Jurusan

: Teknik Kimia

Program Studi

: D-III Teknik Kimia

Buketrata, 17 Februari 2016
Pembimbing I

Pembimbing II

Alfian Putra. ST,M.Agric
NIP. 19730315 200212 1 001

Raudah, ST. M.Sc
NIP. 19780707 201012 2 001

Mengetahui,
Koordinator TGA

Ir. Helmi, MT
NIP. 19620921 199303 1 001
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Lampiran 13. Format Bukti Konsultasi Dengan Pembimbing I dan II
LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR TAHUN AJARAN 2014 /
2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir
NO

Tanggal

:
:
:
Tanda
Tangan

Materi

Lhokseumawe,
Pembimbing I, II,

(
NIP :
NOTE : * = Coret yang tidak perlu
72

Tanda Tangan
Koordinator
TGA

2015

)

Lampiran 14. Borang Konfirmasi Kesediaan Sebagai Panitia Sidang Tugas
Akhir
BORANG KONFIRMASI SIDANG TUGAS AKHIR
Sehubungan dengan pelaksanaan Sidang Tugas Akhir Mahasiswa D3 dan
D4 Tahun Ajaran 2014/2015, atas nama Mahasiswa dibawah ini :
Nama
NIM
Hari/Tanggal
Pukul
Ruang
Judul Tugas Akhir

:
:
:
:
:
:

Maka untuk konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu, Kami mohon untuk dapat
melingkari salah satu pilihan dibawah ini :
3. Bersedia sebagai.................................................................................................
4. Tidak bersedia dengan alasan............................................................................
Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu Kami
Ucapkan terima kasih

Panitia seminar yang bersangkutan,

________________________
NIP.
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Lampiran 15. Lembar Kontrol Penyerahan Naskah Laporan Tugas Akhir
LEMBAR KONTROL PENYERAHAN NASKAH LAPORAN TA
No

Nama

Bertindak sebagai

1

Ketua Sidang

2

Sekretaris sidang

3

Pembimbing I

4

Pembimbing II

5

Penguji I

6

Penguji II

7

Penguji III

Terima Laporan
tanggal

Paraf

Lhokseumawe,
Koordinator TGA

(…………………………….)
NIP.
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2016

Lampiran 16. Lembar Nilai dari Pembimbing I dan II (Sidang TA)
NILAI PEMBIMBING SIDANG TUGAS AKHIR JURUSAN TEKNIK
KIMIA
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

DIBERIKAN NILAI TUGAS AKHIR SBB :
URAIAN PENILAIAN

NILAI PEMBIMBING I/II

INISIATIF

30

40

50

60

70

80

90

100

DISIPLIN

30

40

50

60

70

80

90

100

KERAJINAN

30

40

50

60

70

80

90

100

ISI LAPORAN

30

40

50

60

70

80

90

100

PENGUASAAN

30

40

50

60

70

80

90

100

MATERI
NILAI RATA-RATA

= NILAI TOTAL/5
=
Lhokseumawe, ................. 2015
Pembimbing I/II

(................................................
NIP.
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Lampiran 17. Lembar Penilaian dari Pembahas I, II, dan II (Sidang TA)
NILAI PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR JURUSAN TEKNIK KIMIA
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir
Pembimbing I
Pembimbing II

:
:
:
:

WAKTU SIDANG
Hari
Tanggal
Tempat/Ruang
:

:
:
:

DIBERIKAN NILAI TUGAS AKHIR SBB :
URAIAN PENILAIAN

BATAS NILAI

BOBOT (A)

PENAMPILAN

40 – 100

0,1

KOMUNIKASI

20 – 100

0,1

PENGUASAAN MATERI

20 – 100

0,5

KETELITIAN

20 – 100

0,2

BENTUK LAPORAN

50 – 100

0,1

NILAI SIDANG

Total (A x B)

NILAI (B)

Lhokseumawe, .................2015
Penguji I/II/III

(.......................................)
NIP.
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AXB

Lampiran 18. Rekapitulasi Nilai Sidang TA
NILAI SIDANG TUGAS AKHIR JURUSAN TEKNIK KIMIA
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Pembimbing I
Pembimbing II

:
:

Hari
Tanggal
Tempat/Ruang

:
:
:

Nilai Sidang :
No Penguji
1

Penguji I

2

Penguji II

3

Penguji III

Nilai Pembimbing :
No Pembimbing

Nilai

Rata-rata

Bobot

Nilai

1

Pembimbing I

0,6

2

Pembimbing II

0,4

Nilai x Bobot

Total
Nilai Akhir = (nilai sidang + nilai pembimbing)/2
=
PANITIA SIDANG
NO
PANITIA
1
Ketua sidang

NAMA

TANDA TANGAN
1.

2

Sekretaris sidang

2.

3

Penguji I

3.

4

Penguji II

4.

5

Penguji III

5.
Lhokseumawe, ..............2015

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Tugas Akhir

Ir. M. Yunus, MT
NIP. 19651231 199303 1 020

(……………………….)
NIP.
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Lampiran 19. Catatan Perbaikan TA dari Panitia Sidang TA
LEMBARAN SARAN PERBAIKAN LAPORAN TA
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Saran/Perbaikan

:

Lhokseumawe,
Pembahas I/II/II

(...............................................)
NIP.
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2015

Lampiran 20. Daftar Hadir Panitia Sidang TA
DAFTAR HADIR PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK KIMIA
TAHUN AJARAN 2014/2015

No

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Hari/Tanggal :
Pukul
Ruang

:
:

Nama

NIP

Bertindak sebagai

1

Ketua Sidang

2

Sekretaris sidang

3

Pembimbing I

4

Pembimbing II

5

Penguji I

6

Penguji II

7

Penguji III

Tanda
Tangan

Lhokseumawe,.......................2015
Koordinator TGA

(……………………)
NIP.
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Lampiran 21. Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Sidang TA
DAFTAR HADIR MAHASISWA PESERTA SIDANG TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN 2014/2015
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

No
1

:
:
:

Nama Mahasiswa

NIM

Tanda Tangan
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Lhokseumawe,
Koordinator TGA

2015

(………………………………)
NIP.
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Lampiran 22. Lembar Pengesahan Perbaikan Laporan TA
LEMBARAN SARAN PERBAIKAN NASKAH LAPORAN TA
Nama Mahasiswa
NIM
Judul Tugas Akhir

:
:
:

Saran/Perbaikan

:

Lhokseumawe,
Pembahas I/II/II

(................................................)
NIP.
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2015

Lampiran 23. Diagram Batang Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No Jenis Kegiatan
1
1
2
3
4
5
6
7

Pengadaan alat dan bahan baku
Persiapan penelitian
Pelaksanaan penelitian
Analisa bahan baku dan produk
Pengolahan data
Pembuatan laporan
Seminar Hasil

82

2

Bulan Ke3
4

5

