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BAB 1 

PANDUAN TUGAS AKHIR TINGKAT SARJANA 

PROGRAM STUDI METEOROLOGI 

 

 

1. Pendahuluan. 

 

ME40Z1 Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus 

diambil untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana di Program Studi 

Meteorologi. ME40Z1 Tugas Akhir tercantum dalam kurikulum pada semester 

akhir yang dapat diambil pada semester genap maupun ganjil. ME40Z1 Tugas 

Akhir mempunyai bobot 6 SKS, sehingga  dalam pelaksanaannya harus sesuai 

dengan alokasi SKS yang digariskan dalam kurikulum. Satu SKS dalam TA diberi 

bobot 3 jam dalam seminggu, sehingga 6 SKS TA setara dengan 18 jam kerja per 

minggu. Jika kuliah biasa dilaksanakan secara kontinu dan teratur minimal 14 

minggu perkuliahan, maka seharusnya TA juga dilaksanakan secara kontinu dan 

teratur selama 14 minggu tersebut ,  dan bukannya dikebut menjelang sidang. TA 

dikerjakan lebih banyak secara mandiri, maka kontrolnya menjadi sulit, terutama 

jika mahasiswa belum mempunyai disiplin diri yang kuat. Oleh karena itu 

program sistem monitoring pelaksanaan TA menjadi penting dijalankan agar 

pelaksanaan TA menjadi efektif. 

 

1.1 Deskripsi Umum Tugas Akhir 

 

Tugas Akhir (TA) merupakan rangkuman dari pemanfaatan (sebagian atau 

menyeluruh)  ilmu dan teknologi yang telah dipelajari selama menempuh studi di 

Program Studi Meteorologi. TA lebih menekankan pada proses dan bukan kepada 

produk. Proses dapat ditulis dengan baik menghasilkan suatu karya ilmiah yang 

berguna bagi dunia pengetahuan, walupun produknya tidak berhasil 

direalisasikan. Jadi ekstremnya, misalnya suatu TA yang direncanakan  untuk 

membuat suatu produk yang dicita-citakan, pada kenyataannya eksperimennya  

menyimpulkan lain sehingga tidak berhasil direalisasikan karena suatu hal, maka 
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dapat tetap dinyatakan sebagai TA yang dapat disidangkan jika semua proses 

pengkajian telah dilakukan dan ditulis dengan sistematis dan dapat menjadi acuan 

bagi peneliti selanjutnya untuk tidak mengulang kegagalan yang sama 

 

TA merupakan inovasi dan kreatifitas mahasiswa, maka dalam laporan akhir buku 

TA merupakan karya mahasiswa. Namun demikian, inovasi dan kreativitas harus 

diimbangi dengan pengarahan dari pembimbing agar TA tidak melebar sehingga 

melampaui batas waktu yang ditentukan. Jika perlu, pengembangan selanjutnya 

dapat dilakukan oleh TA berikutnya.Pembimbing ikut bertanggungjawab penuh 

atas nilai ilmiah dan bobot akademik dari TA yang bersangkutan 

 

Tugas akhir S1 belum diharapkan untuk melahirkan suatu karya yang orsinil. TA 

cukup jika mempunyai bobot ilmiah. Untuk ini, diperlukan kebijakan pembimbing 

dalam menentukan lingkup dan ikut membatsi TA sehingga tetap dapat dilakukan 

sesuai dengan kerangka waktu dan bobot yang dialokasikan. 

 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

 

Tujuan dari TA adalah : 

1. Mengembangkan pola pikir yang kreatif dan inovatif 

2. Mengembangkan pola pikir dan bekerja mandiri 

3. Melatih pola kerjasama yang baik (minimal dengan pembimbing) 

4. Melatih pengembangan metoda,teknik, cara dan lain-lain yang dapat dipakai 

dalam karangan pemakaian suatu masalah. 

5. Menyiapkan calon lulusan agar siap menjadi seorang problem solver yang 

ramah,mampu berkomunikasi dengan orang lain, serta menjunjung tinggi 

etika dan moral sebagai seorang sarjana. 

 

1.3 Bentuk Tugas Akhir 

  

TA dapat berupa : 



3 
 

1. Kajian terhadap suatu teknik/metoda dan lain-lain yang berkaitan dengan 

bidangnya. 

2. Eksperimen atau implementasi terhadap suatu teori yang pernah dipelajari 

selama kuliah dan pelaporan hasilnya. 

3. Pengembangan suatu teori atau perangkat (perangkat lunak, gabungan 

perangkat lunakdan perangkat keras) yang mencerminkan implementassi 

dari ilmu yang dipelajari. 

 

1.4 Topik Tugas Akhir 

 

Topik TA dapat berupa satu topik  utuh yang dilakukan  sepenuhnya oleh 

mahasiswa tersebut, atau merupakan bagian dari suatu penelitian/topik lain, atau 

berkaitan dengan  penelitian/topik yang lain, satu topik yang besar dapat 

dikerjakan oleh sekelompok mahasiswa. Dalam hal topik tugas akhir merupakan 

bagian atau berkaitan dengan penelitian/topik TA yang lain,  maka dalam Laporan 

TA harus disebutkan dengan jelas porsi atau kaitannya. Dalam hal satu topik 

dikerjakan oleh lebih dari satu mahasiswa: Laporan TA, seminar dan sidang tetap 

dilakukan secara individual. Pada hakekatnya, kejujuran akademis harus tetap 

dijaga dan diungkapkan secara eksplisit dalam hal topik yang dilakukan per 

kelompok. 

 

1.5 Pengelola Tugas Akhir 

 

Staf pengajar yang terlibat dalam TA adalah Koordinator TA, Pembimbing dan 

Penguji 

1. Koordinator TA adalah seorang dosen yang ditunjuk sebagai 

penanggungjawab administrasi pelaksanaan TA dalam mengeluarkan nilai 

TA pada Daftar Nilai Akhir. 

2. Pembimbing TA adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap proses 

dan  pelaksanaan TA. Pembimbing harus mengadakan penilaian TA.  

3. Penguji TA adalah dosen yang bertanggung jawab untuk menjaga quality 

control TA dan melakukan komponen penilaian selain dosen pembimbing 
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dan dosen koordinator. Pelaksanaan penilaian secara formal dilkukan pada 

saat Ujian TA dan  Seminar Akhir TA. Penilai biasanya lebih dari satu 

orang untuk menjamin objektifitas. 

 

2. Pembimbingan Tugas Akhir 

 

Bimbingan TA merupakan kegiatan/pertemuan yang dilakukan antara 

mahasiswa dengan dosen pembimbingnya dalam kerangka monitoring 

pelaksanaan TA, konsultasi, pengarahan dan riset bersama. Biasanya 

dilkaukan dengan tatap mka satu persatu dengan dosen, dan bukan dilakukan 

seperti kuliah di mana lebih searah dan satu dosen sekaligus menghadapi 

mahasiswa berjumlah banyak di kelas. Situasi relasi satu kesatu ini dapat 

(walau tidak selalu ) memberikan gambaram yang subjektif tentang persepsi 

mahasiswa terhadap TA. 

 

Sebagai kegiatan akademik, seharusnya TA merupakan kegiatan yang 

objektifitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kriteria kelulusan dan  

nilai bagi mahasiswa dapat menjadi ”lebih adil”. Nilai yang sama akan 

mencerminkan hasil dan kualitas kerja yang kurang lebih sama, sehingga tidak 

ada istilah dosen pembimbing ”pelit” ata ”murah hati”. 

 

2.2 Prasyarat Pembimbing Tugas Akhir 

 

Tugas akhir dibimbing oleh minimal satu staf pengajar, atau maksimal dua 

orang staf pengajar. Dalam hal ada lebih dari satu pembimbing, harus 

ditetapkan siapa Pembimbing I   dan  Pembimbing II. Jika ada pembimbing 

dari luar Program Studi Meteorologi, maka ditetapkan sebagai Pembimbing II. 

 

Prasyarat sebagai pembimbing I ditentukan dari golongan kepangkatan dan 

jenjang pendidikan . Untuk S2 dengan pangkat mulai dari lektor dan untuk S3 

dengan pangkat mulai asisten ahli. 
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2.3 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Tugas Akhir. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Tugas Akhir : 

1. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa supaya pokok yang digeluti tidak di 

luar lingkup yang telah didefinisikan sebelumnya, supaya mahasiswa dapat 

lulus tepat pada waktu yang direncanakan. 

1. Memeriksa dan menyetujui Laporan Tugas Akhir. 

2. Menentukan saat mahasiswa boleh melakukan Ujian dan Seminar TA 

3. Wajib hadir untuk mendampingi mahasiswa dalam Ujian dan Seminar TA. 

Biasanya, ikut memberikan komponen penilaian pada ujian dan seminar 

4. Memeriksa ulang kelengkapan laporan akhir dari TA sebelum menandatangani, 

supaya sesuai dengan hasil koreksi pada Ujian dan Seminar TA 

5. Ikut bertanggung jawab atas kebenaran ilmiah dan kejujuran akademis daro TA 

yang dibimbingnya. 

 

3. Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

Tugas Akhir  di Program Studi Meteorologi dijadikan menjadi satu matakuliah 

sebanyak 6 SKS, dampak dari TA dalam satu semester ini adalah : 

1. Mahasiswa melakukan konsentrasi di satu kegiatan, sehingga diharapkan 

terfokus di semester terakhir. 

2. SKS menjadi besar, jika gagal akan berpengaruh besar pada IP 

3. Penilaian sekaligus (satu kali), dapat menjadi praktis dari pelaksanaan, tetapi 

mungkin menjadi hal yang lebih sulit dinilai objektifitasnya jika disertai 

komponen penilaian yang jelas. 

 

Secara garis besar, pelaksanaan TA di Progran Studi Meteorologi terbagi dalam 

dua bagian : 

1. Tahapan Kolokium Tugas Akhir ( ME 41S5 Kolokium Meteorologi), 

merupakan tahap persiapan dari pelaksanaan TA. Kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa adalah studi literatur, penyusunan kebutuhan TA, survey, 

penelitian lapangan, studi teknik/metoda yang dipakai, teknik membuat 
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proposal, teknik presentasi dan lain-lain. Kegiatan kolokium diakhiri 

dengan seminar proposal TA yang wajib dihadiri oleh peserta Kolokium 

dan peserta yang mengambil TA. 

2. Tahapan Pengerjaan TA, merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah 

disetujui dalam seminar proposal TA berupa lanjutan kajian atau 

implementasi dari apa yang telah yang telah ditulis dalam proposal TA 

dengan memperhatikan semua masukan yang telah diperoleh dalam 

seminar proposal. Jika Pengerjaan TA oleh pembimbing dinyatakan 

selesai , maka dilanjutkan dengan Ujian TA , ujian ini adalah menguji 

mahasiswa tentang penguasaan materi TA dan materi-materi lain yang 

berhubungan dengan  TA  oleh pembimbing dan penguji. Lolos dari Ujian 

TA maka akan dilakukan seminar akhir TA dan Sidang kelulusan. 

 

3.1 Prosedur Umum Tugas Akhir 

 

Pelaksanaan TA sebagai berikut : 

1. Tugas Akhir diawali dengan mahasiswa mengambil matakuliah  kolokium 

( ME 41S5 Kolokium Meteorologi ) dengan persyaratan mahasiswa telah 

lulus minimal 110 SKS. 

2. Diakhir kegiatan kolokium, mahasiswa mengajukan judul TA ke Prodi, 

jika judul TA dengan pembimbingnya  (masih tentatif) diterima dan 

disetujui oleh Ketua KK Sains Atmosfer, mahasiswa diharuskan membuat 

proposal TA untuk diseminarkan di Program Studi. Produk akhir dari 

matakuliah kolokium adalah proposal TA yang telah diseminarkan dalam 

dalam Seminar Propasal TA.    

3. Mahasiswa melakukan TA dengan bimbingan dosen pembimbing secara 

rutin dan mengisi kartu kontrol bimbimngan setiap selesai mengadakan 

pertemuan. 

4. Mahasiswa wajib hadir pada seminar seminar terbuka TA yang diadakan 

pada semester yang bersangkutan. Kehadiran setiap mahasiswsa dicatat 

sebagai kegiatan bimbingan pada  kartu kontrol bimbimngan yang 
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ditandatangani oleh Pembimbing atau Koordinator Seminar jika 

Pembimbing berhalangan. 

5. Melakukan minimal satu kali seminar kemajuan TA dengan Pembimbing 

dan satu kali seminar kemajuan tingkat Prodi.   

6. Jika TA  oleh Pembimbing dinyatakan selesai (dengan memperhatikan 

masukan masukan dari seminar kemajuan tingkat prodi dan hardcopy draft 

final TA sudah ada), Pembimbing bisa merekomendasikan untuk 

mengikuti Ujian TA. 

7. Ujian TA adalah ujian tentang TA dan materi-materi lain yang berkaitan 

dengan TA atau yang ditentukan oleh dosen penguji. Pembimbing akan 

menguji penguasaan TA, sedangkan dua penguji lainnya akan menguji 

materi lainnya yang telah ditentukan. Jika nilai hasil ujian dinyatakan 

lulus, maka mahasiswa berhak mengikuti seminar akhir TA, jika tidak 

maka mahasiswa mengulangi Ujian TA. 

8. Seminar Akhir TA adalah kegiatan akademik dimana mahasiswa yang 

mengerjakan TA melakukan presentasi dihadapan dosen dan teman-

temannya baik yang sedang mengambil TA, Kolokium maupun yang 

tertarik saja. Penilaian yang dilakukan pada Seminar Akhir TA akan 

merupakan salah satu komponen penilaian TA. 

9. Akhir kegiatan TA adalah sidang kelulusan. Dalan sidang kelulusan akan 

diperiksa kelayakan seorang mahasiswa lulus dari Program Studi 

Meteorologi dari segi akademik mapun non akademik yang dihadiri oleh 

seluruh staf pengajar Prodi Meteorologi. Sebagai tanda bahwa mahasiswa 

telah selesai menempuh pendidikan tingkat sarjana di Prodi Meteorologi, 

mahasiswa diberikan surat keterangan lulus dari Prodi Meteorologi dengan 

syarat persoalan administrasi telah diselesaikan.  

  

Untuk lebih melengkapi Prosedur Umum Tugas Akhir lihat diagram alir Prosedur 

TA dibawah ini : 
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Gambar 1. Diagram alir Prosedur Umum Tugas Akhir  

Program Studi Meteorologi. 
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3.2 Penilaian Hasil TA 

 

A.  Penilaian Pembimbing : 

a. Lama waktu pengerjaan  

b. Keaktifan  

c. Ketrampilan bekerja  

d. Penguasaan materi  

e. Sistematika penulisan 

B.  Penilaian Pembimbing dan Penguji  

a. Presentasi  

b. Pemahaman materi  

c. Pengetahuan yang relevan dengan topik TA  

d. Sistematika presentasi  

e. Kejelasan dalam penyampaian masalah  

f. Kejelasan dalam menjawab pertanyaan  

 

a. Komponen penilaian oleh Pembimbing 

 

                Tabel 1. Penilaian oleh Pembimbing  

KOMPONEN PENILAIAN  PEMBIMBING  

Proses Pengerjaan  20 %  

Penguasaan Materi  30 %  

Presentasi dan Ujian TA  30 %  

Penulisan Laporan  20 %  

 

b. Komponen penilaian dan bobot penilaian oleh Penguji  

 

Tabel 2. Penilaian Ujian TA oleh Penguji  

KOMPONEN PENILAIAN  PENGUJI  
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Penguasaan Materi  40 %  

Presentasi TA 50 %  

 

c. Bobot penilaian oleh Pembimbing dan Penguji  

 

 Tabel 3.  Bobot Penilaian  

PENILAI  BOBOT NILAI  

Pembimbing  70 %  

Penguji  30 %  

JUMLAH  100 %  

 
d. Indeks nilai  
 
Tabel 4.  Indeks Nilai 
 

NILAI  INDEKS  
80 ≤	  nilai  A  
70 ≤ nilai < 80  B  
60 ≤	  nilai < 70  C  
Nilai < 60  D  
 
 

3.3 Hasil Tugas Akhir 

 

Walaupun TA buka berorientasi produk melainkan proses, TA harus dapat dinilai 

dari deliverable yang diserahkan ke Program Studi yang merupakan tangible yang 

dapat diaudit sebagai bagian dari pkerjaan mahasiswa. Nilai akhir TA dalam skala 

A,B dan C ditentukan setelah semua hasil dan form penilaian direkapitulasi dan 

diproses secara lengkap. 

 

Hasil yang harus diserahkan mahasiswa : 

1. Buku Laporan TA yang sesuai dengan format standar Program Studi 

Meteorologi yang sudah ditandatangani oleh semua pembimbing sebanyak 3 

buku ( bila satu pembimbing). 



11 
 

2. CD Soft Copy TA yang dijamin copy rigthnya oleh Prodi  serta tidak 

digunkan diluar keperluan akademis. 

3. Jika TA menghasilkan produk yang berbentuk perangkat lunak/barang maka 

karya tersebut sebagai inventaris Prodi dan dijamin copy rightnya oleh Prodi 

serta tidak digunkan diluar keperluan akademis. 
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BAB 2 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

PROGRAM STUDI METEOROLOGI 

 
2.1  Teknis Penulisan 

 
Tugas Akhir (TA) dicetak pada kertas HVS berukuran A4 berat 80 g/m3 ( HVS 80 

GSM). Naskah TA dicetak dengan batas 4 cm tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan, 

tepi atas dan tepi bawah. 

 

2.2  Pencetakan  

 

Penulisan naskah TA diketik dengan komputer, 

1. Dicetak dengan tinta berwarna hitam (bukan dot matrix)   

2. Jenis huruf  Times New Roman,  

3. Ukuran Font 12.  

4. Pada naskah asli, pencetakan gambar peta, gambar grafik dan lain-lain. 

dicetak berwarna. 

5. Naskah dicetak pada satu muka ( tidak bolak balik), berjarak satu setengah 

spasi 

6. Penyimpanan dari jarak satu setengah spasi tersebut menjadi satu spasi 

dilakukan pada notasi blok masuk kedalam, catatan kaki, judul keterangan  

dan isi diagram, tabel, gambar dan daftar pustaka. 

7. Paragraf baru berjarak tiga spasi dari baris terakhir paragraf diatasnya. 

8. Huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah. Tidak 

dimulai pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya 

dua baris. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakan pada halaman baru 

berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman. 
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9. Huruf pertama sesudah tanda baca koma (,), titik-koma (;), titik ganda (:) dan 

titik (.) dicetak dengan menyisihkan satu spase bar  dibelakang tanda baca 

tersebut. 

10. Bab baru di awali dengan nomor halaman baru  
 
2.3 Penjilidan 

 
• Bentuk penjilidan adalah hardcover. 

• Halaman kosong (jika diperlukan) untuk pemisah bab baru berbentuk 

kertas kosong ( berwarna ). 

• Naskah TA dipersiapkan tidak boleh mengandung kesalahan, ataupun 

perbaikkkan kesalahan 

 

2.4  Kaidah Penulisan 

 

Penulisan TA mengikuti kaidah penulisan yang layak seperti : 

1. Penggunaan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas 

2. Mengikuti kelaziman penulisan pada disiplin keilmuan yang diikuti 

 

2.5 Pemakaian Bahasa Indonesia  Baku 

 

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah TA harus baik dan 

mentaati tata bahasa resmi, kalimat harus utuh dan lengkap. Pergunakan 

tanda baca seperlunya agar dapat dibedakan anak kalimat dari induk 

kalimatnya, kalimat , keterangan dari kalimat yang diterangkannya dan 

sebagainya. 

 

Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama ( saya dan kami ), tidak 

digunakan, kecuali dalam kalimat kutipan. Kata terakhir pada dasar kalimat tidak 

boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus mengikuti cara yang ditunjukkan 

dalam  kamus bahasa asing tersebut. 
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Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas. 

 

 

 

2.6 Abstrak 

 

Menyajikan ringkasan yang informasi yang cermat yang mewakili suatu karangan 

ilmiah, tanpa tambahan kritik atau tafsiran pribadi dan tanpa menonjolkan siapa 

yang membuatnya. Biasanya diringkas menjadi satu halaman minimal 200  kata. 

Dicetak  satu spasi dan mempunyai batas tepi seperti pada penulisan TA. 

 

Abstrak yang baik untuk meringkas suatu karangan ilmiah harus mencakup 

maksud, metoda, hasil kesimpulan dan pokok isi. Di dalam absrak tidak boleh ada 

referensi 

Metoda  : Pernyataan tentang teknik yang dipakai waktu melakukan penelitian 

atau cara yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Teknik yang baru atau yang tidak lazim harus dijelaskan rinciannya. 

Hasil      : Pernyataan tentang  apa yang didapat. 

Kesimpulan : Pernyataan tentang tafsiran atau pengertian atas hasil. 

Isi pokok : Informasi mengenai pokok isi karangan (latar belakang) 

 

Diberi djudul ABSTRAK, dan judul TA berjarak 3cm dari tepi atas kertas..  

Kata  pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan dua spasi dari  

kalimat terkahir paragraf yang mendahuluinya. Lembar absrak diakhiri 

dengan daftar kata kunci. 

 

2.7 Penomoran Halaman 
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Halaman judul dan halaman persetujuan serta pengesahan tidak dituliskan nomor 

halamannya Halaman persiapan ( halaman sebelum masuk dalam bab ) di tulis 

denagn angka Romawi kecil ( i,ii,iii, dst). Halaman tubuh utama ditulis dengan 

angka arab. Nomor halaman dituliskan  di tengah 1,5 cm di atas tepi bawah kertas. 

Bab baru di awali dengan nomor halaman baru. Nomor halaman bab baru, 

ditempatkan dibagian bawah tengah dan halaman selanjutnya, nomor pada susut 

kanan atas. Jumlah halaman TA minimum 30, maksimum 50, tidak termasuk 

lampiran. 

2.8 Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka 

 

2.8.1  Penulisan Daftar Pustaka dari Majalah 

 

Baker, A.A., Sosro, K., Suditomo, B. (1998), Pembakaran Hutan di Kalimantan, 

Majalah Kehutanan, 5, 23 – 25. 

 

Cotton, F.A. (1998), Kinetics of Gassification of Brown Coal, J. Am. Chem Soc. 

54, 38 – 43. 

 

2.8.2. Penulisan Daftar Pustaka dari Buku 

 

Hill, R. (1997), The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford Press, Oxford, 545 

– 547. 

 

2.8.3. Penulisan Daftar Pustaka dari Prosiding 

 

Stark, H. (1998), The Dynamics of Surface Adsorption, Proceedings of the 

International Congress on Current Aspects of Quantum Chemistry. London, U.K., 

Carbo R., Editor, Prentice Hall, 24 – 36. 
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2.8.4. Penulisan Daftar Pustaka dari Buku yang Tiap Babnya 

Ditulis oleh Penulis   yang Berlainan Disertai Editor 
 
Thomas, J. (1998), Pretreatment of Lanthanide, dalam Transition Elements, Bab 

2, Scott, A.L, Editor, Oxford, 56 – 98. 

 

2. 8. 5. Penulisan Daftar Pustaka dari Tugas Akhir  

 

Wijaya, R. (1996), Diagnosis Penyakit Tipus dengan Metode PCR, Disertasi 

Program Doktor, Institut Teknologi Bandung, 25 – 29. 

 

 Urutan penulisan daftar pustaka diurut berdasarkan adjad 

 
2.8.6  Header dan Footer 
 
Tidak ada header yang digunakan di setiap halaman dalam tulisan Tugas Sarjana. 

Footer hanya untuk penomoran halaman sebagaimana diatur di dalam tata cara 

penulisan nomor halaman. Untuk catatan khusus keterangan tentang isi tabel 

ataupun gambar sebaiknya langsung diletakkan dibagian bawah table ataupun 

gambar tersebut. 

 

2.8.7  Logo ITB 

Logo ITB yang digunakan untuk sampul ataupun halaman depan tugas sarjana 

adalah logo ganesha berupa jenis garis (bukan logo ganesha terisi). Berikut ini 

diberikan logo yang digunakan. Sedangkan contoh penerapannya dapat dilihat 

pada bagian lampiran dari pedoman penulisan ini.  

 

 
Gambar 2.1 Logo Ganesha 
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2. 9 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 

Laporan tugas sarjana TA disusun dengan kerangka penulisan yang dapat memuat 

hal-hal utama dan ini sangat tergantung pada topik tugas sarjana tersebut. Adapun 

bagian-bagian  yang harus ada dalam laporan tugas sarjana adalah: 

a) Halaman Judul  

b) Lembar Pengesahan  

c) Abstrak dalam bahasa Indonesia  

d) Abstrak dalam bahasa Inggris  

e) Kata Pengantar 

f) Daftar Isi 

g) Daftar Gambar 

h) Daftar Tabel 

 i) Daftar Lampiran 

j) Daftar Notasi atau Simbol 

 

Adapun isi dari laporan adalah sebagai berikut::  

1. Bab 1 pendahuluan  

    Bab 1 pendahuluan berisi : 

1.1 Latar Belakang : berisikan uraian apa dan mengapa topik yang dipilih 

tersebut mempunyai arti yang penting. 

1.2 Identifikasi Masalah :  masalah-masalah yang mungkin timbul dari topik 

yang dipilih. 

1.3 Tujuan  : merumuskan tujuan utama dari masalah telah dipilih 

1.4 Batasan Masalah : memilih masalah dari kemungkinan yang  ada serta serta 

argumentasi. 

1.5 Hipotesis  : Tugaan sementara hasil penelitian yang ingin dibuktikan. 

1.6 Sistematika pembahasan  

2.  Bab 2  berisi kajian pustaka  

3.  Bab 3  berisi data dan metodologi pemecahan masalah  

5.  Bab 4 berisi analisa dan pembahasan  

6.  Bab 5 berisi kesimpulan dan saran  
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7.  Daftar pustaka  

8.  Lampiran  
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