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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Panduan
Penulisan Tugas Akhir bagi mahasiswa Perguruan Tinggi AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu Program Studi D-III Manajemen Informatika ini dapat diselesaikan. Panduan ini
disusun dalam rangka pengembangan sarana penulisan makalah ilmiah sehingga proses
pelaksanaan tugas akhir dan output dari pembuatan tugas akhir mahasiswa mendapatkan
hasil yang memuaskan sesuai dengan buku panduan yang dibuat.

Panduan ini berisi penjelasan latar belakang dan tujuan penulisan makalah ilmiah sebagai
tugas akhir mahasiswa, persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa,
prosedur pengajuan tugas akhir, ujian tugas akhir, sistematika penulisan dan ketentuan
penulisan serta contoh-contoh penulisan yang diperlukan dalam makalah ilmiah.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku
panduan penulisan tugas akhir ini, dan semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi
mahasiswa AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu khususnya dan umumnya bagi semua
pembaca yang membutuhkan sebagai seumber referensi panduan penulisan Tugas Akhir.

Pringsewu, Januari 2022
Tim Penyusun
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tuntutan formal akademik dari suatu Perguruan Tinggi adalah karya tulis ilmiah
mahasiswa yang berupa tugas akhir. Dilihat dari jenisnya tugas akhir mahasiswa terdiri dari
Makalah Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi. Kedudukan tugas akhir mahasiswa khususnya
makalah ilmiah di AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu sangat penting dan merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika menyelesaikan studinya.
Melalui karya tulis ilmiah, mahasiswa mengungkapkan pikirannya secara sistematis sesuai
dengan kaidah-kaidah keilmuan. Dengan mengacu kepada hasil kajian pustaka yang
bersumber dari publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, buku teks, atau publikasi di internet,
mahasiswa melakukan pengamatan lapangan, melakukan penelitian atau kajian
kepustakaan. Dalam kaitan ini karya tulis ilmiah merupakan wahana komunikasi hasil-hasil
penelitian ilmiah dan masyarakat akademiknya untuk diuji secara terbuka dan objektif
serta mendapatkan koreksi dan kritik.
Penulisan tugas akhir harus merujuk pada kaidah keilmuwan, dibawah pengawasan dan
pengarahan dosen pembimbing. Pada dasarnya keberadaan dosen pembimbing adalah
untuk memastikan agar tugas akhir tersebut memenuhi kriteria kualitas yang telah
ditetapkan. Tata cara penulisan tugas akhir yang diterbitkan oleh AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu, berupa garis – garis besar tentang pedoman pelaksanaan tugas akhir dan
penulisan tugas akhir.
Dengan persetujuan dosen pembimbing, tugas akhir mahasiswa dapat dipubilkasikan atau
diterbitkan di jurnal atau e-jurnal dengan mencantumkan nama mahasiswa dan dosen
pembimbing yang bersangkutan sebagai penulis. Oleh karena itu mahasiswa harus
menulis tugas akhir tersebut dalam bentuk artikel sesuai dengan template jurnal
yang ada di AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu untuk dimuat di jurnal.

1.2 Tujuan Penyusunan Panduan Penulisan Tugas Akhir
Buku panduan ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan umum kepada para
dosen dan mahasiswa AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu dalam penulisan karya ilmiah.
Dengan adanya panduan ini, diharapkan akan tercipta kesamaan bahasa mengenai
pengertian dasar karya tulis ilmiah, lingkupnya, isinya, karakteristiknya dan memberikan
pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam
menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara
sistematis dan terstruktur.

1.3 Pengertian
Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan
program pendidikan di Perguruan Tinggi. Tugas Akhir merupakan bukti kemampuan
akademik mahasiwa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya.
Tugas Akhir disusun dengan bimbingan 2 (dua) orang dosen pembimbing dan
dipertahankan dalam ujian sidang untuk mencapai gelar kesarjanaan.
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1.4 Karakteristik
Tugas Akhir mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a) Terarah pada eksplorasi permasalahan atau pemecahan masalah pada topik-topik
bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi mahasiswa;
b) Ditulis atas dasar hasil pengamatan dan observasi lapangan atau penelaahan
pustaka yang relevan;
c) Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
d) Tugas Akhir mahasiswa program studi DIII-Manajemen Informatika berbobot 4 SKS.

1.5 Materi Tugas Akhir
Materi yang dapat dijadikan sebagai topik Tugas Akhir adalah :
a) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Aplikasi sistem informasi manajemen merupakan salah satu implementasi
penerapan teknologi informasi di berbagai disiplin ilmu manajemen. Beberapa
sistem informasi manajemen seperti : Sistem Informasi Penjualan, Sistem Informasi
Pembelian, Sistem Informasi Persediaan, Sistem Informasi Hutang Piutang, Sistem
Informasi Rekrutmen, Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan sebagainya.
b) Pengembangan Perangkat Lunak Bantu
Perangkat lunak bantu merupakan perangkat lunak yang dimanfaatkan sebagai alat
bantu edukasi. Beberapa Perangkat Lunak Bantu seperti : Pengembangan Media
Pembelajaran/Edukasi tentang Global Warming, Peraturan Lalu Lintas, Game
Edukasi Berbasis Animasi dan sebagainya.
c) Pengembangan Aplikasi berbasis Web
Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibangun dalam lingkungan web. Pada
tugas akhir ini, mahasiswa diizinkan untuk mengembangkan aplikasi sistem
informasi manajemen ataupun perangkat lunak baru dalam versi web.
Beberapa aplikasi berbasis web adalah : website informasi pariwisata, informasi
akademik, dan sebagainya.
d) Pengembangan Sistem Jaringan Dan Keamanan Komputer
Sistem Jaringan dan Keamanan Data adalah sistem yang dibangun dalam lingkungan
jaringan. Pada tugas akhir ini, mahasiswa dapat membangun jaringan komputer dan
sistem informasi keamanan data.
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1.6 Surat Keputusan Direktur

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK)
DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC) PRINGSEWU

NOMOR : 041/AMIK.DCCL/SK-PTA/XII/2021
TENTANG
Penetapan Pemberlakuan Panduan Penulisan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa
AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu
Menimbang

: Bahwa demi kelancaran tugas-tugas akademis di AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu, perlu meresmikan pemberlakuan “Panduan Penulisan Tugas
Akhir bagi Mahasiswa AMIK Dian Cipta Cendika Pringsewu”

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
Pendidikan;
5. Statuta AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu.
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga

: Menetapkan pemberlakukan “Panduan Penulisan Tugas Akhir Bagi
Mahasiswa AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu;
: Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
dikemudian;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki jika
diperlukan.
Ditetapkan
: Pringsewu
Pada Tanggal : 21 Desember 2021
Direktur,

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Dian Cipta Cendika Lampung
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur II
4. Arsip

Bambang Suprapto, S.Kom., M.T.I
NIK. 1108414022
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II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas Akhir Standar Operasional
Nomor
SOP
Bagian

: 002/SOP/AMIK.DCCL/MI/III/2021
: Tugas Akhir
: Program Studi

Dibuat oleh
Disetujui oleh

: Sulasminarti, S.Kom., M.T.I
: Akni Widiyastuti, S.Kom., M.T.I.

Tgl. Pembuatan
Tanggal Berlaku
Jumlah Halaman

: 21-03-2021
: 22-03-2021
: 4 (Empat)

I. TUJUAN
Menjamin kejelasan proses penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa dilingkungan
program studi Manajemen Informatika AMIK DCC Pringsewu.
II. RUANG LINGKUP
Mahasiswa Program Studi DIII Manajemen Informatika yang akan melaksanakan tugas
akhir
III. ACUAN
Surat Keputusan Direktur No. 041/AMIK.DCCL/SK-PTA/XII/2021 tentang penetapan
pemberlakuan panduan penulisan tugas akhir bagi mahasiswa
IV. SARANA
Seperangkat Komputer
V. PROSEDUR
2.1 PROSEDUR PENGAJUAN JUDUL
Mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Telah lulus mata kuliah minimal 90 SKS dengan IPK 2,50;
b. Telah menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Peminatan.
Dapat mengajukan proposal judul dengan prosedur sebagai berikut :
1. Mahasiswa dapat mendownload formulir pengajuan judul tugas akhir (Form
TA-01) yang telah disediakan pada web AMIK DCC Pringsewu, link:
www.dccpringsewu.ac.id ;
2. Mahasiswa mengisi formulir dengan mengajukan minimal 2 judul tugas akhir;
3. Mahasiswa mengumpulkan formulir dan berkas persyaratan kepada bagian
program studi;
4. Ketua Program Studi bersama Dosen Tetap yang masuk kedalam Tim Tugas
Akhir mengadakan rapat untuk menetapkan judul tugas akhir mahasiswa dan
dosen pembimbing;
5. Ketua Program Studi mengumumkan judul yang disetujui;
6. Bagi mahasiswa yang judulnya telah disetujui dapat mengambil Surat
Pengantar Penelitian pada bagian LPPM, dan bagi yang judulnya tidak disetujui
dapat mengajukan judul kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan.
7. Surat Pengantar Penelitian difotocopy oleh mahasiswa sebanyak 2 (dua)
rangkap, didistribusikan ke Program Studi dan Mahasiswa yang bersangkutan,
sedangkan yang asli dikirimkan ke tempat penelitian;
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8. Surat balasan dari tempat penelitian difotocopy sebanyak 1 (satu) rangkap
untuk dipegang mahasiswa yang bersangkutan sedangkan yang asli diserahkan
ke Program Studi.
2.2 PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Mahasiswa mendaftar ke Program Studi dengan mengisi form pengajuan
seminar proposal (Form TA-04) yang telah disediakan pada web AMIK DCC
Pringsewu, link : www.dccpringsewu.ac.id dan melengkapi seluruh
persyaratan yaitu :
a. Fotocopy proposal sebanyak 3 (tiga) eksemplar dimasukkan ke dalam
map buffalo “DIAMOND” warna merah ;
b. Menunjukan kwitansi pembayaran seminar proposal tugas akhir.
c. Membawa Form Persetujuan Seminar Proposal Tugas Akhir (Form TA04)
d. Fotocopy Surat pengantar dan Balasan dari tempat Penelitian Tugas
Akhir.
Ketua Program Studi memeriksa kelengkapan berkas proposal;
Jika belum lengkap berkas dikembalikan ke Mahasiswa dan jika lengkap
program studi menentukan jadwal pelaksanaan seminar proposal dan
membuat undangan kepada Dosen Pembahas dan Dosen Pembimbing
kemudian menginformasikan dan menyerahkan undangan ke Mahasiswa;
Mahasiswa memberikan undangan kepada Dosen Pembahas dan Dosen
Pembimbing;
Seminar dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan;
Setelah seminar proposal mahasiswa wajib merevisi naskah tugas akhir
sesuai dengan rekomendasi hasil seminar proposal dan dikonsultasikan
dengan Dosen Pembahas dan Dosen Pembimbing;

2.3 PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN SIDANG TUGAS AKHIR
1.

Mahasiswa mendaftar ke Program Studi dengan mengisi form pendaftaran
sidang tugas akhir (Form TA-10) yang telah disediakan pada web AMIK DCC
Pringsewu, link : www.dccpringsewu.ac.id dan melengkapi seluruh
persyaratan yaitu :
a. Fotocopy tugas akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar dimasukkan ke
dalam map buffalo “DIAMOND” warna merah;
b. Menyerahkan bukti Rekap Nilai Sementara dari bagian BAAK dengan IPK
minimal 2.75;
c. Membawa form perbaikan seminar proposal (Form TA-08) yang telah di
setujui oleh dosen pembahas seminar proposal;
d. Membawa form konsultasi bimbingan Laporan Tugas Akhir (Form TA03) yang telah mendapatkan persetujuan sidang tugas akhir oleh
Pembimbing I dan Pembimbing II;
e. Membawa Form Persetujuan Sidang Tugas Akhir (Form TA-09) yang
telah mendapatkan persetujuan sidang tugas akhir oleh Pembimbing I
dan Pembimbing II
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f. Menunjukan kwitansi pembayaran sidang tugas akhir.
g. Fotocopy Surat pengantar dan Balasan dari tempat Penelitian Tugas
Akhir.
2.
3.

4.
5.
6.

Ketua Program Studi memeriksa kelengkapan berkas tugas akhir;
Jika belum lengkap berkas dikembalikan ke Mahasiswa dan jika lengkap
program studi menentukan jadwal ujian tugas akhir dan membuat undangan
kepada Tim Penguji kemudian menginformasikan dan menyerahkan
undangan ke Mahasiswa;
Mahasiswa memberikan undangan kepada Tim Penguji;
Sidang Tugas Akhir dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan;
Setelah Ujian Tugas Akhir, mahasiswa wajib merevisi naskah tugas akhir
sesuai dengan rekomendasi sidang ujian tugas akhir dan dikonsultasikan
dengan Tim Penguji.

2.4 PROSEDUR PERSETUJUAN PENJILIDAN
1.

Bagi mahasiswa yang lulus dan akan mengajukan penjilidan tugas akhir dapat
menghubungi program studi dengan membawa berkas berupa :
a. Tugas akhir asli yang telah diperbaiki;

2.

Form persetujuan naik cetak tugas akhir (Form TA-14) yang telah disetujui
oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan Ketua Penguji;

3.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi, mahasiswa
dapat mengambil tugas akhirnya di Program Studi untuk dijilid minimal 3
(tiga) eksemplar;

4.

Tugas Akhir yang telah dijilid harus ditandatangani oleh :
a. Pembimbing I
b. Pembimbing II
c. Tim Penguji
d. Wakil Direktur I
e. Direktur

5.

Tugas Akhir yang telah ditandatangani dicetak sebanyak 3 eksemplar
dilengkapi dengan satu (1) CD yang berisikan file TA dan File Program dengan
desain cover pada CD tersebut untuk diserahkan ke prodi yang akan
didistribusikan 1 ( satu) ke perpustakaan, 1 (satu ) arsip prodi dan 1 (satu)
untuk mahasiswa.
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2.5 DESAIN COVER CD TUGAS AKHIR DAN KETERANGAN
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III.

SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Proposal Tugas Akhir
Proposal Tugas Akhir hendaknya dibuat secara realitis, komprehensif dan terperinci yang
berisi hal-hal berikut :

LATAR BELAKANG
Bagian ini menjelaskan pentingnya permasalahan yang akan diteliti ditinjau dari
segi teknologi informasi, pengembangan ilmu dan kepentingan organisasi.
Menjelaskan apa dan mengapa peneliti perlu melakukan penelitian. Mencantumkan
teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Menarasikan data hasil
para riset yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas. Latar belakang
masalah juga mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat dilapangan
sebagai alasan atau pemikiran untuk menemukan permasalahan. Pada latar
belakang juga perlu memaparkan faktor-faktor
penyebab munculnya
masalah/kesenjangan, sehingga semakin jelas bahwa perlu adanya pemecahan
masalah secara rasional dan akhirnya peneliti akan memilih salah satu cara yang
diduga paling efektif dan efisien.
Pada latar belakang sebuah penelitian minimal mencakup hal-hal sebagai berikut.
a) Teori yang mendukung dipilihnya tema/topik/masalah
b) Alasan dipilihnya tema/topik/masalah
c) Gambaran umum situasi tema/topik/masalah pada tempat penelitian yang
berupa data hasil pra riset yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas
dan data tersebut dinarasikan
d) Manfaat praktis yang dapat diambil dari tema/topik/masalah

IDENTIFIKASI MASALAH

Mengidentifikasi masalah berarti menemukan/memilah-milah/menguraikan
sejumlah permasalahan yang muncul dari tema/topik. Masalah yang diidentifikasi
ditulis dalam bentuk pointer (butir-butir masalah). Identifikasi masalah merinci
sejumlah pernyataan yang ada dalam penelitian. Perlu diingat bahwa hal-hal yang
dirinci dalam identifikasi masalah harus berhubungan dengan latar belakang.

BATASAN MASALAH
Batasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan
dengan jelas, memungkinkan kita mengidentifikasi faktor mana yang termasuk
dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. Batasan masalah berarti
memilih permasalahan berdasarkan hasil identifikasi masalah untuk diangkat
dalam penelitian.
Dalam menentukan batasan masalah, peneliti hendaknya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut.
a) Masalah yang dipilih masih dalam kemampuan peneliti
b) Masalah yang dipilih dapat diuji berdasarkan data-data yang mudah diperoleh
di lapangan
c) Masalah yang dipilih cukup penting untuk diselidiki
d) Masalah yang dipilih cukup menarik minat peneliti
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RUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Perumusan
masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya dan dijabarkan dari hasil pembatasan
masalah.

TUJUAN PENELITIAN
Bagian ini memuat tujuan penelitian yang disesuaikan dengan batasan yang dipilih
dan perumusan masalah, yaitu apa saja yang ingin diketahui dari kegiatan
penelitian.

KEGUNAAN PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan kegunaan apa saja yang diharapkan dari hasil penelitian.
Kegunaan penelitian mencakup dua hal yaitu kegunaan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang teoritis dan kegunaan dibidang praktis.

SISTEMATIKA PENULISAN
Menjelaskan bagaimana susunan penulisan tugas akhir dimulai dari COVER, BAB I,
BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN serta berisi
metode pengembangan sistem yang digunakan, waktu dan tempat penelitian yang
dibuat dalam tabel jadwal penelitian

LANDASAN TEORI

Landasan Teori berisi teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, pengetahuan
teoritis terbaru yang ada hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Teori yang dirujuk diharapkan dapat memberikan pembenaran yang memadai.
Kegunaan kajian pustaka adalah sebagai penjelas arah penelitian, pendukung dalam
penyusunan argumentasi, bukan sekedar koleksi untuk mempertebal laporan
penelitian. Oleh karena itu peneliti harus selektif dalam memilih teori yang
digunakan.

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

1. Analisis Kebutuhan Sistem
Berisi tentang Analisa masukan dan keluaran, Analisa Proses, Analisa Data dan
Analisa perangkat keras (Hardware) dan Analsisa Perangkat Lunak (Software)
serta Analisa Anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian.
2. Perancangan Sistem
Berisikan tentang rancangan sistem meliputi rancangan input (masukan),
proses, rancangan output (keluaran), rancangan basis data, rancangan user
interface dan arsitektur sistem atau arsitektur jaringan yang digambarkan
menggunakan software aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti
dalam mengembangankan sistem atau jaringan.

BENTUK PROPOSAL

Proposal berisi Sampul (kulit muka) lengkap dengan Judul Tugas Akhir, Logo AMIK
Dian Cipta Cendikia Pringsewu, Nama dan NPM Mahasiswa serta Program Studi, Nama
instansi, Kota dan Tahun Penelitian. Isi Proposal dilengkapi dengan Daftar Pustaka
dengan jenis kertas adalah A4 dan dijilid biasa.
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3.2 Isi Tugas Akhir
Tugas Akhir mahasiswa DIII-Manajemen Informatika ditulis dengan mengikuti sistematika
berikut:
BAGIAN PERTAMA
SAMPUL MUKA
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)
KATA PENGANTAR
MOTTO
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalah
1.3 Batasan Masalah
1.4 Rumusan Masalah
1.5 Tujuan Penelitian
1.6 Kegunaan Penelitian
1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Metode Pengumpulan Data
1.7.2 Metode Pengembangan Sistem /Metode Pengembangan Jaringan
1.8 Tempat dan Jadwal Penelitian
1.8.1 Tempat Penelitian
1.8.2 Jadwal Penelitian
1.9 Sistematika Penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
Berisikan tentang teori yang berkaitan dengan tema, alat pengembangan,
software/ aplikasi dan pengujian yang digunakan dalam menyelesaikan
penelitian
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1 Analisa Kebutuhan Sistem
3.2 Perancangan Sistem
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.2 Pembahasan Penelitian
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1) Surat Balasan Penelitian
2) Form Konsultasi Pembimbing Tugas Akhir
3) Form Perbaikan Tugas Akhir
4) Form Persetujuan Naik Cetak Tugas Akhir
5) Dokumentasi Tempat Penelitian
6) Listing Program (Secukupnya)
(Tambahkan jika masih ada yang ingin dilampirkan)

3.3 Penjelasan Isi
LATAR BELAKANG

Bagian ini menjelaskan pentingnya permasalahan yang akan diteliti ditinjau dari
segi teknologi informasi, pengembangan ilmu dan kepentingan organisasi.
Menjelaskan apa dan mengapa peneliti perlu melakukan penelitian. Mencantumkan
teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Menarasikan data hasil
para riset yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas. Latar belakang
masalah juga mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat dilapangan
sebagai alasan atau pemikiran untuk menemukan permasalahan. Pada latar
belakang juga perlu memaparkan faktor-faktor
penyebab munculnya
masalah/kesenjangan, sehingga semakin jelas bahwa perlu adanya pemecahan
masalah secara rasional dan akhirnya peneliti akan memilih salah satu cara yang
diduga paling efektif dan efisien.

Pada latar belakang sebuah penelitian minimal mencakup hal-hal sebagai berikut.
e) Teori yang mendukung dipilihnya tema/topik/masalah
f) Alasan dipilihnya tema/topik/masalah
g) Gambaran umum situasi tema/topik/masalah pada tempat penelitian yang
berupa data hasil pra riset yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas
dan data tersebut dinarasikan
h) Manfaat praktis yang dapat diambil dari tema/topik/masalah

IDENTIFIKASI MASALAH

Mengidentifikasi masalah berarti menemukan/memilah-milah/menguraikan
sejumlah permasalahan yang muncul dari tema/topik. Masalah yang diidentifikasi
ditulis dalam bentuk pointer (butir-butir masalah). Identifikasi masalah merinci
sejumlah pernyataan yang ada dalam penelitian. Perlu diingat bahwa hal-hal yang
dirinci dalam identifikasi masalah harus berhubungan dengan latar belakang.

BATASAN MASALAH

Batasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan
dengan jelas, memungkinkan kita mengidentifikasi faktor mana yang termasuk
dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. Batasan masalah berarti
memilih permasalahan berdasarkan hasil identifikasi masalah untuk diangkat
dalam penelitian.
Dalam menentukan batasan masalah, peneliti hendaknya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut.
e) Masalah yang dipilih masih dalam kemampuan peneliti
f) Masalah yang dipilih dapat diuji berdasarkan data-data yang mudah diperoleh
di lapangan
g) Masalah yang dipilih cukup penting untuk diselidiki
h) Masalah yang dipilih cukup menarik minat peneliti
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RUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Perumusan
masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya dan dijabarkan dari hasil pembatasan
masalah.

TUJUAN PENELITIAN
Bagian ini memuat tujuan penelitian yang disesuaikan dengan batasan yang dipilih
dan perumusan masalah, yaitu apa saja yang ingin diketahui dari kegiatan
penelitian.

KEGUNAAN PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan kegunaan apa saja yang diharapkan dari hasil penelitian.
Kegunaan penelitian mencakup dua hal yaitu kegunaan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang teoritis dan kegunaan dibidang praktis.

SISTEMATIKA PENULISAN
Menjelaskan bagaimana susunan penulisan tugas akhir dimulai dari COVER, BAB I,
BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN serta berisi
metode pengembangan sistem yang digunakan, waktu dan tempat penelitian yang
dibuat dalam tabel jadwal penelitian

LANDASAN TEORI

Landasan Teori berisi teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, pengetahuan
teoritis terbaru yang ada hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Teori yang dirujuk diharapkan dapat memberikan pembenaran yang memadai.
Kegunaan kajian pustaka adalah sebagai penjelas arah penelitian, pendukung dalam
penyusunan argumentasi, bukan sekedar koleksi untuk mempertebal laporan
penelitian. Oleh karena itu peneliti harus selektif dalam memilih teori yang
digunakan.

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

1. Analisis Kebutuhan Sistem
Berisi tentang Analisa masukan dan keluaran, Analisa Proses, Analisa Data dan
Analisa perangkat keras (Hardware) dan Analsisa Perangkat Lunak (Software)
serta Analisa Anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian.
2. Perancangan Sistem
Berisikan tentang rancangan sistem meliputi rancangan input (masukan),
proses, rancangan output (keluaran), rancangan basis data, rancangan user
interface dan arsitektur sistem atau arsitektur jaringan yang digambarkan
menggunakan software aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti
dalam mengembangankan sistem atau jaringan.

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan apa saja yang dihasilkan dari proses penelitian. Hasil
penelitian harus ada relevansinya dengan batasan masalah, rumusan masalah dan
tujuan penelitian. Jumlah subjudul dalam hasil penelitian minimal sejumlah
batasan masalah dan rumusan masalah.
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PEMBAHASAN
Berisi pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai maupun masalah-masalah
yang ditemui selama penelitian, uji coba, termasuk kelemahan dan kelebihan sistem
yang dibuat.

KESIMPULAN
Bagian ini berisi kesimpulan yang dirumuskan oleh peneliti, yaitu pernyataan
singkat dan tepat yang dijelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk
menjawab rumusan masalah/batasan masalah.

SARAN
Saran disusun berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti yang sesuai
dengan hasil penelitian, ditujukan kepada pihak obyek penelitian dan rekomendasi
bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun secara berurutan menurut abjad dari nama pengarang.
Acuan kajian pustaka/teori harus sesuai dengan yang tercantum dalam daftar
pustaka dan sebaliknya.

LAMPIRAN
Berisikan lampiran seperti : Surat Balasan Penelitian, Form Bimbingan Tugas
Akhir (pembimbing I dan pembimbing II), Formulir Persetujuan Sidang
Tugas Akhir, Formulir Naik Cetak Tugas Akhir, Kuesioner Penelitian,
Dokumentasi tempat penelitian dan lampiran lainnya apabila ada.
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IV.

KETENTUAN PENULISAN

4.1 Bahasa
a) Penulisan dilakukan dalam bahasa Indonesia berpanduan pada “Panduan Umum
Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) dan Panduan Umum
Pembentukan Istilah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987)”.
b) Hindari adanya pemotongan kata, apabila perlu pemotongan kata berpanduan
pada EYD.
c) Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris dengan spasi 1
sebanyak 3 paragraph.

4.2 Kertas
a)
b)
c)

Jenis kertas yang digunakan adalah HVS putih berukuran A4 (21 x 29,7 cm)
dengan bobot 80 gram.
Sampul depan menggunakan kertas tebal berwarna merah (warna almamater)
dan berlogo AMIK DCC Pringsewu.
Pita pembatas dan kertas pembatas berwarna merah.

4.3 Pengetikan
a) Menggunakan tinta hitam.
b) Semua materi tulisan harus diketik, kecuali simbol atau huruf khusus yang tidak
terdapat pada komputer.
c) Untuk seluruh uraian menggunakan huruf time new roman dengan ukuran 12.
d) Untuk tabel dan gambar dapat menggunakan huruf elit (ukuran 11 atau 12 per
inchi) atau huruf mini (ukuran 10 atau 14 per inchi).
e) Untuk istilah asing, nama buku/majalah serta publikasi ilmiah pada catatan kaki
atau tidak dalam daftar pustaka menggunakan huruf miring (italic).
f)
Penggandaan dapat dilakukan dengan fotocopy atau dicetak dengan kertas
dan tinta yang berkualitas tinggi.
g) Alinea menggunakan model lurus (dan harus konsisten).
4.4 Margin
a) Batas-batas untuk pengetikan dari tepi kertas adalah sebagai berikut.
1. Batas bawah dan kanan berjarak 3 cm (1,2 inchi) dari pinggir kertas.
2. Batas atas dan kiri berjarak 4 cm (1,6 inchi) dari pingir kertas.
3. Pengetikan menggunakan kaidah rata kanan dan rata kiri.
b) Semua tabel dan gambar berada dalam satu margin.
c) Kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipisahkan ke halaman berikutnya.
4.5

Spasi
a) Secara umum uraian ditulis dalam spasi ganda
b) Spasi tunggal digunakan untuk penulisan judul bab, judul subbab, kutipan, tabel,
judul tabel, judul gambar, dan naskah pada abstrak.
c) Spasi satu setengah untuk daftar isi
d) Spasi tripel, digunakan untuk antar tabel, antar gambar, antar alinea/paragraph,
antar tabel dan naskah, dan antar gambar dan naskah.
e) Spasi empat, digunakan :
▪ Antara nama penulis dan baris pertama naskah pada halaman abstrak.
▪ Antara daftar tabel dan baris pertama judul tabel pada halaman daftar tabel.
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▪ Antara daftar gambar dan baris pertama judul gambar pada halaman daftar
gambar.
▪ Antara judul bab dan sub bab atau baris pertama naskah.
f) Jarak ketukan antar kata dalam tulisan
▪ Jarak satu ketukan digunakan antar kata dan setelah semua tanda baca, kecuali
titik pada akhir kalimat, titik dua, titik koma, tanda tanya dan tanda seru.
▪ Jarak satu ketukan juga digunakan untuk singkatan gelar dan nama.
▪ Jarak dua ketukan digunakan setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, titik
dua, titik koma, tanda tanya dan tanda seru.
4.6 Penomoran Halaman
a) Nomor halaman diketik tanpa tanda petik ataupun tanda garis kecil dan
ditempatkan di samping kanan atas, dua spasi di atas batas margin atas dan tiga
cm dari pinggir kanan kertas dengan menggunakan penomoran angka.
b) Pada halaman yang memuat judul utama (bab), nomor halaman tidak
dicantumkan tetapi tetap dihitung
c) Semua halaman diberi nomor kecuali halaman judul dan halaman muka
d) Halaman pada cover (dari sampul sampai dengan daftar lampiran) diberi nomor
dengan menggunakan angka romawi kecil dan diletakkan ditengah bawah kertas
e) Halaman lampiran tidak diberi angka.
4.7 Enumerasi
a) Huruf atau nomor yang sudah digunakan untuk suatu bab tidak dapat digunakan
untuk sub bab dan seterusnya
b) Jika hendak mengikuti pola enumerasi dengan penomoran, hendaknya
menggunakan pola berikut.
1…………………………………….
1.1 …………………………………………………..
1.1.1 …………………………………………
1.1.2 ………………………………………..
Pada bagian yang lebih bawah lagi (lebih dari empat) hendaknya menggunakan
huruf lebih kecil seperti berikut.
1……………………………..
1.1………………………………………
1.1.1…………………………………….
1.1.1.1…………………………………….
1.1.1.2………………………………………
a)……………………………………………….
b)………………………………………………..
4. 8 Tabel dan Gambar
a) Batasan Tabel dan Gambar
▪ Kata “Tabel” menyatakan data yang sudah ditabulasikan dan digunakan
dalam laporan penelitian, baik dalam tubuh tulisan maupun dalam lampiran
▪ Kata “Gambar” menunjukkan semua materi non verbal yang digunakan
dalam tubuh tulisan atau lampiran seperti peta, foto, grafik dan
skema/diagram
b)

Persiapan Tabel dan Gambar
▪ Untuk membuat tabel dan gambar digunakan tinta cina atau komputer
dengan hasil ketikan yang baik/standar
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▪
▪
▪
▪

Jika lebih dari satu warna digunakan dalam pembuatan gambar, pewarnaan
harus ajeg/konsisten untuk seluruh tulisan dan untuk seluruh kopi tulisan
Pemandu huruf dapat digunakan untuk judul, nomor dan tanda-tanda
Tabel dan gambar sedapat mungkin menggunakan kertas dengan mutu yang
sama dengan kertas yang digunakan untuk seluruh tulisan
Khusus untuk gambar yang berbentuk foto yang lebih kecil dari halaman
tulisan harus dilem dengan rapat pada kertas

c)

Penempatan Tabel dan gambar
▪ Tabel dan gambar harus berada dalam margin
▪ Tabel dan gambar diletakkan sedekat mungkin dengan uraian dalam tulisan
▪ Posisi tabel atau gambar sejajar lebar atau sejajar panjang kertas tidak
mempengaruhi cara penomoran halaman
▪ Tabel atau gambar yang ukurannya kurang atau sama dengan setengah
halaman dapat diletakkan di antara uraian laporan dan dipisahkan dari
kalimat sebelah atas dan bawah dengan spasi tripel
▪ Tabel atau gambar yang lebih besar dari pada setengah halaman di letakkan
pada halaman tersendiri
▪ Dua atau tiga tabel / gambar yang kecil dapat di letakkan satu halaman
dengan pemisahan.
▪ Tabel / gambar yang lebar dapat di ketik atau di letakkan sejajar panjang
kertas judul tabel / gambar di ketik di bawahnya pada sisi penjilidan /
margin kiri.
▪ Tabel / gambar yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat di lipat dengan
lipatan yang sesuai dengan ukuran kertas margin di ukur dari batas kertas.
▪ Gambar, misalnya peta, yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat di lipat
dengan rapi.

d)

Penomoran Tabel dan Gambar
a. Tabel / gambar di beri nomor dengan seri yang berbeda
b. Setiap seri diberi nomer urut dengan angka arab, misalnya Tabel 10; gambar
12.
c. Penerusan tabel ke halaman lain
1. Pada halaman berikutnya di batas atas di ketik “Tabel 10 (Lanjutan)”,
tanpa tanda petik.
2. Judul tabel tidak diketik ulang.

e)

Penomoran halaman tabel dan gambar.
1. Penomoran halaman yang memuat tabel/ gambar mengikuti halaman
naskah.
2. Nomor halaman tersebut di gunakan dalam penyusunan daftar tabel/
gambar

f)

Judul tabel dan gambar
a. Judul tabel / gambar adalah pengambaran isi tabel / gambar.
b. Judul di usahakan singkat dan lugas, serta diakhiri dengan tanda baca titik.
c. Judul tabel / gambar harus sama dengan segala hal yang tertera dalam tabel
/ gambar.
d. Setiap judul tabel / gambar harus di ketik di mulai dari margin kiri.
e. Untuk Judul gambar yang terlalu panjang.
1. Jika judul tabel / gambar terlalu panjang untuk di letakan dua spasi di
bawah gambar , halaman lain dapat di tambahkan di sebelah muka.
2. Judul diketik sedikit atas pertengahan kertas yang di tambahkan dan
di letakan menghadap ke gambar.
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3.

Nomor gambar harus ada halaman judul gambar dan pada halaman
gambar berada di bawah gambar tersebut.
f. Halaman tambahan yang memuat judul gambar di beri nomor halaman,
halaman di baliknya tidak.
g. Nomor tabel di letakkan dua spasi di atas batas tabel.
h. Nomor tabel dan gambar di letakkan dua spasi dibawah batas gambar
bawah.

Contoh Penulisan Tabel
Tabel 1. Daftar Penerima Beasiswa Supersemar AMIK DCC Tahun 2015
No
NPM
Nama
1
1511010001
Ahdal Hidayat
2
1511010002
Alief Faricsma
3
1511010003
Apriani Dwi Lestari
Tabel 2. Daftar Dosen Program Studi Manajemen Informatika Tahun 2021
No
NUP/NIDN
Nama
1
0208108501
Akni Widiyastuti, S.Kom., M.T.I.
2
0212098204
Deny Firmansyah Kurniawan, S.Kom., M.T.I.
3
0204018402
Bambang Suprapto, S.Kom., M.T.I
4
0224058102
Dodi Afriansyah, S.Kom., M.T.I
5
0208077901
Henry Simanjuntak, S.T., M.T.I
6
0221099301
Iin Kurnia, S.Kom., M.T.I.
7
0214117304
Tedi Gunawan, S.Kom., M.T.I.
8
0203068504
Sulasminarti, S.Kom., M.T.I
9
0227088703
Dewi Triyanti, S.Kom., M.T.I
10
9932000005
Daliman, S.Kom.
Sumber : Data Akademik AMIK DCC Pringsewu

Contoh Penulisan Gambar

Gambar 3.4 Rancangan Struktur Jaringan Komputer
Sumber : PT. XYZ
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4.9 Cara Penulisan Halaman-Halaman Khusus
1) Judul Tugas Akhir
a. Judul di ketik seluruhnya dalam huruf besar
b. Jika lebih dari satu baris, maka disusun secara sistematis dan di ketik dalam spasi
tunggal.
c. Nama penulis diketik lengkap.
d. Halaman sampul kulit muka (kulit luar) hanya memuat judul, nama penulis, nama
sekolah tinggi dan tahun penulisan.
e. Gelar yang bersangkutan dengan Tugas Akhir di ketik seluruh dalam huruf semi
kapital dan di cantumkan dalam halaman judul dalam.
f. Nama jurusan, Perguruan Tinggi, dan tahun penulisan harus di cantumkan pada
halaman dalam.
2)

Abstrak
a. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan informasi ringkasan
tentang penelitian yang bersangkutan, yang memungkinkan pembaca untuk
mengambil keputusan apakan tulisan tersebut akan bermanfaat untuk di baca
b. Informasi pada abstrak
a. Masalah, Tujuan dan hipotesa ( jika ada )
b. Tugas akhir singkat metode, teknik pengumpulan data dan data yang
digunakan
c. Temuan temuan utama
c. Jumlah halaman atau kata pada abstrak
Pada tugas akhir yang berupa makalah ilmiah halaman paling banyak dua
halaman atau 250 kata
d. Pengetikan
1. Kata “ ABSTRAK “ harus di ketik dengan huruf besar tanpa tanda petik, di
letakkan ditengah tengah kertas berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas pada
halaman pertama abstrak.
2. Kata “ Oleh “ harus di ketik dengan jarak satu spasi tripel di bawah judul tanpa
tanda petik.
3. Nama penulis di ketik berjarak satu spasi ganda di bawah kata “Oleh “ dan
jarak sama dari margin kiri ke kanan.
4. Pengetikan isi Abstrak :
a. Pengetikan di mulai empat spasi di bawah nama penulis
b. Pada halaman berikutnya, nama penulis di ketik di sudut kanan berjarak
satu spasi dari batas atas margin dan berakhir pada batas kanan margin.
c. Seluruh naskah dalam Abstrak Tugas Akhir ditulis dalam spasi tunggal.
3) Halaman Persetujuan
Untuk halaman persetujuan meliputi : Judul Tugas Akhir, Nama Mahasiswa,
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Nama Program studi, Komisi Pembimbing dan
Wakil Direktur I.
4) Halaman Pengesahan
Meliputi : Team Penguji, Direktur Perguruan Tinggi, dan Tanggal Lulus Ujian
Tugas Akhir.
5) Kata Pengantar (Ucapan Terimakasih)
a. Pengantar
“KATA PENGANTAR“ diketik dengan huruf besar dan terletak ditengah–tengah
kertas berjarak 6 Cm dari pinggir atas kertas tanpa tanda petik
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b.

c.
6)

Isi :
1. Gambaran umum tugas, ketentuan pengarahan dan pegangan kerja
peneliti
2. Gambaran umum pelaksanakan tugas dan hasil yang di capai
3. Ucapan terima kasih kepada semua pihak myang telah membantu
4. Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan penyusunan tulisan.
5. Nama penulis / penanggungjawab.
6. Tidak ada duplikasi isi dengan bagian Tugas Akhir lain.
Naskah kata pengantar / ucapan terima asih di tulis empat spasi di bawah “
KATA PENGANTAR “.

Daftar Isi
a. Pengetikan
1. Judul “ DAFTAR ISI “ di ketik dengan huruf besar dan terletak di tengah–
tengah huruf besar berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas tanpa tanda petik.
2. Judul- judul di ketik mulai dari batas kiri berjarak empat spasi di bawah “
DAFTAR ISI “
3. Kata “ HALAMAN “ diketik tiga spasi di bawah “ DAFTAR ISI “ dengan huruf
kecil terletak pada batas akhir margin kanan
4. Nomor halaman entri pada daftar isi di ketik di bawah kata halaman dengan
angka terakhir pada batas margin kanan.
5. Menggunakan spasi satu setengah (1,5)
b. Materi
1. Hanya materi sesudah daftar isi di masukan kedalam daftar
2. Bahan- bahan pada halaman sebelumnya daftar isi tidak di cantumkan.
3. Dibawah kata “ LAMPIRAN “ di cantumkan hal-hal yang ada dalam lampiran
(antara lain tabel dan gambar)
c. Judul-judul bab di tulis dalam daftar isi dengan susunan kata- kata yang persis
sama dengan yang di tulis dalam isi tulisan.

7) Daftar Tabel
a. Daftar tabel memuat seluruh judul tabel dalam naskah maupun dalam
lampiran.
b. Pengetikan
1. Judul “ DAFTAR TABEL “ di ketik tanpa tanda petik di tengah kertas, berjarak
6 cm dari pinggir atas kertas.
2. Pengetikan judul – judul di mulai pada batas kiri margin, berjarak 4 spasi di
bawah “ DAFTAR TABEL “
3. Jarak antar judul tabel ada dua spasi, dan jarak antara baris dalam judul
tabel satu spasi.
4. Kata “ HALAMAN “ di ketik tiga spasi dibawah “ DAFTAR TABEL “ dengan
huruf “ n “ terletak pada batas margin kanan.
5. Kata “ TABEL “ diketik sejajar dengan kata “ Halaman “ berjarak 3 spasi di
bawah “ DAFTAR TABEL “ dengan huruf “ T “ terletak pada batas margin kiri.
6. Nomor urut tabel dari naskah dan lampiran di ketik berjarak dua spasi di
bawah kata “ Tabel “ , di mulai persis dari batas margin kiri jika nomor urut
tabel terakhir terdiri dari lebih dari satu digit di ketik mulai dari batas
margin kiri.
7. Nomor halaman tabel dari naskah dan lampiran di ketik di bawah kata “
HALAMAN “ dengan digit terakhir pada batas margin kanan.
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8)

9)

Daftar Gambar
a. Daftar gambar menurut seluruh gambar dlam naskah maupun dalam
lampiran.
b. Pengetikan
1. Judul “DAFTAR GAMBAR “ di ketik tanpa tanda ptik di tengah- tengah kertas
berjarak 6cm dari pinggir atas kertas.
2. Pengetikan judul judulgambar do mulai pada batas kiri margin berjarak 4
spasi di bawah “ DAFTAR GAMBAR “ .
3. Jarak anatar judul gambar adalah dua spasi, dan jarak antar baris dalam
judul gambar adalah satu spasi.
4. Kata “ Halaman “ di ketik tiga spasi di bawah kata “ DAFTAR GAMBAR “
dengan huruf “ n “ terletak pada batas margin kanan.
5. Kata “ gambar “ diketik sejajar dengan kata “ halaman “ berjarak tiga spasidi
bawah “ DAFTAR GAMBAR “ dengan huruf “ G “ terletak pada batas margin
kiri.
6. Nomor urut gambar dari naskah dan lampiran di ketik berjarak dua spasi
dibawah kata “ GAMBAR “ di mulai persis dari batas margin kiri. Jika nomor
urut gambar terakhir lebih dari satu dugit di ketik di mulai dari batas margin
kiri.
7. Nomor halaman gambar dari naskah dan lampiran di ketik di bawah kata “
Halaman “ dengan angka terakhir pada batas margin kanan.
Daftar Simbol, Singkatan, dan Tata Nama
a. Daftar- daftar ini kalau di gunakan harus di letakkan setelah daftar gambar
pada halaman- halaman pemula.
b. Tata cara penomoran halaman mengikuti halaman dedikasi atau kata
pengantar.

10) Daftar Pustaka
Daftar Pustaka berisi sumber – sumber yang di gunakan untuk membuat laporan
tertulis. Selain dari buku Teks ( Literatur ) dapat juga di masukkan hasil penelitian,
brosur, majalah dan sebagainya. Daftar pustaka disusun secara berurutan
(ascending) berdasarkan nama pengarang. Susunan penulisannya adalah : Nama
Pengarang, Tahun Terbit, Judul Buku, Nama Penerbit, Kota Terbit.
Contoh :

Penulis satu orang :
Johnsonbaugh, R. ,1997, Matematika Diskrit, Jilid I, Edisi ke-4, PT Prenhellindo,
Jakarta.
Penulis dua orang :
Eggen, J and R. Kauchack, 1988, Strategies for Teachers, Teaching Content and
Thinking Skills, Englewood Cliffs : Prentice Hal
Penulis tiga atau lebih orang :
Turban, E., et al., 1996, Information Technology For Magement, 3 rd Ed., John
Willey & Sons, New York.
Sumber Pustaka dari Jurnal :
Tan, F.B., 1997, Managing Self - instructed Learning Within the IS Curriculum:
Teaching Learners to Learn, Journal of Informing Science, Vol 1, No.1, The
University of Auckland, New Zealand, page 1 – 7
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Sumber Pustaka dari Internet :
Indrajit, R.E., Merancang Strategi Sistem Informasi, http://mrzie3r.wordpress.com
/2007/04/19/merancang-strategi-sistem-informasi/, tanggal akses 28 Maret
2008.
Tanpa nama penulis:
Anonim, tahun, Judul Buku, Jilid, Edisi, Penerbit, Kota. Buku terjemahan : Nama
Keluarga Pengarang, Singkatan Nama Pengarang., tahun, Judul Buku
Terjemahan, Alih bahasa oleh : Nama Pengalih Bahasa, Jilid, Edisi, Penerbit,
Kota.
Jika penulis yang sama menulis lebih dari satu buku
Nama Keluarga Pengarang, Singkatan Nama Pengarang., tahun, Judul Buku1, Jilid,
Edisi, Penerbit, Kota.__________, tahun, Judul Buku2, Jilid, Edisi, Penerbit,
Kota.
Sumber Pustaka dari Laporan, Tugas Akhir, Tesis atau Desertasi :
Nama Keluarga Penulis, Singakatan Nama Penulis, tahun, Judul Tulisan, Jenis
Tulisan, Instansi, Kota.
Contoh :
Yanti, R., 2007, Pengembangan Sistem Penggajian Pada PT. XYZ Bandar
Lampung, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Informatika AMIK Dian
Cipta Cendikia, Bandar Lampung.
Sumber Pustaka dari Publikasi Departemen/lembaga :
Nama Departemen, tahun, Judul Buku, Kota. Panduan Karya Ilmiah Program Studi
Diploma 3 9 Last update 28 Oktober 2012 Manajemen Informatika AMIK Dian
Cipta Cendikia Bandar Lampung.
Sumber Pustaka berupa Artikel di Surat kabar :
NamaKeluargaPenulis, SingakatanNama Penulis, tahun, Judul Tulisan, Nama Surat
Kabar, Edisi/terbitan, tgl bulan tahun, Kota.
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V. CONTOH FORMAT PENULISAN
5.1 Contoh Halaman Sampul Muka
MEMBANGUN JARINGAN LAN PADA SMP 4 PRINGSEWU
MENGGUNAKAN METODE EIGRP DENGAN ROUTER CISCO 2901

(Tugas Akhir)

Oleh
Cut Zahrella

1211010001

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK)
DIAN CIPTA CENDIKIA PRINGSEWU
PRINGSEWU
2022
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5.2 Contoh Halaman Judul
MEMBANGUN JARINGAN LAN PADA SMP 4 PRINGSEWU
MENGGUNAKAN METODE EIGRP DENGAN ROUTER CISCO 2901

(Tugas Akhir)

Oleh
Cut Zahrella

1211010001

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Profesional Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Manajemen Informatika

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK)
DIAN CIPTA CENDIKIA PRINGSEWU
PRINGSEWU
2022
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5.3 Contoh Halaman Persetujuan

PERSETUJUAN

Judul

: Membangun Jaringan LAN Pada SMP 4 Pringsewu
Menggunakan Metode EIGRP Dengan Router CISCO 2901

Nama Mahasiswa
NPM
Program Studi
Konsentrasi Peminatan

:
:
:
:

Cut Zahrella
1211010001
DIII-Manajemen Informatika
Network Engineering /Software Engineering

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Henry Simanjuntak, S.T., M.T.I.
NIDN. 0208077901

Dodi Afriansyah., S.Kom., M.T.I
NIDN. 0224058102

Wakil Direktur I

Sulasminarti, S.Kom., M.T.I
NIK. 1108414022
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5.4 Contoh Halaman Pengesahan

PENGESAHAN

Tim Penguji

Tanda tangan

Ketua Penguji

: Bambang Suprapto, S.Kom., M.T.I.

……………………….

Penguji Anggota I

: Henry Simanjuntak, S.T., M.T.I

……………………….

Penguji Anggota II

: Dewi Triyanti, S.Kom., M.T.I

……………………….

Direktur,

Bambang Suprapto, S.Kom., M.T.I
NIK. 1108414022

Tanggal Lulus : 24 Juli 2021 (tanggal lulus ujian)
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5.5 Contoh Halaman Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NPM
Tempat Tgl. Lahir
Program Studi
Jenjang

: Nama Jelas Sesuai Izajah SLTA
: 1211010001/ Sesuai NPM Mahasiswa
: Sesuai Dengan Izajah SLTA
: Manajemen Informatika
: Diploma Tiga (D3)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir saya di bawah ini, Judul :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan, kecuali kutipan
yang berhubungan dengan penelitian ini dijelaskan sumber dan media pengutipannya.
Saya bersedia menerima apapun resiko dari dampak penulisan karya ilmiah ini apabila
dikemudian hari dinyatakan plagiat dan melanggar nilai-nilai akademis dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan dengan sebenar-benarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pringsewu, ……………20..
Yang Membuat,
Materai
Rp. 6000

Cut Zahrell a
NPM. 1211010001
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5.6 Contoh Halaman Abstrak

ABSTRAK
MEMBANGUN JARINGAN LAN PADA SMP 4 PRINGSEWU
MENGGUNAKAN METODE EIGRP DENGAN ROUTER CISCO 2901

Oleh
Cut Zahrella
1211010001

.............................................................................................................................................
1 Spasi
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2 Spasi

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2 Spasi

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Ketentuan :
Abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian/ tulisan (sinopsis). Ditulis 1 spasi
dengan jumlah maksimum 200 kata (maksimum 1 halaman). Isi abstrak mencakup 3
alinea atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti, metode penelitian/ penulisan, dan
kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Alienea I adalah menyangkut apa
permasalahan, Alinea II adalah tentang metodologi yang digunakan untuk
menyelesaikannya, Alinea III adalah tentang hasil yang diharapkan sebagai jawaban dari
penelitian.
Kata Kunci : Sesuai dengan isi
{ Isi Maksimal 3 paragraf & 1 Spasi}
{ Times New Roman 12 Size }
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5.7 Contoh Halaman Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Tugas akhir ini ditulis dalam rangka
memenuhi persyaratan untuk memperoleh sebutan Professional Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Manajemen Informatika AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara
langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada :
1. Bapak Bambang Suprapto., S.Kom., M.T.I selaku Direktur AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu
2. Ibu Sulasminarti, S.Kom., M.T.I. selaku Wakil Direktur I AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu
3. Bapak Bambang Suprapto. S.Kom., M.T.I., sebagai Pembimbing I
4. Bapak Dodi Afriansyah, S.Kom., M.T.I sebagai pembimbing II
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan pada AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika AMIK Dian Cipta Cendikia
Pringsewu
Penulis menyadari bahwa isi dan pembahasan tugas akhir ini tidak sempurna, oleh karena itu
masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan agar penelitian-penelitian
semacam ini selanjutnya menjadi lebih baik. Harapan penulis kiranya tugas akhir ini bermanfaat
bagi semua pihak pembaca dan mudah-mudahan juga karya kecil ini memberi sumbangsih bagi
dunia teknologi informasi yang selalu berkembang.

Pringsewu, 24 Juli 2021
Penulis,
Ttd.
Cut Zahrella
NPM. 1211010001
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5.8 Contoh Halaman Daftar Isi

DAFTAR ISI
Hal
SAMPUL ............................................................................................................................
JUDUL .................................................................................................................................
PERSETUJUAN .................................................................................................................
PENGESAHKAN ...............................................................................................................
ABSTRAK ..........................................................................................................................
ABSTRACT .........................................................................................................................
KATA PENGANTAR .........................................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................
DAFTAR TABEL ...............................................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................................
1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................................................
1.3 Rumusan Masalah ...................................................................................................................
1.4 Batasan Penelitian...................................................................................................................
1.5 Tujuan Penelitian.....................................................................................................................
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................................................
1.7 Sistematika Penulisan ..........................................................................................................

1
2
3
4
5
5
5

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Teori yang Mendukung…………………………………………………………………………
2.2 Alat dan Bahan untuk Produk……………………………………………………………….

6
10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Analisa Kebutuhan Jaringan................................................................................................
3.2 Perancangan Jaringan ............................................................................................................

12
14

BABA IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian.…………………………………………………………………………………..
4.2 Pembahasan………………………………………………………………………………………..

35
55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………………
5.2 Saran………………………………………………………………………………………………….

59
60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Catatan : spasi 1,5 untuk daftar isi
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5.9 Contoh Halaman Daftar Gambar
DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

3.1. Rancangan Jaringan .....................................................................................................
3.2. Router CISCO .............................................................................................................
3.3. Laboratorium SMP 4 Pringsewu ..................................................................................

1
10
16

5.10 Contoh Halaman Daftar Tabel
DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

3.1 Tabel Jaringan CISCO ..................................................................................................
3.2 Tabel Perbandingan Hasil Pengujian ............................................................................

1
10

5.11 Contoh Halaman Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran
1. Surat Keterangan Penelitian
2. Kuisioner
3. Formulir -Formulir Tugas Akhir
4. Listing Program
5. Dokumentasi Penelitian

Buku Panduan Tugas Akhir 2022 - AMIK DCC Pringsewu

| 34

5.12 Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

[1]

Eggen, J and R. Kauchack, 1988, Strategies for Teachers, Teaching Content and
Thinking Skills, Englewood Cliffs : Prentice Hal

[2]

Indrajit, R.E., Merancang Strategi Sistem Informasi, http://wordpress.com
/2007/04/19/merancang-strategi-sistem-informasi/, tanggal akses
28 Maret 2008. Jakarta.

[3]

Johnsonbaugh, R. ,1997, Matematika Diskrit, Jilid I, Edisi ke-4,
PT Prenhellindo

[4]

Tan, F.B., 1997, Managing Self - instructed Learning Within the IS Curriculum:
Teaching Learners to Learn, Journal of Informing Science, Vol 1, No.1,
The University of Auckland, New Zealand, page 1 – 7

[5]

Turban, E., et al., 1996, Information Technology For Magement, 3rd Ed., John
Willey & Sons, New York.

[6]

Yanti, R., 2007, Pengembangan Sistem Penggajian Pada PT. XYZ Bandar
Lampung, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Informatika
AMIK Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung.
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DAFTAR PUSTAKA

E. Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah, Grasindo,
Jakarta, 2003.
M. Hariwijaya, Drs. Dan Bisri M. Djaelani, Teknik Menulis SKRIPSI & THESIS,
Zenith Publisher, Jogjakarta, 2004
Soehardi Sigit, Prof. Dr., Pengantar Metodologi Penelitian, BPFE UST,
Yogyakarta, 2001.
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