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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara mandiri oleh mahasiswa 

program Sarjana (S1) di bawah pengarahan dosen pembimbing. Tugas Akhir disusun 

untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan program S1. Pada umumnya semua 

bentuk karya tulis ilmiah mempunyai sistematika yang sama, namun demikian sering 

dijumpai pedoman penulisan yang nampak berbeda. Hal tersebut sangat tergantung dari 

‘selera’ masing-masing institusi. Sebagai karya ilmiah, Tugas Akhir harus disusun 

sesuai kaidah yang berlaku, baik dari segi teknik penulisan maupun bahasa yang 

digunakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh keseragaman dalam penulisan 

diperlukan Pedoman Penulisan. Pedoman penulisan disusun untuk memudahkan 

mahasiswa menulis Tugas Akhir. Buku pedoman penulisan ini memuat garis besar tata 

cara penulisan karya ilmiah yang menjadi standar penulisan Tugas Akhir Mahasiswa 

Fakultas Teknik, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.  

Dalam sebuah penelitian Tugas Akhir, apabila seorang mahasiswa telah dapat 

menemukan perbedaan suatu fenomena, hal tersebut sudah dianggap cukup. Hal yang 

penting adalah mahasiswa memahami cara meneliti yang benar. Sudah barang tentu 

masalah penelitian yang lebih sulit akan semakin baik.  
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BAB 2. USULAN TUGAS AKHIR 

 

Usulan Tugas Akhir (TA) atau proposal penelitian merupakan dokumen yang dibuat 

untuk mengkomunikasikan usulan penelitian kepada pembimbing, penyandang dana, 

atau sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam 

memecahkan masalah. Proposal penelitian harus secara jelas dapat menjawab 

pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana tentang penelitian yang akan 

dilakukan. Proposal penelitian untuk TA terdiri atas Bagian Awal, Bagian Utama, dan 

Bagian Akhir dengan jumlah halaman tidak lebih dari 15 halaman. Secara umum 

proposal TA memiliki susunan yang hampir sama dengan TA, yakni berisi Bab 1 

sampai dengan Bab 5 seperti halnya pada naskah TA yang akan dijelaskan pada Bab 3, 

ditambah dengan Bab 6 tentang Jadwal Penelitian.  

 

Tabel 2.1 Sistematika penulisan usulan tugas akhir  

Sistematika  Susunan Komponen  

Bagian Awal  1) Halaman Judul;  

2) Halaman Pengesahan.  

Bagian Utama  Bab 1 Pendahuluan;  

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.4 Batasan Masalah  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.6 Keasliaan Penelitian  

Bab 2 Tinjauan Pustaka;  

Bab 3 Landasan Teori;  

Bab 4 Hipotesis (jika diperlukan);  

Bab 5 Metode Penelitian;  

Bab 6 Jadwal Penelitian.  

Bagian Akhir  1) Daftar Pustaka;  

2) Daftar Lampiran (jika diperlukan).  

 

 

2.1 Bagian Awal 
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 Bagian awal mencakup Halaman Judul dan Halaman Pengesahan. 

 

a. Halaman Judul 

 Halaman sampul depan merupakan halaman identitas yang memuat judul usulan 

Tugas Akhir (TA), lambang universitas, dan tahun pengajuan proposal. 

Penulisan halaman judul untuk usulan TA sama dengan halaman judul TA (lihat 

Bab …), hanya saja pada bagian atas sampul ditulis “Usulan Tugas Akhir”. 

Contoh Halaman Sampul dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 25. 

 

b. Halaman Pengesahan 

 Halaman pengesahan memuat informasi judul penelitian, nama dan nomor 

mahasiswa penyusun dengan tanggal persetujuan dan tanda tangan dosen 

pembimbing. Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 3 

halaman 26. 

 

c. Bagian Utama 

 Bagian Utama Usulan TA berupa versi mini dari Bab 1 – Bab 5 dari naskah 

Tugas Akhir (TA) (lihat Bab 3) yang dilengkapi dengan Bab 6 Jadwal Penelitian. 

Jadwal penelitian sebaiknya dikaitkan dengan ketersediaan waktu dan dana 

penelitian dengan tetap memperhitungkan kemungkinan adanya faktor luar, 

seperti kemudahan memperoleh data, ketersediaan alat, pustaka, maupun 

perangkat lunak. Jadwal penelitian berisi: 

a.  tahapan penelitian, 

b.  rincian kegiatan pada setiap tahapan, 

c.  waktu dan durasi pelaksanaan tiap tahapan. 

Contoh jadwal penelitian dapat dilihat pada Lampiran 165 halaman 40.  

 

 

 

2.2 Bagian Akhir 
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Bagian akhir dari usulan TA adalah daftar pustaka dan lampiran (lihat sub Bab 

3.3.1). 

   

2.3 Tata Cara Penulisan 

 Tata cara penulisan Usulan TA adalah sama dengan tata cara penulisan naskah TA 

(lihat Bab 4), namun sampul dapat dijilid sederhana atau menggunakan sampul 

trasparan seperti berbahan mika/plastic. 
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BAB 3. TUGAS AKHIR 

 

Tugas Akhir terdiri atas tiga kelompok, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian 

Akhir seperti pada uraian berikut ini. 

 

Table 3.1 Sistematika penulisan Tugas Akhir 

No. Sistematika Susunan Komponen 

1.  

 

 

 

 

 

Bagian Awal 

a. Halaman Sampul Depan (cover) 

b. Halaman Judul (sub cover) 

c. Halaman Pengesahan 

d. Halaman Pernyataan 

e. Halaman Persembahan (jika diperlukan) 

f. Kata Pengantar 

g. Daftar Isi 

h. Daftar Tabel 

i. Daftar Gambar 

j. Daftar Lambang (jika diperlukan) 

k. Daftar Istilah (jika diperlukan) 

l. Intisari 

m. Abstract 

2.  

 

 

 

 

 

Bagian Utama 

Bab 1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Batasan Masalah 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Keaslian Penelitian 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Bab 3. Landasan Teori 

Bab 4. Hipotesis (jika diperlukan) 

Bab 5. Metode Penelitian  

Bab 6. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab 7. Kesimpulan dan Saran 

3. Bagian Akhir a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran (jika diperlukan) 
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3.1 Bagian Awal 

a. Halaman Sampul Depan 

Halaman sampul depan merupakan halaman identitas TA yang memuat judul TA, 

lambang universitas, dan tahun TA diterbitkan. 

1) Judul Tugas Akhir dibuat singkat, namun jelas dan ekspresif yang 

menggambarkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti tanpa 

menimbulkan penafsiran lain. Judul TA ditulis dengan huruf kapital. 

2) Maksud Penelitian diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 

mencapai derajat Sarjana S1 pada Program Studi Teknik Sipil atau Teknik 

Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 

3) Logo Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa berbentuk segi lima dengan 

diameter sekitar 5 cm. 

4) Nama dan nomor mahasiswa. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh 

memakai singkatan. Nomor mahasiswa dicantumkan di bawah nama. 

5) Instansi yang dituju: Program Studi Teknik Sipil atau Teknik Industri, 

Fakultas Teknik, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. 

6) Tahun Penyelesaian Tugas Akhir adalah tahun diterbitkan dalam Rapat 

Yudisium. Tahun ditempatkan di bawah kata Yogyakarta. 

Contoh Halaman Sampul dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 25. 

 

b. Halaman Judul (sub cover) 

 Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan tulisan yang ada di halaman 

sampul depan dan dicetak di atas kertas putih. 

 

c. Halaman Pengesahan 

 Halaman pengesahan memuat tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji 

yang berarti bahwa proses bimbingan dan ujian TA telah selesai.  

 Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman 26. 
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d. Halaman Pernyataan 

 Halaman pernyataan memuat pernyataan bahwa isi TA adalah hasil karya sendiri 

(orisinil) dan belum pernah dipakai untuk memperoleh derajat kesarjanaan di 

tempat lain. pikiran orang lain tidak ada yang diambil, kecuali yang sengaja 

diacu.  

Contoh Halaman Pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman 27. 

 

e. Halaman Persembahan (jika diperlukan)  

 Halaman persembahan dapat berisi motto dan persembahan yang ditulis 

menggunakan bahasa baku dan tidak berlebihan. Motto merupakan semboyan 

berupa kalimat pendek yang mengetengahkan pandangan hidup penulis. 

Persembahan berisi ucapan kepada siapa TA dipersembahkan dan merupakan 

kata hati yang hendak disampaikan oleh penulis. 

 Contoh Halaman Persembahan dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 28. 

 

f. Kata Pengantar 

 Kata Pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud TA dan ucapan 

terima kasih. Hanya di bagian “Kata Pengantar” saja, penggunaan kata ganti 

personal diperbolehkan. 

 Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada Lampiran 6 halaman 29. 

 

g. Daftar Isi 

 Daftar Isi memuat urutan bab, sub-bab, dan anak sub-bab beserta nomor halaman 

TA. 

 Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 30. 

 

h. Daftar Tabel 

 Daftar Tabel memuat nomor urut, judul dan nomor halaman tabel. 

 Contoh Daftar Tabel dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 32. 

 

i. Daftar Gambar 
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 Daftar Gambar berisi nomor urut, judul dan nomor halaman gambar.  

 Contoh Daftar Gambar dapat dilihat pada Lampiran 9 halaman 33. 

 

j. Daftar Lambang (jika diperlukan) 

 Daftar Lambang memuat lambang dan singkatan yang dipergunakan dalam TA 

disertai dengan arti dan satuan/dimensi. Bila diperlukan boleh mengganti 

lambang apabila mengacu dari beberapa sumber, tetapi tidak boleh mengubah 

persamaan/ rumus. 

Contoh Daftar Lambang dapat dilihat pada Lampiran 10 halaman 34. 

 

k. Daftar Istilah (jika diperlukan) 

 Daftar Istilah memuat istilah yang dipergunakan dalam TA disertai keterangan 

berupa arti ataupun maknanya.  

 Contoh Daftar Istilah dapat dilihat pada Lampiran 11 halaman 35. 

 

l. Intisari dan Abstract 

 Intisari berisi uraian singkat, tetapi lengkap yang harus mencakup latar belakang, 

tujuan, metode penelitian dan hasil penelitian. Pada dasarnya intisari memuat 

penjelasan atas pertanyaan mengapa penelitian dilakukan (why), bagaimana cara 

memecahkan masalah (how), dan untuk apa atau apa manfaat dari penelitian yang 

dilakukan (what for) yang umumnya dijabarkan menjadi tiga paragraph. Intisari 

ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Abstract ditulis dalam Bahasa Inggris pada 

halaman terpisah. 

1) Intisari dan Abstract ditulis antara 100 – 200 kata. 

2) Lembar Intisari dan Abstract dilengkapi 3 – 5 kata kunci, kata kunci 

diusahakan berbeda dengan yang ada pada judul TA. 

3) Tidak dibenarkan ada tabel, gambar dan rumus (kecuali kalau obyek yang 

diteliti mengenai rumus, atau formulasi kimia). 

Contoh Intisari dan Abstract dapat dilihat pada Lampiran 12 dan 13 halaman 36 

dan 37.  

3.2 Bagian Utama 
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a. Pendahuluan 

 Bab pendahuluan pada Tugas Akhir (TA) memuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan keaslian 

penelitian. 

1) Latar Belakang berisi penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang 

dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting untuk diteliti. 

2) Rumusan Masalah berisi pernyataan singkat, namun padat dan sistematis 

tentang permasalahan yang diteliti dan lingkupnya. Rumusan masalah dapat 

berisi pernyataan penelitian (thesis statement) atau pertanyaan penelitian 

(research question) yang ditulis secara singkat dan jelas dalam bentuk 

pernyataan atau pertanyaan. 

3) Tujuan Penelitian harus disebutkan secara tegas dan spesifik atas tujuan yang 

ingin dicapai. 

4) Batasan Masalah berisi penjelasan batasan-batasan penelitian, diantaranya: 

ruang lingkup, batasan data atau kedalaman pembahasan. 

5) Manfaat Penelitisn berisi uraian tentang faedah yang diharapkan, baik dari sisi 

ilmu pengetahuan maupun dari sisi penerapannya. 

6) Kaslian Penelitian berisi uraian yang menunjukan keaslian penelitian, 

perbedaan dan perbaikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Selain 

itu, apabila memungkinkan dikemukakan juga sumbangan baru yang 

signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

b. Tinjauan Pustaka 

 Bab ini memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian dan pemikiran peneliti 

sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1) Uraian sistematis hanya memuat keterangan dari sumber pustaka (pendapat 

pribadi tentang penelitian yang sedang dilakukan tidak boleh diikut 

sertakan, kecuali hasil penelitian yang dilakukan terdahulu). 

2) Uraian sistematis hanya memuat keterangan yang telah diterbitkan (kecuali 

keadaan khusus, seperti komunikasi pribadi).  
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3) Sumber pustaka harus diperlihatkan dengan jelas sesuai dengan aturan 

penulisan. 

 

c. Landasan Teori 

Landasan teori dijabarkan sendiri oleh peneliti dari latar belakang masalah dan 

tinjauan pustaka sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah penelitian dan 

untuk merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, 

model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti seperti hal-hal berikut: 

1) sangat ideal apabila semua komponen penelitian merupakan komponen asli 

(original) milik peneliti, 

2) dapat berupa gabungan dari teori-teori terdahulu, dengan argumentasi yang 

jelas, 

3) dapat berupa penjabaran matematis atau sejenisnya, 

4) merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah, 

5) seutuhnya merupakan pemikiran peneliti, 

6) sudah tidak ada lagi uraian tentang materi yang terdapat pada kajian 

pustaka. 

 

d. Hipotesis (Jika Diperlukan) 

Hipotesis adalah kesimpulan awal (preliminary conclusion) yang masih harus 

dibuktikan dalam penelitian berdasarkan pemikiran logis (logical supposition). 

Penelitian diskriptif dapat tidak mempunyai hipotesis, akan tetapi penelitian 

eksploratif harus mempunyai hipotesis. 

 

e. Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian rinci tentang urutan prosedur penelitian, bahan/materi, alat, 

variabel, parameter, analisis hasil, dan model yang digunakan. 

1) Prosedur Penelitian berisi penjelasan tentang prosedur dan urutan langkah-

langkah penelitian yang disertai dengan bagan alir penelitian (flowchart). 



 
 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Penelitian  FT UST 

 

 

 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  11 

 

2) Bahan atau Materi berisi uraian tentang spesifikasi bahan yang digunakan. 

Semua bahan/materi dikemukakan dengan jelas, penyiapannya (cara dan 

prosedur pengambilan data), spesifikasi dan jumlah (populasi dan sampel). 

Bahan yang dimaksud berupa data primer dan sekunder. 

3) Alat atau Instrumen untuk mengumpulkan data diuraikan dengan jelas, 

kalau perlu disertai gambar, spesifikasi, ciri khusus, cara penggabungan alat 

(kalau bukan stand alone equipment). Uraian tentang alat yang digunakan 

bila perlu disertai dengan uraian tentang validitas alat yang dapat didasarkan 

atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri atau oleh orang 

lain. Selain itu, perlu dikemukakan juga alasan untuk menggunakan alat 

tersebut. 

4) Variabel Penelitian berisi uraian tentang masing-masing variabel tersebut. 

Bila mungkin diperlihatkan hubungan antara variabel yang satu dengan 

yang lain dalam bentuk diagram atau bagan. 

5) Analisis Data berisi uraian tentang cara yang digunakan untuk analisis data 

disertai dengan uraian tentang alasan penggunaan cara tersebut. 

  

f. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. 

Penyajian hasil penelitian dapat disertai dengan tabel, grafik, foto atau bentuk 

lain. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritis, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian sebaiknya juga 

dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Pembahasan dari penelitian tidak hanya sekedar menjelaskan atau menceritakan 

hasil penelitian saja, akan tetapi menjelaskan mengapa hasil peneltian dapat 

terjadi seperti itu. 

 

g. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan Saran dinyatakan secara terpisah. 

1) Kesimpulan merupakan uraian singkat yang dijabarkan secara tepat untuk 

menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian. 
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2) Saran memuat berbagai usulan/pendapat yang sebaiknya diperhatikan oleh 

peneliti lain, termasuk berbagai kesulitan yang dijumpai selama penelitian. 

Saran-saran untuk penelitian lanjutan harus ditunjukan dengan jelas, bagian 

mana yang masih harus diteruskan. 

 

3.3 Bagian Akhir 

 Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. 

1) Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat pustaka atau referensi yang diacu dalam penelitian 

dan disusun ke bawah menurut abjad nama penulis pertama. Pada Tugas 

Akhir ini dianjurkan agar sumber yang digunakan minimal 10 sumber 

pustaka yang merupakan terbitan terbaru baik dari buku, jurnal atau sumber 

pustaka lain. 

Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat dalam Lampiran 7 halaman 

42. 

2) Lampiran 

Lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang 

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian 

Utama Tugas Akhir. 
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BAB 4. FORMAT PENULISAN 

 

 

Tata cara atau format penulisan meliputi bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, 

tabel dan gambar, bahasa, dan penulisan nama. 

 

4.1 Bahan dan Ukuran 

 Bahan dan ukuran naskah, sampul warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran 

diuraikan berikut ini. 

 

Table 4.1 Format sampul dan naskah tugas akhir 

No. Item Keterangan  

1. Sampul  a. Sampul (cover) dibuat dari kertas Bufalo atau sejenis dan 

sedapat-dapatnya diperkuat dengan kertas karton dilapisi 

dengan plastik (laminasi); 

b. Warna sampul biru tua; 

c. Tulisan dan logo UST menggunakan tinta emas; 

d. Pada punggung buku diberi informasi identitas Tugas 

Akhir (lihat Lampiran …).  

2. Naskah a. Jenis kertas HVS 80 gram/m2; 

b. Ukuran kertas A4 (21 cm x 29,7 cm); 

c. Warna kertas putih polos; 

d. Naskah dicetak pada satu muka halaman, tidak bolak 

balik; 

e. Halaman kosong (penyekat) untuk pemisah bab baru, 

berbentuk kertas kosong berwarna (jika diperlukan). 

 

 

4.2 Pengetikan 

 Pada pengetikan disajikan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, 

pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke 

bawah dan letak simetris. 
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a. Jenis huruf 

1) Seluruh naskah diketik dengan huruf Times New Roman (12 pts). Untuk 

kepentingan tertentu seperti tabel, dapat digunakan ukuran huruf minimal 10 

pts. 

2) Huruf miring untuk tujuan tertentu misalnya untuk penyuntingan istilah 

asing dan judul jurnal/buku dalam daftar pustaka. 

 

b. Bilangan dan satuan 

1) Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada permulaan 

kalimat, maka bilangan itu harus dieja. 

Contoh: 

a. ditengah kalimat:  

………………….. 15 kg tanah lempung. (benar) 

   …………………. seratus kg tanah lempung. (salah)  

b. di awal kalimat: 

Dua ratus gram daging sapi yang akan dimasak oleh ....... (benar) 

  200 g daging sapi yang akan dimasak oleh ....................... (salah) 

2) Bilangan decimal ditandai dengan koma bukan titik. 

Contoh:  berat sampel 100,5 g. (benar) 

  berat sampel 100.5 g. (salah) 

3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya m, g, kg, cal. 

 

c. Jarak baris 

Jarak antara 2 baris dibuat 1,5 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, 

penjelasan rumus serta penjelasan gambar dan daftar pustaka dibuat dengan jarak 

1 spasi ke bawah. Pada tabel dapat digunakan jarak 1 spasi atau 1,5 spasi. 

 

d. Batas tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 

1) Tepi atas  : 4 cm 
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2) Tepi kiri  : 4 cm 

3) Tepi bawah  : 3 cm 

4) Tepi kanan  : 3 cm 

5) Header dan footer : 2 cm 

 

e. Pengisian ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh (text aligment: 

justify) artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi 

kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang-buang kecuali untuk 

persamaan, tabel, gambar, judul sub bab, atau hal-hal yang khusus. 

 

f. Alinea baru 

Alinea baru dimulai pada ketikan pertama dari batas tepi kiri penulisan. Jarak 

antara alinea diberi spasi 10 pts (spacing after: 10 pts). 

 

g. Permulaan kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang terletak diawal kalimat harus dieja. 

Contoh:  Oksigen merupakan ……… (benar) 

   O2 merupakan …………….. (salah) 

 

h. Judul bab, judul sub bab, dan judul anak sub bab 

1) Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (capital) semua dan diatur supaya 

simetris (rata tengah), tanpa diakhiri dengan titik. 

2) Judul sub bab ditulis rata kiri, semua awal kata dimulai dengan huruf besar 

(capital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua dicetak tebal 

tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab 

dimulai sebagai alinea baru. 

3) Judul anak sub bab diketik dari mulai tepi kiri dan dicetak tebal, hanya huruf 

pertama saja yang berupa huruf besar (dicetak tebal), tanpa diakhiri dengan 

titik. Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab dimulai sebagai alinea 

baru. 
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4) Judul sub anak sub bab tidak diperkenankan, akan tetapi dapat diganti 

menggunakan penomoran berupa angka atau huruf mengikuti aturan pada sub 

bab i. Perincian ke bawah. 

Contoh penulisan judul dan lain-lain tertera pada Lampiran ….. 

 

i. Perincian ke bawah 

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Perincian 

ke bawah tidak diperkenankan menggunakan garis penghubung (-), titik tebal (•) 

ataupun tanda/simbol lainnya (bullets). 

Contoh: 

a. ……………………………………….. 

1) ……………………………………….. 

a) ……………………………………….. 

 

j. Letak simetris 

Gambar, tabel, persamaan dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan 

kanan pengetikan (text alignment: center) 

 

4.3  Penomoran 

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar, dan persamaan. 

 

a. Halaman  

1) Bagian awal Tugas Akhir, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, 

diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

Contoh: I, ii, iii, iv, ……………. 

2) Bagian utama, mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman terakhir 

Lampiran, diberi angka arab sebagai nomor halaman. 

3) Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul 

atau bab pada bagian atas halaman itu, maka nomor halaman ditulis di 

sebelah kanan bawah. 
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4) Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2 cm dari 

tepi atas atau dari tepi bawah kertas (header and footer: 2 cm). 

 

b. Tabel 

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab mengikuti kode bab, ditulis di atas 

tabel dan diacu dalam naskah. Tabel 4.6 berarti tabel tersebut merupakan tabel 

pada bab 4 urutan ke-6. 

Contoh: Pada kondisi kenyang air nilai kuat dukung tanah menurun (Tabel 4.6) 

 

c. Gambar 

Gambar (termasuk bagan, grafik, potret foto, peta) diberi nomor dengan angka 

Arab mengikuti kode bab, ditulis di bawah gambar dan diacu dalam naskah. 

Gambar 4.3 berarti gambar tersebut merupakan gambar pada bab 4 urutan ke 3. 

Contoh penulisan untuk mengacu suatu gambar dalam naskah adalah sebagai 

berikut: 

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Alat uji triaksial cyclic (Gambar 6.2) merupakan alat ………. 

Contoh penulisan gambar dapat dilihat pada Lampiran ……. 

 

d. Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk seperti rumus matematika, reaksi kimia 

ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan pada tepi kanan 

sesuai dengan nomor bab dan harus diacu dalam naskah. Simbol dalam 

persamaan dicetak dengan huruf miring. Contoh persamaan pada Bab 3 nomor 

urut 1, adalah 

  = P/A                                                                                       (3.1) 
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4.4  Tabel dan Gambar 

a. Tabel 

1) Nomor dan judul tabel ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri 

dengan titik (text alignement: center). Nomor urut ditulis sesuai denga bab 

yang bersangkutan. 

2) Tidak boleh ada tabel yang muncul mendahului uraian yang menjelaskan. 

3) Tabel harus ditempatkan sedekat mungkin dengan uraian yang terkait. 

Apabila ruang yang tersisa tidak mencukupi untuk satu tabel utuh 

(sebaiknya tabel tidak dipotong), maka ruang tersisa diisi dengan uraian 

selanjutnya, dan tabel ditempatkan segera di halaman berikutnya. 

4) Tabel tidak boleh dipenggal, apabila tabel terlalu panjang maka: 

a) Ukuran huruf (font size) boleh dikecilkan sampai 10 pts. 

b) Apabila cara tersebut masih belum cukup, maka tabel aslinya dapat 

dipotong dengan catatan pada tabel lanjutannya, harus menyertakan 

keterangan pada baris pertama pada tabel (heading). 

c) Apabila tabel terlalu lebar, tabel dapat diputar ke kiri (posisi landscape) 

dengan bagian kepala berada di tepi sebelah kiri dari kertas. 

d) Pemotongan tabel ke arah melebar (jika terpaksa) dapat dilakukan dan 

pada tabel lanjutan harus menyertakan heading dan uraian kolom. 

e) Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan 

pada lampiran. 

Contoh penulisn tabel pada Lampiran 14 halaman 38 dan 39. 

 

b. Gambar 

1) Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

2) Gambar harus ditempatkan sedekat mungkin dengan uraian yang terkait. 

Apabila ruang yang tersisa tidak mencukupi untuk satu gambar utuh 

(gambar tidak dipotong), maka ruang tersisa diisi dengan uraian lanjutan. 

Gambar ditempatkan segera di halaman berikutnya. 

3) Tidak boleh ada gambar yang muncul mendahului uraian yang menjelaskan. 
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4) Nomor gambar dan judul gambar ditempatkan simetris di bawah gambar 

tanpa diakhiri dengan titik. Nomor urut ditulis sesuai dengan bab yang 

bersangkutan. 

5) Gambar tidak boleh dipotong. Skala gambar harus proporsional dengan data 

yang digambarkan. 

6) Keterangan gambar (legenda) ditempatkan pada bagian yang kosong. 

7) Pemberian tekstur atau warna yang kontras pada gambar/grafik perlu 

diperhatikan agar tetap dimungkinkan naskah untuk dicetak/copy dalam 

format hitam putih. 

8) Apabila gambar diletakan melebar sepanjang tinggi kertas (posisi 

landscape), maka bagian atas gambar harus diletakan di sebelah kiri kertas. 

Contoh penempatan gambar pada Lampiran 16 halaman41. 

 

4.5  Bahasa 

 

a. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku (minimal memiliki 

subyek dan predikat) dengan penggunaan ejaan sesuai dengan EYD (Ejaan 

Yang Disempurnakan).  

 

b. Bentuk kalimat 

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau ke dua (saya, 

aku, kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada 

penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata “saya” diganti dengan kata 

“penulis”. 

 

c. Istilah 

1) Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah diadopsi ke 

dalam bahasa Indonesia. 

2) Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka ditulis dengan huruf miring. 
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d. Kesalahan yang sering terjadi 

1) Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai untuk 

awal kalimat. 

2) Kata depan pada sering digunakan tidak pada tempatnya, misalnya diletakan 

di depan subyek (merusak susunan kalimat). 

3) Kata di mana dan dari sering kurang tepat penggunaannya dan diperlakukan 

seperti kata “where” dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 

Indonesia bentuk yang demikian ini tidaklah baku dan jangan digunakan. 

4) Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan ke dan di, 

misalnya ditekan dan di halaman. 

5) Tanda baca harus digunakan dengan tepat. 

 

4.6  Penulisan Nama dalam Kutipan dan Daftar Pustaka 

Format penulisan yang digunakan dalam penulisan kutipan harus sama dengan 

format yang digunakan pada penulisan Daftar Pustaka. Format yang dipakai seperti 

dalam Lampiran 17 halaman 42. 
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BAB 5. NASKAH SEMINAR DAN PUBLIKASI 

 

Secara garis besar format penulisan naskah seminar dan publikasi adalah sama. 

Perbedaannya hanya terletak pada judul sampul saja. Naskah seminar dan publikasi 

mengkuti format penulisan seperti dalam Lampiran 18 halaman 44. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Contoh Format Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 

RESUME FORMAT PENULISAN TUGAS AKHIR 

 

1.1 Teknik Penulisan 

Pengetikan naskah dilakukan dengan memakai computer dan dibatu 

dengan software olah kata seperti MS. Word atau sejenisnya. 

a. Tata Letak 

Naskah dicetak menggunakan page setup seperti dalam Tabel 1.1 

Table 1.1 Page setup naskah tugas akhir 
Kertas (Paper) HVS 80 g/m2 

Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) 

Warna polos putih 

Batas tepi 

(margin) 

Atas      : 4 cm 

Kiri       : 4 cm 

Bawah      : 3 cm 

Kanan       : 3 cm 

Posisi Kertas 

(Orientation) 
potrait 

Header and 

Footer 

Different first page 

Header    : 2 cm 

Footer     : 2 cm 

 

b. Pengetikan  

Naskah diketik dan dicetak pada satu muka halaman, tidak boleh 

bolak balik. Halaman kosong (penyekat) untuk pemisah bab baru, 

dapat berupa kertas kosong berwarna (jika diperlukan). 

1) Jenis huruf Times New Roman (TNR) 12 Pts; 

2) Untuk kepentingan tertentu, dapat digunakan font TNR 

minimal 10 Pts; 

3) Alinea baru dimulai pada ketikan pertama dari batas tepi kiri 

penulisan; 

4) Jark antar alinea diberi spasi 10 Pts (spacing after: 10 Pts); 

5) Judul sub anak sub bab tidak diperkenankan (maksimal tiga 

(3) digit: “2.2.4”, akan tetapi dapat diganti menggunakan 

penomoran berupa angka atau huruf, yaitu: 

a. ………………….. 

1) ………………….. 

a) ………………    dst 

Batas Pengetikan 

Font: TNR 12 pts; 

UPPERCASE-BOLD 

Spacing 
Before : 0 pts 

After    : 0 pts 

Line spacing: 1,5 lines 

Text alignment: center 

Capitaliza Each Word Bold 

Spacing 
Before : 24 pts 

After    : 0 pts 

Line Spacing: 1,5 lines 

Hanging indent: 0,75 cm  

Font TNR 12 pts 

Sentence case 

Spacing 

Before : 12 pts 
After : 0 pts 

Line Spacing: 1,5 lines 

Text Alignment: center 

Table  
Font : TNR min 10 pts 

Line Spacing: 1 s/d 1,5 

lines 

Sentence case-bold 
Spacing 

Before : 0 pts 

After : 0 pts 

Line Spacing: 1,5 lines 
Text Alignment 

Hanging indent: 0,75cm 

Font: TNR 12 pts 

Spacing 

Before : 0 pts 

After : 0 pts 
Line Spacing: 1,5 lines 

Text alignment justify 
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1.2 Penjilidan 

a. Sampul (cover) dibuat dari kertas Bofalo atau sejenis dan sedapat-dapatnya 

diperkuat dengan kertas karton dilapisi dengan plastic (laminasi). 

b. Warna sampul adalah biru tua. 

c. Tulisan dan logo USTmenggunakan tinta emas 

d. Pada punggung buku diberi informasi identitas Tugas Akhir seperti informasi 

pada sampul depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Informasi di bagian punggung buku laporan Tugas Akhir. 

 

1.3 Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku (minimal memiliki 

subyek dan predikat) dengan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).   
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Lampiran 2. Contoh Halaman sampul depan (Cover) 

 

TUGAS AKHIR 

 

PEMANFAATAN AGREGAT HALUS PASIR BESI, PASIR PANTAI 

DAN PASIR SUNGAI UNTUK ANALISA KUAT TEKAN BETON 

 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 

pada Program Studi Teknik ........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

ADI ZAENAL ARIFIN 

10013002 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK ..............  

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 

YOGYAKARTA 

2014 
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Lampiran 3. Contoh Halaman Pengesahan 

TUGAS AKHIR 

PEMANFAATAN AGREGAT HALUS PASIR BESI, PASIR PANTAI DAN 

PASIR SUNGAI UNTUK ANALISA KUAT TEKAN BETON 

 

dipersiapkan dan disusun oleh: 

 
ADI ZAENAL ARIFIN 

10013002 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Pada tanggal 28 Oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan Dewan Penguji 

Dosen Pembimbing 
 

Dosen Pembimbing                                                                       Tanda Tangan 

 

1. Prof. Dr. Ir. Kabul Basah Suryolelono, Dip. H.E., D.E.A.     ……………………….. 

NIP.: 194602111976031001 

2. Iskandar Yasin, ST., MT.                                                         ………………………. 

NIY.: 79 08 266 

 

Dosen Penguji                                                                               Tanda Tangan 

 

1. Drs. Agus Priyanto, ST., MM.                     ……………………….. 

NIDN.: …………………… 

 
Tugas Akhir ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 
Tanggal 30 Oktober 2014 

Mengetahui 
Dekan Fakultas Teknik 

 

 

Prof. Dr. Ir. Kabul Basah Suryolelono, Dip. H.E., D.E.A. 

NIP.: 194602111976031001 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Pernyataan 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

Yogyakarta, 28 Oktober 2014 

 

 

 

Adi Zaenal Arifin 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Persembahan (jika diperlukan) 

 

Contoh 1:  

 

 

 

Tugas akhir ini dipersembahkan kepada 

anak-anak korban tanah longsor di Banjarnegara 

Semoga tidak terjadi longsor-longsor susulan 

 

 

 

 

 

Contoh 2: 

 

 

 

 

 

Alhamdullilah, kupersembahkan sebuah karya ini untuk yang kucintai: 

Ayah dan Ibuku 

Terima kasih untuk do’a yang tiada henti, dukungan, kasih sayang, dan segalanya. 

Kakak-ku 

Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan do’a-nya. 
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Lampiran 6. Contoh Kata Pengantar 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan Strata-1 pada Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 

 

Tugas akhir ini diberi judul Pemanfaatan Agregat Halus Pasir Besi, Pasir Pantai dan 

Pasir Sungai untuk Analisa Kuat Tekan Beton. 

 

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. Ucapan tersebut ditujukan kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Kabul Basah Suryolelono, Dip. H.E., D.E.A., selaku dosen 

pembimbing utama, 

2. Iskandar Yasin, ST., MT., selaku dosen pembimbing kedua, 

3. Drs. Agus Priyanto, ST., MM., selaku dosen penguji, 

4. Orang tua tercinta, kakak, adik, serta teman-teman yang telah memberikan 

dorongan dan masukan kepada penyusun. 

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa pada 

umumnya dan penyusunm pada khususnya. 

 

 

Yogyakarta, 28 Oktober 2014 

 

 

Penyusun 
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Lampiran 7. Contoh Daftar Isi 
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BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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LAMPIRAN 8. Contoh Daftar Tabel 
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Lampiran 9. Contoh Daftar Gambar 
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Gambar 5.1 Denah Alat Uji ……………………………………………………….... 40 
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Lampiran 10. Contoh Daftar Lambang 

 

 

 

DAFTAR LAMBANG 

 

 

 

Lambang    Arti      Dimensi 

 

L  Bentang jembatan      L 

ft  Tegangan tarik sejajar serat yang terjadi   ML-1T-2 

F’t  Tegangan tarik izin      ML-1T-2 

fb  Tegangan lentur yang terjadi     ML-1T-2 

Fb  Tegangan lentur izin      ML-1T-2 

fc  Tegangan tekan sejajar serat yang terjadi   ML-1T-2 

F’c  Tegangan tekan izin      ML-1T-2 

Cp  Faktor stabilitas kolom     - 

E05  Modulus elastisitas lentur terfaktor pada persentil ke-5 ML-1T-2 

fbc  Kuat tumpu bambu      MLT-2 

fcw  Kuat tumpu material pengisi     MLT-2 

d  Diameter alat sambung baut     L 

Myb   Momen lentur leleh baut     ML2T-2 

R  Rasio kuat tumpu bambu terhadap kuat tumpu material 

  pengisi        - 

tbm  Tebal bambu komponen utama    L 

tbs  Tebal bambu komponen samping    L 

tws  Diameter dalam komponen bambu samping   L 

twb  Setengah diameter dalam komponen bambu utama  L 

G  Berat spesifik bambu berdasarkan berat kering oven dan  

  Volume kering udara (kadar air 15%)   -  

  Arah sudut terhadap serat     - 

fe  Kuat tumpu dengan sudut  terhadap serat   MLT-2  
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Lampiran 11. Contoh Daftar Istilah 

 

 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

 

 

Arus :  gerakan air yang menyebabkan terjadinya perpindahan masa 

air secara horizontal 

Bangunan bagi :  bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder 

pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran 

antara dua saluran atau lebih 

Bangunan bagi sadap :  bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier 

Bangunan pelimpah :  bangunan air yang terletak di hulu bangunan talang, siphon 

dan lain-lain, untuk keamanan jaringan, bangunan bekerja 

otomatis dengan naiknya muka air 

Bangunan pembilas :  bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian 
batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit 

yang konstan kepada bangunan sadap tersier 

Bangunan sadap :  bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran 

primer atau sekunder ke saluran tersier penerima 

Bangunan sekunder :  saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak 

tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut, batas 

ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir 

Curah hujan :  volume intensitas hujan rerata yang jatuh pada suatu wilayah, 

dihitung setiap periode waktu tertentu (setiap bulan atau setiap 

tahun) 

Daerah irigasi :  kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari 

suatu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang 

akan diberi air) dan bangunan utama jaringan (saluran dan 

bangunan) 

Daerah aliran sungai :  suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, 

sehingga air resapan dan atau air mengalir melalui sungai dan 

anak-anak sungai yang bersangkutan 

Hidrografi :  ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari tentang 

pengukuran bumi dan pencitraan keadaan fisik dari bagian 

permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang berbatasan dan 

dibutuhkan dunia pelayaran 
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Lampiran 12. Contoh Intisari 

 

 

 

INTISARI 

 

 

Kekuatan beton dipengaruhi oleh bahan penyusunnya, perawatan dan cara 

pengerjaannya. Bahan penyusun beton memberikan dampak yang besar 

terhadap kekuatan beton itu sendiri, sedangkan bahan penyusun beton 

berkualitas bagus, harganya cukup mahal. Oleh karena itu, dicari bahan 

penyusun beton seperti bahan pasir yang berasal dari berbagai sumber (pasir 

sungai, pasir pantai, dan pasir besi) yang harganya lebih murah.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di laboratorium dengan 

total benda uji sebanyak 36 sampel. Benda uji terdiri dari beton dengan 

perbedaan agregat halus (pasir) sungai, pantai dan besi. Setiap jenis campuran 

beton dibuat 3 buah benda uji berupa silinder beton berdimensi diameter 15 cm, 

dan tinggi 30 cm. Uji tekan beton dilakukan pada umur beton 7 hari, 14 hari, 21 

hari, dan 28 hari. 

Hasil uji diperoleh bahwa kuat tekan beton tertinggi dengan perbandingan 

campuran 1 (semen) : 2 (pasir sungai) : 3 (kerikil) diperoleh 35,46 MPa, sedang 

dengan perbandingan campuran yang sama dengan menggunakan pasir besi 

diperoleh kuat tekan beton 29, 14 MPa dan kuat tekan beton sebesar 23,97 MPa 

untuk beton dengan perbandingan camuram yang sama dengan menggunakan 

pasir pantai. Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari. 

Kata kunci: agregat, kuat tekan, campuran beton     
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Lampiran 13. Contoh Abstract 

 

 

 

ABSTRACT 

 

An increasing trend each year of private vehicle ownership in Daerah Istimewa 

Yogyakarta has affected the traffic condition. Trans Yogya bus as a new public 

transport, which was designed better than local bus, has not operated optimally. The 

condition has brought up a plan to introduce Light Rail Transit (LRT). As the first 

indication that the LRT can be built in Daerah Istimewa Yogyakarta, the transportation 

affordability index was used to understand whether the LRT tariff was affordable. 

The first step was calculating the affordability index of the existing modes for 

comparison. Then, the potential passengers were forecasted using gravity model so that 

the possible route was able to be proposed. Each proposed route was analyzed using 

Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) method to decide which route that would be 

built first. Using the chosen route, the tariff of LRT was calculated based on Permen 

No. 28/2012 as government policy about determining railway tariff and was used to 

know the affordability Index of LRT. 

The result showed that the Trans Jogja was affordable while the motorcycle was 

not affordable. There were four rotes proposed to serve the 1611017 potential trips in 

Daerah Istimewa Yogyakarta forecasted in 2019. The time T1 has been chosen as the 

first LRT route to be built and gave the LRT tariff of IDR 2500 per trip. Therefore, the 

affordability index of Trans Jogja for people with average income was 10,66% while 

for people with bottom quartile income was 13,56%. In conclusion, the Trans Jogja qas 

the most affordable transport mode in Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Keyword: Daerah Istimewa Yogyakarta, LRT, affordability Index 
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Lampiran 14. Contoh Tabel 

 

 

Table 4.2 Volume pekerjaan dalam dokumen proyek dan volume pekerjaan hitung  

     ulang 

No. URAIAN PEKERJAAN 
VOLUME 

PROYEK 
SAT 

VOLUME 

HIT ULANG 
SAT 

SEL VOL  

(HIT-PROYEK) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

 1 Uit Set/bowplank 311,04 m2 166,00 m Beda satuan  

 2 IMB 1 Ls 1 Ls 0 

 3 Air Kerja 1 Ls 1 Ls 0 

 4 Papan nama proyek 1 Ls 1 Ls 0 

        

II PEKERJAAN TANAH, URUGAN DAN BUANGAN 

 1 Bongkaran/pembersihan lokasi 600,00 m2 720,00 m2 120,00 

 2 Galian fondasi tanah biasa 85,32 m3 201,60 m3 116,28 

 3 Urugan kembali 25,33 m3 143,73 m3 118,40 

 4 Urugan pasir bawah pasangan 24,78 m3 21,00 m3 -3,78 

 5 Urugan pasir bawah lantai 7,76 m3 23,91 m3 16,15 

        

III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 

 1 Pasang batu bata 1pc:4ps 359,70 m2 472,77 m2 113,07 

 2 Pas. Fondasi batu 85,32 m3 82,69 m3 -2,63 

 3 Pas. Batu kosong 12,72 m3 21,00 m3 8,28 

 4 Sponengan  2.013,06 m’ 610,80 m’ -1402,26 

 5 Pekerjaan plesteran 1pc:4ps 719,40 m3 945,53 m3 226,13 

        

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 1PC: 2PS: 3KR 

 1 Kolom 15/15 5,04 m3 4,46 m3 -0,58 

 2 Kolom praktis 15/15 1,86 m3 3,17 m3 1,31 

 3 Balok lantai 15/15 2,28 m3 2,03 m3 -0,26 

 4 Kolom tiang teras 15/15 1,92 m3 1,41 m3 -0,51 

 5 Ringbalk 15/20 4,56 m3 7,64 m3 3,08 

 6 Sloof 15/20 4,38 m3 8,09 m3 3,71 

        

V PEKERJAAN KOSEN 

 1 Kosen kayu kamper 3,09 m3 2,72 m3 -0,37 

 2 Daun pintu panel kayu kamper 0,37 m3 5,46 m2 Beda satuan 

 3 Daun jendela kaca dan kamper 0,22 m3 25,26 m2 Beda satuan 

 4 Jalusi kayu kamper 1,26 m3 38,09 m2 Beda satuan 

        

 



 

 

 

Tabel 5.4 Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan dan Sistem Jaringan jalan Primer 

SPESIFIKASI PENYEDIAAN 

PRASARANA JALAN 

JALAN BEBAS HAMBATAN JALAN RAYA JALAN 

SEDANG 

JALAN KECIL Untuk 

kendaraan bermotor 

beroda 3 atau lebih 

LRT 

(SMP/Hari) 
Medan Datar < 156.000 < 117.000  78.000 < 110.000 < 82.000 < 61.000  22.000  17.000 

Medan Bukit < 153.000 < 115.000  77.000  106.600  79.900  59.800  121.500  16.300 

Medan Gunung < 146.000  110.000 73.000  103.000  77.700  58.100  20.800  15.800 

FUNGSI JALAN  

(PENGGUNAAN JALAN) 

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus) 

Kolektor (Kelas I, II, III) 

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus) 

Kolektor (kelas I, II, III) 

Lokal (Kelas I, II, III) 

Lokal, Lingkungan 

(Kelas III) 

TIPE JALAN PALING KECIL 4/2-T 4/2-T 2/2-TT 

 

Jenis Perkerasan BERPENUTUP ASPAL/BETON BERPENUTUP ASPAL/BETON BERPENUTUP 

ASPAL/BETON 

TANPA PENUTUP 

KERIKIL/TANAH 

(Khusus untuk LHRT 

500 smp/hari) 

KERA

TAAN 

IRI paling 

besar 

4 6 8 10 

RCI paling 

kecil 

BAIK BAIK-SEDANG SEDANG SEDANG 

KECEPATAN 

RENCANA, 

VR, (Km/J) 

Medan Datar 80-120 60-120 60-80 30-60 

Medan Bukit 70-110 50-100 50-80 25-50 

Medan Gunung 60-100 40-80 30-80 20-40 

  
P

E
R

K
E

R
A

S
A

N
 J

A
L

A
N

 



 

 



 

 

Lampiran 15. Contoh Jadwal Penelitian 

JADWAL PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 

No. Tahapan Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3 Bulan ke 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan Tugas Akhir 
1 Pengajuan Judul                 

2 Penyusunan Proposal                 

3 Penyusunan Naskah TA  

(Bab 1-5 (revisi/update  

proposal)  

                

 

 

4 

Penyusunan Bab 6 (Hasil Penelitian dan Pembahasan) 

a) Detail desain penelitiaan  

(data primer dan 

sekunder) 

                

b) Pelaksanaan penelitian 

(data primer dan 

sekunder) 

                

c) Input dan reduksi data                 

d) Analisa data dan 

pembahasan 

                

5 Penyusunan Bab 7 

(Kesimpulan dan Saran) 

                

6 Seminar Hasil TA                 

7 Ujian Pendadaran                 

8 Revisi/Finalisasi naskah TA                 

 

Bimbingan Tugas Akhir 

1 Bimbingan 1 x                

2 Bimbingan 2   x              

3 Bimbingan 3    x             

4 Bimbingan 4     x            

5 Bimbingan 5          x       

6 Bimbingan 6            x     

7 Bimbingan 7             x    

8 Bimbingan 8               x x 
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Lampiran 16. Contoh Gambar 

Gambar 4.6 Peta Lokasi Penelitian 

(Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2011) 
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Lampiran 17. Contoh Penulisan Daftar Pustaka dalam Naskah Tugas Akhir 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 18. Format Naskah Seminar dan Publikasi  

 

 

NASKAH SEMINAR 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

PERMEABILITAS DAN PREDIKSI KUAT GESER MASSA BATUAN KARST 

PADA SUNGAI BAWAH TANAH GOA SEROPAN 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 

Pada Program Studi Teknik Sipil 
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Pedoman Penulisan sebagai Naskah Publikasi  

Di ambil dari Forum Teknik Sipil FT UGM. 
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