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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengertian Tugas Akhir
Tugas

Akhir

adalah

istilah

yang

digunakan

di

Indonesia

untuk

mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian
yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan
menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
Tugas Akhir bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis
suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu
menulis

Tugas

Akhir

keterampilannya

dalam

dianggap

mampu

memahami,

memadukan

menganalisis,

pengetahuan

dan

menggambarkan,

dan

menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang
diambilnya. Tugas Akhir merupakan persyaratan untuk mendapatkan status
sarjana di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Istilah Tugas Akhir hanya digunakan di
Indonesia. Negara lain, seperti Australia menggunakan istilah thesis untuk
penyebutan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate (S1),
postgraduate (S2), Ph.D. dengan riset (S3) dan disertation untuk tugas riset
dengan ukuran yang kecil baik undergraduate (S1) ataupun postgraduate
(pascasarjana).
Dalam penulisan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua
orang pembimbing yang berstatus dosen pada perguruan tinggi tempat mahasiswa
kuliah. Untuk penulisan skripsi yang dibimbing oleh dua orang, dikenal istilah
Pembimbing I dan Pembimbing II. Biasanya, Pembimbing I memiliki peranan
yang lebih dominan bila dibanding dengan Pembimbing II. Proses penyusunan
Tugas Akhir berbeda-beda antara satu kampus dengan yang lain. Namun
umumnya, proses penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
1.

Pengajuan judul

2.

Pengajuan proposal

3.

Seminar proposal

4.

Penelitian
Setelah penulisan dianggap siap dan selesai, mahasiswa mempresentasikan

hasil karya ilmiahnya tersebut pada Dosen Penguji (sidang tugas akhir).
Mahasiswa yang hasil ujian skripsinya diterima dengan revisi, melakukan proses
revisi sesuai dengan masukan Dosen Penguji.
Terdapat juga proses penyusunan skripsi yang cukup ringkas sebagai berikut:
1.

Pengajuan judul skripsi/meminta topik skripsi dari dosen

2.

Penelitian dan bimbingan skripsi

3.

Seminar

4.

Sidang

5.

Revisi

1.2 Bentuk Tugas Akhir
Bentuk Tugas Akhir ditentukan sesuai dengan kompetensi dari masingmasing Program Studi AMIK Selatpanjang. Mahasiswa dapat memilih bentuk
Tugas Akhir sebagai berikut:
1.2.1

Program Studi Manajemen Informatika
1. Membangun Sistem Informasi berbasis Desktop, Website atau Mobile
2. Membangun Sistem E-Commerce berbasis Desktop, Website atau
Mobile
3. Membangun Aplikasi berbasis Desktop, Website atau Mobile
4. Membangun Multimedia dalam bentuk Desain Grafis, Editing Video
5. Pengembangan Karakteristik Sistem

1.2.2

Program Studi Teknik Komputer
1. Mahasiswa jurusan Teknik Komputer yang membuat Tugas Akhir
diambil dari laporan akhir praktek kerja lapangan (PKL)
2. Laporan akhir yang dibuat oleh mahasiswa jurusan Teknik Komputer
dilaksanakan selama 5 bulan pada saat kegiatan PKL
3. Tempat PKL yang akan dijadikan laporan akhir untuk menyelesaikan
tugas akhir harus sesuai dengan jurusan Teknik Komputer seperti
Kominfo, Telkom, Toko Service Elektronik dan lainnya

4. Penilaian tugas akhir diambil dari hasil sidang laporan akhir dan
penilaian PKL diambil dari 60% sidang Laporan Akhir dan 40% dari
penilaian form PKL
1.3 Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Dosen pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap AMIK Selatpanjang
yang telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen pembimbing terdiri
dari 1 (satu) orang yang berguna membimbing beberapa mahasiswa dalam
menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Dosen pembimbing ditentukan sesuai
dengan SK Direktur yang ditetapkan setiap semester Genap.
1.4 Panitia Tugas Akhir
Panitia Tugas Akhir adalah panitia yang mendukung berjalannya kegiatan
Tugas Akhir di AMIK Selatpanjang. Panitia Tugas Akhir terdiri dari Dosen dan
Tenaga Kependidikan AMIK Selatpanjang. Panitia Tugas Akhir ditentukan sesuai
dengan SK Direktur yang ditetapkan setiap semester Genap.
1.5 Jadwal Sosialisasi Tugas Akhir
Jadwal sosialisasi Tugas Akhir dilakukan dua kali yaitu satu bulan
sebelum awal semester genap.

BAB 2
PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
2.1 Pelaksanaan Pengajuan Judul Tugas Akhir
A. Jurusan Manajemen Informatika
1. Syarat Mahasiswa mengajukan judul Tugas Akhir adalah:
a. Mahasiswa telah mengambil semua matakuliah dari semester 1
sampai semester 5
b. Matakuliah yang mendapatkan nilai D dari semester 1 sampai dengan
semester 5 hanya diperbolehkan 1 matakuliah
c. Mahasiswa yang belum mengambil matakuliah atau memperbaiki
nilai matakuliah, boleh mengajukan Tugas Akhir dengan catatan
hanya matakuliah di semester Genap dan di ambil pada semester 6
d. Mahasiswa yang belum mengambil matakuliah atau memperbaiki
nilai matakuliah, diperbolehkan sidang Tugas Akhir apabila nilai
perbaikan matakuliah paling rendah nilai C
e. Mahasiswa yang mengambil matakuliah PKL di semester 6
diperbolehkan sidang Tugas Akhir apabila nilai PKL paling rendah
nilai C
f. Mahasiswa telah melunasi pembayaran uang semester
2. Penetapan judul Tugas Akhir mengikuti aturan sebagai berikut :
a. Mahasiswa wajib memeriksa judul Tugas Akhir di halaman
www.ta.amikslp.ac.id agar tidak terjadi kesamaan judul
b. Mahasiswa dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi Dosen
Pembimbing Tugas Akhir yang telah di tetapkan melalui SK Direktur
c. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing
dalam menentukan judul Tugas Akhir
d. Mahasiswa wajib menemui Ketua Program Studi setelah menetapkan
judul Tugas Akhir untuk di periksa kembali agar tidak terjadi
kesamaan judul

e. Mahasiswa yang telah disetujui judul Tugas Akhirnya oleh Ketua
Program Studi, akan ditetapkan melalui Surat Penetapan Judul
Penelitian Tugas Akhir
B. Jurusan Teknik Komputer
1. Syarat Mahasiswa mengajukan judul Tugas Akhir adalah:
a. Mahasiswa telah mengambil semua matakuliah dari semester 1
sampai semester 5
b. Matakuliah yang mendapatkan nilai D dari semester 1 sampai
dengan semester 5 hanya diperbolehkan 1 matakuliah
c. Mahasiswa yang belum mengambil matakuliah atau memperbaiki
nilai matakuliah, boleh mengajukan Tugas Akhir dengan catatan
hanya matakuliah di semester Genap dan di ambil pada semester
6
d. Mahasiswa yang belum mengambil matakuliah atau memperbaiki
nilai matakuliah, diperbolehkan sidang Tugas Akhir apabila nilai
perbaikan matakuliah paling rendah nilai C
e. Mahasiswa telah melunasi pembayaran uang semester
2. Penetapan judul Tugas Akhir mengikuti aturan sebagai berikut:
a. Mahasiswa wajib menentukan judul laporan akhir dari hasil PKL
selama 5 bulan
b. Mahiasiswa menyesuaikan format laporan akhir yang tertera
dilampiran panduan Tugas Akhir
c. Mahasiswa

wajib

melakukan

konsultasi

kepada

Dosen

Pembimbing dalam menentukan judul Laporan Akhir
d. Mahasiswa wajib menemui Ketua Program Studi setelah
menetapkan judul Laporan Akhir untuk di periksa kembali agar
tidak terjadi kesamaan judul
e. Mahasiswa yang telah disetujui judul Laporan Akhirnya oleh
Ketua Program Studi, akan ditetapkan melalui Surat Penetapan
Judul Penelitian Tugas Akhir

2.2 Isi Pengajuan Judul Tugas Akhir
Isi dari pengajuan judul Tugas Akhir terdiri dari:
1. Halaman Cover
2. Halaman Latar Belakang memaparkan tentang pengantar umum sesuai
dengan bidang kajian yang akan diteliti
3. Halaman Pengajuan Judul terdiri dari satu atau lebih judul Tugas Akhir
4. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing berisi tanda persetujuan Dosen
Pembimbing terhadap judul Tugas Akhir
2.3 Format Penulisan Pengajuan Judul Tugas Akhir
1. Jenis kertas yang digunakan adalah ukuran A4 (Quarto) dengan komposisi
berat bersih 70 GSM dan berwarna Putih
2. Jumlah halaman dalam Pengajuan Tugas Akhir minimal 4 halaman
3. Hasil cetakan menggunakan Printer Jenis Tinta (Ink) atau Serbuk (Laser)
4. Bahasa penulisan pengajuan judul Tugas Akhir ditulis dalam Bahasa
Indonesia atau Bahasa Inggris dengan standar yang baik dan benar
5. Ukuran huruf (font) yang digunakan adalah jenis Times New Roman
dengan ukuran (size) 12 Pitch dengan space line 1,5
6. Batas halaman dengan ketentuan margin sebagai berikut :
Kiri

: 4 cm

Kanan

: 3 cm

Atas

: 4 cm

Bawah

: 3 cm

7. Setiap memulai paragraf harus menggunakan tabs sepanjang 5 huruf.
8. Penulisan kata dalam bahasa asing harus dimiringkan. Contoh : Computer
menjadi Computer

BAB 3
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
3.1 Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir
Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.

Dosen Pembimbing terdiri dari 1 orang untuk membimbing mahasiswa
bimbingannya

b.

Dosen Pembimbing wajib melengkapi isian tabel yang telah di sediakan
pada form bimbingan

c.

Dosen Pembimbing wajib melakukan pembimbingan kepada mahasiswa
minimal 8 kali pertemuan

d.

Dosen Pembimbing wajib menentukan jadwal bimbingan kepada
mahasiswa bimbingannya melalui pengumuman di mading kampus

e.

Mahasiswa wajib membawa surat penetapan judul penelitian Tugas
Akhir saat bimbingan

f.

Mahasiswa wajib membawa form bimbingan saat melakukan bimbingan

g.

Mahasiswa wajib membawa KRS saat bimbingan

3.2 Isi Penulisan Laporan Tugas Akhir atau Laporan Akhir

Isi dari penulisan laporan Tugas Akhir Jurusan Manajemen
Informatika adalah sebagai berikut:
a. Halaman Cover
b. Halaman Tanda Persetujuan Dosen Pembimbing
c. Halaman Tanda Pengesahan Dosen Penguji
d. Halaman Kata Pengantar
e. Halaman Abstrak
f. Halaman Abstract
g. Halaman Daftar Isi
h. Halaman Daftar Gambar
i. Halaman Daftar Tabel

j. BAB I Pendahuluan terdiri dari :
1. Latar belakang memaparkan tentang pengantar umum sesuai dengan
bidang kajian yang akan diteliti atau dibahas, kondisi tempat
penelitian, permasalahan yang menjadi objek penelitian
2. Rumusan Masalah, rumusan masalah umumnya dituliskan dalam
kalimat tanya dan sebaiknya perumusan masalah mencerminkan
hubungan dua variable atau lebih
3. Ruang Lingkup Penelitian, membahas tentang :
- Objek penelitian
- Metode penelitian, Contoh: Metode pengambilan informasi, DSS
(Decision Support System), AI (Artificial inteligent), dll
- Batasan Sistem
4. Hipotesa, hipotesa merupakan jawaban asumsi yang hendak diuji
kebenarannya, yang bertujuan untuk :
- Menjelaskan masalah penelitian
- Menjelaskan varibel-variabel yang akan diuji
- Pedoman untuk memilih metode analisis data
- Dasar untuk membuat kesimpulan peneliti
- Hipotesa dirangkum dari kerangka pemikiran/kerangka teoritis
5. Metodologi Penelitian, metodologi penelitian menjelaskan langkah
langkah dalam penelitian. Menggunakan langkah langkah yang sudah
baku , contoh :
-

Identifikasi masalah

-

Menetukan tujuan penelitian

-

Pengumpulan data, melalui : kajian teori/ pustaka/ literatur,
wawancara, data, dll

-

Analisis data

-

Perancangan

-

Pengujian

-

Hasil Pengujian (pembuktian hipotesa)

6. Tujuan Penelitian, tujuan penelitian adalah hal-hal yang menjadi
output dari program, penyelesaian yang diberikan atau hasil yang
ingin dicapai dalam penelitian yang ditujukan untuk tempat penelitian
k. BAB II Landasan Teori
Memuat teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan tugas
akhir.Teori pendukung juga bisa memuat tentang penelitian-penelitian
terdahulu yang relevan yang telah dilakukan orang lain, atau teori-teori
yang diambil dari jurnal, baik jurnal online maupun jurnal offline serta
bisa juga dari tugas akhir yang pernah dibaca atau diteliti sebelumnya.
l. BAB III Perancangan Sistem
1. Sistem Informasi memuat ASI lama, ASI Baru, Diagram konteks,
DFD/UML, Desain database, Hubungan antar tabel, Desain Input dan
desain output
2. Aplikasi memuat Flowchart, Desain database, Desain Input dan desain
output.
3. Multimedia memuat Struktur Navigasi, Storyboard dan Desain
Program
4. Kriteria aplikasi pemrograman dan animasi yang bisa digunakan :
-

VB.NET

-

Delphi 7.0

-

Java Net Beans 6.0

-

PHP 5

-

Android Studio / APP Inventor / Kodular

-

Adobe Photoshop

-

Adobe Premiere

m. BAB IV Implementasi Sistem
Berisi spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan,
tabel pengujian hasil dan menjelaskan detail tentang cara pemakaian
aplikasi atau sistem yang telah dibuat

1. Contoh format tabel hasil pengujian
Tabel 4.1 Pengujian Tombol Login
-

Input
Username
Password

Indikator
Tekan Tombol Login

Hasil
Masuk ke Menu
Utama

n. BAB V Penutup (Simpulan dan Saran)
1. Simpulan menjelaskan tentang hasil akhir dari penelitian dan
pemecahan masalah.
2. Saran menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap penting untuk
diperhatikan atau dijalankan pada masa yangakan datang untuk
kesempurnaan hasil penelitian atau pemecahan masalah.
o. Daftar Pustaka
Harus memasukkan semua refensi atau sumber yang digunakan dalam
pembuatan Tugas Akhir, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Diwajibkan
memasukkan jurnal sebagai referensi minimal satu Jurnal didalam Daftar
Pustakanya.
p. Lampiran
Harus melampirkan surat riset, surat pra riset, form bimbingan dan
perintah program

Isi dari penulisan laporan Tugas Akhir Jurusan Teknik
Komputer adalah sebagai berikut:
a. Halaman Cover
b. Halaman Tanda Persetujuan Dosen Pembimbing
c. Halaman Tanda Pengesahan Dosen Penguji
d. Halaman Kata Pengantar
e. Halaman Abstrak
f. Halaman Abstract
g. Halaman Daftar Isi
h. Halaman Daftar Gambar
i. Halaman Daftar Tabel
j. BAB I Pendahuluan terdiri dari :
1. Latar belakang memaparkan tentang pengantar umum sesuai dengan
bidang kajian yang akan diteliti atau dibahas, kondisi tempat
penelitian, permasalahan yang menjadi objek penelitian
2. Rumusan Masalah, rumusan masalah umumnya dituliskan dalam
kalimat tanya dan sebaiknya perumusan masalah mencerminkan
hubungan dua variable atau lebih
3. Ruang Lingkup Penelitian, membahas tentang :
- Objek penelitian
- Metode penelitian, Contoh: Metode pengambilan informasi, DSS
(Decision Support System), AI (Artificial inteligent), dll
- Batasan Sistem
4. Hipotesa, hipotesa merupakan jawaban asumsi yang hendak diuji
kebenarannya, yang bertujuan untuk :
- Menjelaskan masalah penelitian
- Menjelaskan varibel-variabel yang akan diuji
- Pedoman untuk memilih metode analisis data
- Dasar untuk membuat kesimpulan peneliti
- Hipotesa dirangkum dari kerangka pemikiran/kerangka teoritis

5. Metodologi Penelitian, metodologi penelitian menjelaskan langkah
langkah dalam penelitian. Menggunakan langkah langkah yang sudah
baku , contoh :
-

Identifikasi masalah

-

Menetukan tujuan penelitian

-

Pengumpulan data, melalui : kajian teori/ pustaka/ literatur,
wawancara, data, dll

-

Analisis data

-

Perancangan

-

Pengujian

-

Hasil Pengujian (pembuktian hipotesa)

6. Tujuan Penelitian, tujuan penelitian adalah hal-hal yang menjadi
output dari program, penyelesaian yang diberikan atau hasil yang
ingin dicapai dalam penelitian yang ditujukan untuk tempat penelitian
k. BAB II Landasan Teori
Memuat teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan tugas
akhir.Teori pendukung juga bisa memuat tentang penelitian-penelitian
terdahulu yang relevan yang telah dilakukan orang lain, atau teori-teori
yang diambil dari jurnal, baik jurnal online maupun jurnal offline serta
bisa juga dari tugas akhir yang pernah dibaca atau diteliti sebelumnya.
l. BAB III Trouble Shooting
Bab III menjelaskan Trouble yang terjadi dan penyelesaian dari troublenya serta perawatan jika terjadi trouble tersebut.
Contoh:
BAB III TROUBLE SHOOTING..............................

:

3.1 Masalah A.......................................................
3.1.1 Analisa Masalah A...............................
3.1.2 Penanganan Masalah A........................
3.1.3 Perawatan A.........................................
3.2 Masalah B.....................................................
3.2.1 Analisa Masalah B..............................
3.2.2 Penanganan Masalah B.......................
3.2.3 Perawatan B
BAB IV PENUTUP

m. BAB V Penutup (Simpulan dan Saran)
1. Simpulan menjelaskan tentang hasil akhir dari penelitian dan
pemecahan masalah.
2. Saran menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap penting untuk
diperhatikan atau dijalankan pada masa yangakan datang untuk
kesempurnaan hasil penelitian atau pemecahan masalah.
n. Daftar Pustaka
Harus memasukkan semua refensi atau sumber yang digunakan dalam
pembuatan Tugas Akhir, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Diwajibkan
memasukkan jurnal sebagai referensi minimal satu Jurnal didalam Daftar
Pustakanya.
o. Lampiran
Harus melampirkan surat riset, surat pra riset, form bimbingan
3.3 Format Penulisan Laporan Tugas Akhir
a.

Jenis Kertas
Jenis Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 (Quarto) dengan
komposisi berat bersih 80 GSM dan berwarna Putih (jika TA sudah
selesai disidangkan).

b.

Jumlah Halaman
Jumlah halaman dalam Tugas Akhir minimal 30 halaman

c.

Cetakan Printer
Semua printer yang menggunakan Jenis Tinta (Ink) atau Serbuk (Laser)

d.

Bahasa
Naskah TA ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan
standar Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik dan benar.
Kecuali abstrak harus ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia.

e.

Ukuran Huruf
Huruf (font) yang digunakan adalah jenis Times New Roman dengan
ukuran (size) 12 Pitch dengan space line 1,5. Listing program komputer

ditulis dengan font Courier New dengan ukuran 10 pitch dan dengan
space line 1
f.

Batas Halaman
Ketentuan Margin, sebagai berikut :

g.

Kiri

: 4 cm

Kanan

: 3 cm

Atas

: 4 cm

Bawah

: 3 cm

4
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Paragraf
Setiap memulai Paragraf, menggunakan Tabs sepanjang 5 huruf.

h.

i.

Jarak Baris (Spasi)
Jarak antar Baris Tulisan (Space Lines)

: 1.5 Lines

Abstrak

: 1 Lines

Jarak Judul BAB dengan Sub Bab

: 3 Lines ( 2 X Enter )

Jarak antar sub bab

: 2 Lines

Penomoran Tabel dan Gambar

: 1 Lines

Persamaan matematika harus menggunakan Microsoft equation Editor
dan diberi nomor urut disetiap persamaan.

j.

Penulisan judul tabel diletakkan di atas tabel dengan posisi rata tengah
dengan penomoran menggunakan dua digit angka.
Contoh : Tabel 1.1
Digit Pertama menunjukkan letak Bab dan digit kedua adalah nomor urut
tabel pada setiap bab.

k.

Penulisan judul gambar diletakkan di bawah gambar dengan posisi rata
tengah dengan penomoran menggunakan dua digit angka.
Contoh : Gambar 1.1
Digit Pertama menunjukkan letak Bab dan digit kedua adalah nomor urut
tabel pada setiap bab.

Pada setiap gambar dan tabel di bawahnya harus ada keterangan kecuali
tabel database diberi keterangan tentang primary key, foreign key dan
penggabungan kunci serta relasi data.
l.

Daftar Pustaka
Syarat Referensi Daftar Pustaka
-

Buku yang digunakan berkaitan dengan kajian yang diteliti

-

Jurnal yang dijadikan sumber maksimal 5 tahun terakhir, minimal 1
jurnal terbaru tentang sistem yang dirancang atau metode yang
dikembangkan

-

Jika mengambil sumber dari website harus mengambil dari sumber
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

-

Semua referensi yang digunakan harus ditunjukkan kepada dosen
pembimbing

Penulisan Daftar Pustaka
-

Format penulisan referensi Daftar Pustaka untuk nama yang
memiliki 2 suku kata dan Gelar akademik penulisannya sebagai
berikut : Drs. Dani Santoso ditulis menjadi Santoso, Dani,

-

Secara lengkap format daftar pustaka dapat ditulis :
Nama Pengarang, Tahun, Judul Buku, Daerah, Penerbit,
Judul buku dan kutipan ditulis dengan huruf miring
Contoh :
Santoso, Dani, 2003, Visual Basic 6.0, Jakarta : Elex Media
Komputindo.

-

Jika nama pengarang lebih dari 2 suku kata maka yang ditulis
pertama adalah nama di suku kata terakhir

-

Jika ada 2 pengarang maka nama pengarang kedua tidak perlu
dibalik, cukup pengarang pertama yang namanya dibalik

-

Jika lebih dari 2 pengarang, maka yang ditulis adalah nama
pengarang pertama dan selanjutnya disingkat dengan dkk.

-

Penulisan Nama penulis diurutkan berdasarkan abjad

-

Sumber yang diambil dari website diletakkan pada urutan terakhir

m. Softcopy
Softcopy dalam bentuk Microsoft Word yang terdiri dari :
-

Isi TA

-

Listing Program
Listing Program dibuat satu spasi dengan menggunakan jenis font
Courier New.

n.

Cover CD dibuat semenarik mungkin

Penomoran Halaman
-

Penomoran

halaman

Abstract,

Kata

Pengantar,

Daftar

Isi

menggunakan format huruf romawi kecil : i, ii, iii, iv dst dan
ditempatkan pada halaman bawah dengan posisi ditengah
-

Penomoran halaman isi (dimulai dari pendahuluan sampai daftar
pustaka) menggunakan format : 1, 2, 3 dst serta ditempatkan pada
halaman bawah dengan posisi kanan

o.

Penggunaan Bullets
Penggunaan bullets hanya menggunakan simbol tanda strip ( - ), huruf
dan angka.

p.

Abstrak (Abstract)
Abstrak adalah gambaran singkat isi tugas akhir, yang memuat latar
belakang, metode, hipotesis dan hasil penelitian yang ditulis dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentun :
-

Jarak 1 spasi

-

Abstrak dalam bahasa Inggris menggunakan tulisan cetak miring.

-

Maksimal 200 kata

-

Keywords 3-5 kata, keywords berisi tentang penelitian yang dibahas
dan metode yang digunakan

q.

Kata Pengantar
Kata Pengantar berisi :
Ungkapan

Rasa

Syukur

Kepada

Tuhan

Y.M.E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gambaran

Sepintas

tentang

Judul

yang

diangkat------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ucapan terima kasih ditujukan kepada
-------------------------------------------------------------------------1.

Ketua Yayasan Bangun Insani (YBI) Bengkalis (Drs. H. Isa
Selamat, MA)

r.

2.

Direktur AMIK Selatpanjang

3.

Pimpinan Instansi/Perusahaan tempat Penelitian

4.

Bapak/Ibu Dosen Pembimbing

5.

Dosen dan Karyawan AMIK Selatpanjang

6.

Orang Tua dan Keluarga Mahasiswa

Penulisan Kata Bahasa Asing
- Penulisan kata dalam bahasa asing harus dimiringkan, Contoh :
Computer menjadi Computer

s.

Kutipan
Syarat kutipan :
- Harus sama dengan aslinya (susunan kata-kata, ejaan dan tanda
bacanya)
- Kutipan yang kurang dari lima baris dimasukkan ke dalam teks dan
diketik 2 spasi dan pada awal dan akhir kutipan di beri tanda kutip.
- Kutipan yang terdiri dari lima baris atau lebih diketik satu spasi
dengan jarak empat pukulan ketik dari margin kiri, tanpa tanda kutip.
- Hal-hal yang perlu dipertimbangkan : Tugas Akhir bukan kumpulan
dari kutipan-kutipan mentah, mengutip dilakukan jika hanya dianggap
perlu.

t.

Catatan Kaki (Footnote)
Untuk membuat kutipan

buku mempunyai aturan format penulisan

sebagai berikut :
-

Nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama
pengarang yang tertulis pada buku diikuti koma

-

Judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma

-

Nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung () diikuti koma.
Sebagian keterangan tidak ada tanda kurung, tetapi menggunakan
koma

-

Nomor halaman dapat disingkat hlm atau h. Angka nomor halaman
diakhiri titik

-

Format penulisan footnote :
1

Nama Pengarang, Judul Buku, Nama Penerbit,

Daerah,Tahun,Halaman
Contoh :
1

Cahyadi, Pengenalan Komputer, Mutiara, Jakarta, 1990, Hal. 9

Penulisan footnote bisa dipersingkat jika sumber yang digunakan
pernah disebut sebelumnya, dengan singkatan : Ibid, Op. Cit., dan
Loc Cit
Dengan ketentuan :
Ibid = ibidem, pada tempat yang sama, dipakai untuk menunjukkan
kutipan yang diambil dari sumber yang sama, sebelum diselai
sumber lain
Op. Cit = opera citato, dalam karangan yang disebut menunjukkan
buku yang telah disebut di muka dan diselingi oleh sumber lain.
Loc Cit = loco citato, pada tempat yang telah disebut, pada halaman
yang sama dari sumber yang telah disebut dan diselai sumber lain.
u.

Body Note (catatan perut)
Untuk membuat body note aturan formatnya dalah sebagai berikut :
-

Ditulis setelah tanda titik setelah kutipan, dan dibuat dalam tanda
kurung

-

Nama pengarang tanpa dibalik urutannya dilanjutkan dengan tanda
baca koma

-

Tahun buku diikuti dengan tanda baca titik dua

-

Halaman buku dan diakhiri dengan tanda tutup kurung

Contoh :

( Cahyadi, 2017 : 15 )
v.

Lampiran
-

Surat penetapan judul

-

Form bimbingan

-

Surat keterangan melakukan penelitian dari kampus

-

Surat keterangan melakukan penelitian dari tempat penelitian

-

Biodata mahasiswa

-

Listing program

3.4 Sidang Presentase Tugas Akhir
Syarat Mahasiswa mengikuti sidang presentasi Tugas Akhir adalah :
1. Telah menyelesaikan seluruh matakuliah dari semester 1 sampai semester
5
2. Telah menyelesaikan biaya sidang dan biaya semester
3. Telah menyelesaikan kegiatan PKL di semester 6
4. Hanya satu matakuliah yang mendapatkan nilai D
5. Telah menyelesaikan kegiatan Uji Kompetensi
6. Melakukan kegiatan pembimbingan Tugas Akhir minimal 8 kali
pertemuan
7. Telah di ACC Sidang oleh Dosen pembimbing pada form bimbingan
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
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PERANCANGAN APLIKASI KATALOG PERPUSTAKAAN AMIK
SELATPANJANG
ZULKARNAIN

ABSTRAK
Perpustakaan mempunyai arti penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan,
dan kemajuan ilmu pengetahuan, mempunyai korelasi positif terhadap tingkat
kemajuan bangsa. Pada saat ini perpustakaan AMIK Selatpanjang masih belum
memiliki sistem katalog, sistem pengadaan dan sistem pengolahan perpustakaan.
Sistem katalog dapat mempermudah mahasiswa-mahasiswi untuk mencari secara
cepat informasi tentang bahan pustaka yang terdapat pada koleksi perpustakaan.
Pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic
6.0. Dengan memanfaatkan fasilitas database pada visual basic 6.0 dan bekerja
dibawah sistem operasi windows 7 sehingga memudahkan dalam pembuatan
program ini. Dimana program katalog ini sendiri merupakan program yang
menolong peminjam buku di perpustakaan AMIK Selatpanjang untuk menemukan
buku yang diinginkan dengan cepat dan mudah.
Kata Kunci : Katalog, Perpustakaan, Pengolahan dan Pencarian

ABSTRACT
Library has an important rule in knowledge development. The knowledge
development has a good correlation in progressing its nation. Nowdays, Amik
selatpanjangs' Library isn't still using catalog system, supplying system and
library processing system yet, the catalog system can help the university students
in looking for some information easier about divining manual in library
collection. The programming is done by using visual basic 6.0 program. By using
this program and run in operating system of windows 7, so that it will help in
making this program easier. Where this catalog system is a program that helps
anyone who wants to borrow some books in Amik Selatpanjangs' Library in
finding their needed books effectively and efficiently.
Keywords : Catalog, Libraries, Processing and Search
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