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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Tugas Akhir  

Tugas Akhir adalah (selanjutnya disingkat TA) merupakan karya tulis 
mahasiswa yang menunjukkan proses berpikir, ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai 
dengan disiplin ilmunya yang disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam 
program dan jenjang pendidikan yang ada di Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Brawijaya (Vokasi UB). TA ini disusun dengan tujuan memberikan kesempatan pada 
mahasiswa agar dapat memformulasikan ide, konsep, pola berpikir, dan 
kreatifitasnya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikemas secara terpadu 
dan komprehensif, dan dapat mengkomunikasikan dalam format yang lazim 
digunakan di kalangan ilmiah.  

Sebagai institusi program pendidikan vokasi UB yang menyelenggarakan 
program pendidikan jenjang Diploma-III, maka ruang lingkup TA mahasiswa Vokasi 
UB harus mengacu pada Capain Pembelajaran (CP) spesifik masing-masing jenjang 
kualifikasi menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada Tabel 1.1 
dapat dilihat matriks penyesuaian ruang lingkup TA dan CP untuk jenjang Diploma-
III dimana berada pada level 5 KKNI yang sesuai dengan Permendikbud 
No.3 Tahun 2020. 

Karya nyata adalah hasil karya atau produk yang dirancang, didesain, dibuat 
dan dibentuk dalam bentuk perancangan naskah, hasil terjemahan, produk 
pariwisata, perancangan software atau hardware, visual product communication, 
program radio/tv, film, event dan atau pameran yang dikerjakan baik secara 
individu maupun terintegrasi antara dua atau lebih bidang keahlian dengan 
memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai 
dengan bidang keahlian. Dalam penciptaan karya ini harus sudah ada yang akan 
diunggulkan atau yang akan dikuatkan dari salah satu segi, sesuai dengan bidang 
keahlian yang mendasari. Selain berbentuk implementasi penciptaan karya, 
mahasiswa juga dapat melengkapi dengan laporan, manual prosedur atau 
keterangan tentang Tugas Akhir tersebut.  
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Tabel 1.1. Fokus CP jenjang Diploma-III(Level-5) 

No. Tugas Akhir Jenjang KKNI Level 5 Kata Kunci Terkait dengan 
TA 

1 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
berlingkup luas, memilih metode yang 
sesuai dari beragam pilihan yang sudah 
maupun belum baku dengan 
menganalisis data, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan 
kuantitas yang terukur. 

a. Penyelesaian pekerjaan 
berlingkup luas. 

b. Pemilihan metode 
c. Analisa data 

2 Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum, 
serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural. 

a. Penguasaan konsep teoritis 
b. Formulasi penyelesaian 

masalah prosedural 

3 Mampu mengelola kelompok kerja dan 
menyusun laporan tertulis secara 
komprehensif.    

a. Menyusun laporan tertulis; 

4 Bertanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 
atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

a. Bertanggung jawab 

 

1.2 Kedudukan Tugas Akhir dan Bobot SKS  

Tugas Akhir (TA) adalah suatu projek akhir kuliah program D III yang 
setingkat dengan mata kuliah dengan beban 4 SKS. TA tersebut dilaksanakan oleh 
1 (satu) mahasiswa dan dibimbing oleh satu orang dosen yang memiliki kompetensi 
dan kualifikasi yang sesuai atau yang telah disahkan oleh Surat Keputusan (SK) 
Direktur Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya.  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan  

Penyusunan TA bertujuan agar mahasiswa mampu merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam 
bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat (dapat diperoleh dari kegiatan 
pendalaman materi praktis) dan didukung analisis yang tepat, dan 
menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Beberapa kemampuan yang 
diharapkan bisa diperoleh oleh mahasiswa setelah mengerjakan TA adalah:  

a) Terbentuknya sikap mental ilmiah;  
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b) Kemampuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian 
atau perancangan (desain) yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai 
penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi;  

c) Kemampuan melaksanakan rancangan konsep karya nyata, mulai dari 
penyusunan rancangan, pelaksanaan, sampai pelaporan hasil karya dalam 
bentuk tulisan;  

d) Kemampuan untuk melakukan kajian kuantitatif dan kualitatif secara 
sederhana, dan menarik kesimpulan secara jelas;   

e) Kemampuan mempresentasikan hasil TA dalam forum sidang dan 
mempertahankannya dalam ujian lisan (oral test) di hadapan tim dosen 
penguji.  

 

1.4 Karakteristik dan Model Tugas Akhir   

Dari deskripsi Tugas Akhir jenjang KKNI level 5 dan Permendikbud No. 3 
Tahun 2020, dapat diuraikan beberapa cara menyelesaikan TA di Pendidikan Vokasi 
UB, yaitu:  

a) Problem solving oriented; berorientasi pada penyelesaian masalah;  

b) Mengambil topik permasalahan yang dapat diperoleh dari: saat melaksanakan 
Pendalaman Materi Praktis, penelitian dosen, masyarakat, atau melanjutkan 
topik PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) sebagai data primer atau 
sekunder;  

c) Ditulis dengan mengacu pada format penulisan yang telah ditentukan pada 
buku pedoman tugas akhir;  

d) Judul harus disetujui oleh Ketua Bidang Minat dan diketahui oleh Ketua 
Program Studi, selanjutnya ditentukan pembimbingnya oleh Ketua Bidang 
Minat; 

e) Hasil TA dipertahankan dalam proses ujian lisan (oral test) di depan tim 
penguji.  

Berdasarkan kriteria di atas, maka model TA di lingkungan Pendidikan 
Vokasi bisa berupa : Karya Tulis atau Karya Nyata yang dilengkapi dengan 
penjelasan secara tertulis,dengan memilih salah satu metode di bawah ini : 

a) Analisis; yang bisa berupa studi kasus, simulasi/permodelan, dan bisnis plan.  

b) Rancang Konsep/ Bangun; yang bisa berupa rancangan konsep ide solusi 
kreatif dengan berbantu media teknologi yang telah ada hingga penerapan 
dan evaluasinya, pembuatan alat, model, prototipe, software.  
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c) Desain; yang dimaksud disini merupakan kegiatan perancangan dengan 
luaran berupa hasil desain, misal seperti model, visualisasi bahasa isyarat, 
website, cinematografi, iklan, gambar kerja, gambar assembly, gambar iklan 
dan lain-lain sesuai dengan bidang minatnya. 

d) Karya Terjemahan/ Alih Bahasa, yaitu hasil terjemahan berupa lisan 
(output audio visual) dan/atau tulisan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 
Inggris atau sebaliknya. 

 

1.5 Pembimbingan Tugas Akhir  

Dalam proses pengerjaan suatu TA, mahasiswa berhak memperoleh 
bimbingan dari Dosen Pembimbing. Jumlah Dosen Pembimbing untuk setiap 
mahasiswa adalah 1 (satu) orang. Proses pembimbingan dilakukan dalam 
upaya untuk membantu mahasiswa merumuskan dan menyelesaikan TA. 

Sedangkan ketentuan umum seorang Dosen Pembimbing adalah:  

a) Pembimbing adalah dosen yang mengajar di Pendidikan Vokasi Universitas 
Brawijaya. 

b) Mempunyai bidang keahlian atau minat keahlian atau pengalaman yang sama 
dengan topik TA yang dikerjakan mahasiswa;  

c) Sanggup melakukan proses pembimbingan dengan ketentuan minimal 10 kali 
pertemuan. 

d) Jika ada permasalahan terkait dengan proses pembimbingan maka 
mahasiswa/dosen pembimbing dapat mengajukan penggantian bimbingan 
kepada ketua program studi. Apabila tidak terselesaikan maka dapat 
mengajukan kepada wakil direktur bidang akademik. 

 

1.6 Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Dalam Tugas Akhir  

Mahasiswa yang mengerjakan Tugas Akhir memiliki hak dan kewajiban:  

a) Memperoleh bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing dalam proses 
penyusunan TA;  

b) Mengerjakan TA sesuai dengan rencana yang ditulis pada formulir;  

c) Mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proses pengerjaan TA; 

d) Menjaga etika pengerjaan TA dengan tidak melakukan kegiatan yang 
tergolong plagiasi;  

e) Mengikuti sepenuhnya arahan Dosen Pembimbing. 

f) Mengikuti sidang ujian TA setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.  
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1.7 Persyaratan Mengerjakan Tugas Akhir  

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir Pendidikan Vokasi 
bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a) Telah lulus semua mata kuliah wajib;  

b) Telah lulus minimal 100 SKS; 

c) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.00;  

d) Nilai D tidak melebihi 10% dari beban total;  

e) Tidak ada nilai E;  
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BAB II 

SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

 

Komponen utama Tugas Akhir terdiri dari:  

a. Bagian Awal  

b. Bagian Utama  

c. Bagian Akhir  

2.1 Bagian Awal Tugas Akhir  

Bagian awal Tugas Akhir terdiri dari:  

a. Sampul  

Pada sampul ditulis: judul Tugas Akhir, tujuan, nama dan NIM mahasiswa, 
logo universitas, nama universitas, program studi, bidang minat, kota dan 
tahun. Teknik penulisan (Lihat Lampiran).  

b. Halaman Judul  

Halaman judul berisikan tulisan dan susunan yang sama dengan halaman 
sampul.  

c. Halaman Motto  

Halaman Motto (kalau ada) berisikan tulisan dari kata-kata yang dianggap 
bermakna. (Lihat Lampiran).  

d. Halaman Tanda Persetujuan Tugas Akhir   

Format dan tulisan pada halaman persetujuan Tugas Akhir (Lihat Lampiran).  

e. Tanda Pengesahan Majelis Penguji  

Format dan tulisan pada halaman pengesahan (Lihat Lampiran)  

f. Halaman Pernyataan Orisinalitas   

Halaman ini memuat pernyataan orisinalitas Tugas Akhir, yang isi dan 
formatnya seperti (Lihat Lampiran).  

g. Ringkasan   

Ringkasan adalah gambaran secara ringkas dan padat yang mencakup: 
permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang dipergunakan, 
temuan penelitian, serta kesimpulan dan saran (Lihat Lampiran).  

h. Summary  
Merupakan ringkasan yang ditulis dalam Bahasa Inggris (Lihat Lampiran).  
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i. Kata Pengantar  

Kata pengantar memuat rasa syukur, uraian singkat proses penulisan, 
menggunakan bahasa Indonesia baku, pengantaran kepada pembaca untuk 
memahami isi, harapan dan kritik penyempurnaan serta manfaat bagi 
berbagai pihak. Juga siapa yang mensponsori kegiatan penelitian tersebut, 
ucapan terimah kasih kepada yang memberikan bantuan (Lihat Lampiran).  

j. Daftar Isi  

Halaman daftar isi memuat keseluruhan judul komponen Tugas Akhir mulai 
dari bagian awal, bagian akhir Tugas Akhir yang diikuti dengan penunjukan 
halaman (lihat lampiran)  

k. Daftar Tabel  

Halaman daftar tabel memuat urutan judul tabel yang diikuti dengan 
penunjukan halaman (Lihat Lampiran).  

l. Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar/bagan memuat urutan lampiran yang diikuti dengan 
penunjukan halaman (Lihat Lampiran).  

m. Daftar Lampiran  

Halaman daftar lampiran memuat urutan lampiran yang diikuti dengan 
penunjukan halaman(Lihat Lampiran).  

  

2.2 Bagian Utama Tugas Akhir  

Bagian utama Tugas Akhir terdiri dari:  

a. BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab:  

1. Latar Belakang  

Latar belakang menyajikan konteks judul TA dan alasan pemilihan konteks, 
permasalahan yang diajukan serta tujuannya.  

2. Perumusan Masalah  

Merupakan suatu bentuk penjabaran terhadap masalah yang telah 
diungkapkan secara konkrit. Penjabaran yang dilakukan harus terarah, 
sederhana, spesifik dan diformulasikan dalam kalimat tanya.  

3. Tujuan 

Merupakan bentuk pernyataan yang menjawab perumusan masalah yang 
diajukan.  
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4. Manfaat 

Merupakan uraian terkait dengan dampak positif yang dihasilkan dari tugas 
akhir. 

b. Bab II. Kajian Pustaka  

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku, jurnal, hasil 
penelitian TA sebelumnya; yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas. Dalam hubungan ini, pemilihan bahan pustaka didasarkan pada dua 
kriteria, yaitu (1) prinsip kemuktahiran dimana referensi yang digunakan 
maksimal 10 tahun terakhir, dan (2) prinsip relevansi dengan topik yang 
dibahas.  

c. Bab III. Metode Penyelesaian Tugas Akhir 

Pada bab ini terdapat uraian tentang langkah-langkah dan metodologi 
penyelesaian masalah, bahan dan atau peralatan yang dipergunakan, 
proses pengerjaan, metode pengambilan data, dan analisis hasil.    

d. Bab IV. Hasil Dan Pembahasan  

Menjelaskan tentang hasil yang diperoleh berupa data atau informasi yang 
mencerminkan karakteristik dari objek atau fenomena yang diamati. 
Penyajian data atau informasi dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik atau 
foto, disertai uraian yang memuat ulasan makna di dalamnya.  

e. Bab V Penutup 

Pada bagian akhir dari Tugas Akhir harus disajikan kesimpulan dan saran 
yang disajikan secara terpisah.  

1. Kesimpulan  

Kesimpulan secara garis besar merupakan jawaban dari perumusan 
masalah.  

2. Saran   

Saran merupakan implementasi dari penemuan-penemuan ataupun 
rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan 
datang.  
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2.3 Bagian Akhir Tugas Akhir   

Bagian akhir dari suatu Tugas Akhir terdiri dari:  

a. Daftar Pustaka  

Memuat semua bahan rujukan yang dipergunakan di dalam penulisan Tugas Akhir. 
Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem pengutipan APA style Lihat 
Lampiran).  

b. Lampiran-Lampiran  

Memuat bahan-bahan rujukan yang dipergunakan maupun bahan pembantu analisis 
yang tidak termuat di dalam bagian isi Tugas Akhir, antara lain:  

1. Surat ijin pengambilan data  

2. Hasil wawancara  

3. Angket  

4. Dokumentasi 
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BAB III 

FORMAT PENULISAN LAPORAN/TUGAS AKHIR TA 

 

3.1 Bahan Kertas  

a. Kertas ukuran A-4 80 gram warna putih. Ukuran kertas A4 yaitu 210 x 297mm.   

b. Untuk sampul luar (kulit luar) ditetapkan sampul keras (hard cover) bahan 
yang digunakan adalah kertas buffalo atau linen warna emas. 

c. Tiap bab diberi pembatas dengan kertas dorslah sesuai dengan warna emas.  

  

3.2 Pengetikan  

a. Lay-out/Margin  

Lay-out/kertas, untuk pengetikan naskah Tugas Akhir mengikuti aturan 
sebagai berikut:  

Margin Atas   : 3 cm (4 cm untuk halaman pertama Bab) 
Margin Kiri   : 4 cm  

Margin Bawah  : 3 cm  

Margin Kanan  : 3 cm (Lihat Lampiran).  

  

b. Jenis Huruf  

1) Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, bolak balik.  

2) Pengetikan dilakukan dengan komputer.  

3) Jenis huruf dan ukuran yang digunakan harus standar, yaitu Tahoma 12pt 
atau 28-30 baris per halaman.  

4) Penulisan kata atau kalimat khusus yang berbahasa Inggris/asing ditulis 
miring.  

5) Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus 
ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. 

 

c. Spasi  

Pengaturan penggunaan spasi adalah sebagai berikut: (Lihat Lampiran)  

1)  Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah 1,15 spasi.  
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2) Jarak antara petunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya 
PENDAHULUAN) adalah 1,5 spasi.  

3) Jarak antara tajuk anak bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis, 
atau antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah sama 1,5 spasi.  

4) Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks adalah 1,5 spasi, 
dan alenia teks diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan (satu tabs).  

5) Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya adalah 2 
spasi.  

6) Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, diagram, atau judulnya 
adalah 1,15 spasi.  

7) Posisi/letak tabel atau gambar diletakkan pada bagian terbawah dari 
suatu halaman atau pada halaman berikutnya bagian atas jika 
tabel/gambarnya cukup luas.  

a) Alenia baru diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan dari margin kiri 
teks.  

Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang lain adalah 1,15 
spasi.  

b) Petunjuk bab dan tajuk selalu mulai dengan halaman baru.  

 

d. Kutipan   

1) Untuk kutipan di dalam naskah Tugas Akhir mengikuti aturan sbb: Esensi 
dari sistem referensi adalah membantu pembaca menemukan secara 
cepat dan tepat sumber dari kalimat yang dikutip dan gagasan yang 
disimpulkan dari sumber-sumber pustaka tersebut. Oleh karena itu 
kutipan baik langsung maupun tidak langsung harus menunjukkan 
(nama/lembaga, tahun, halaman).  

2) Segala jenis kutipan dalam Tugas Akhir menggunakan format pengutipan 
APA style  (Lihat Lampiran).  

3) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya, bahasa 
asing dicetak miring (italic), yang terdiri tidak lebih dari empat baris, 
dimasukkan di dalam teks dengan jarak tetap dua spasi diikuti dengan 
nama belakang penulis, tahun misal (Rhodes, 2005).  

4) Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya), yang 
terdiri dari lima baris atau lebih, diketik terpisah dari teks, dengan jarak 
satu spasi dan menjorok masuk lima ketukan dari margin kiri teks, diikuti 
nama penulis, tahun, dan halaman.  
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5) Jarak antara baris akhir teks dengan kutipan langsung tersebut tersebut 
pada butir 2 diatas, dan jarak antara baris akhir kutipan langsung itu 
dengan baris awal teks berikutnya adalah 1,15 spasi.  

6) Penggunaan gagasan atau pemikiran seorang penulis buku, jurnal, hasil 
penelitian Tugas Akhir, tesis, disertasi dan sebagainya (kutipan tidak 
langsung), walaupun disusun dengan menggunakan kata-kata sendiri, 
harus pula dicantumkan sumbernya dan tahun buku/jurnal/penelitian itu 
ditulis, dan halaman di mana gagasan tersebut terdapat dalam karya tulis 
yang menjadi sumber pustaka, misal (Frederickson, 2005) atau (Lane, 
1993), apabila gagasan tersebut bisa ditemukan di beberapa bagian 
halaman buku tersebut, atau (John, 2002; Smith, 2004) apabila gagasan-
gagasan yang sama tersebut ada di beberapa buku (Lihat Lampiran).  

  

e. Tajuk  

1) Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf kapital ditempatkan di 
tengah, dan tidak diberi garis bawah.  

2) Tajuk yang dimaksud mencakup:  

a) RINGKASAN  

b) SUMMARY 

c) KATA PENGANTAR  

d) DAFTAR ISI  

e) DAFTAR TABEL  

f) DAFTAR GAMBAR  

g) DAFTAR LAMPIRAN  

h) BAB I  :  PENDAHULUAN  

i) BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA  

j) BAB III  :  METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

k) BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

l) BAB V  :  PENUTUP  

m) DAFTAR PUSTAKA  

n) LAMPIRAN  
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f. Ringkasan  

Pengetikan ringkasan dan summary (Lihat Lampiran)  

1) Jarak spasi dalam pengetikan Ringkasan adalah 1 spasi.  

2) Jarak antara judul ringkasan dengan teks pertama ringkasan adalah 3 
spasi.  

3) Jarak antara alenia yang satu dengan alinea yang lain adalah 1 spasi.  

4) Alinea baru diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan dari margin kiri teks.  

5) Diberikan minimal 3 kata kunci/keywords 

  

g. Penomoran Bab, Anak Bab dan Paragraf  

1) Penomoran bab pada penunjuk bab (misalnya BAB I) menggunakan Angka 
Romawi Kapital, pengetikan diletakkan di tengah.  

2) Penomoran anak bab dan paragraf menggunakan huruf latin dan Angka 
Arab diketik margin sebelah kiri.  

3) Penomoran anak bab dan paragraf disesuaikan dengan nomor bab (Lihat 
Lampiran).  

  

h. Penomoran Halaman  

1) Bagian Awal Tugas Akhir  

a) Penomoran bab pada penunjuk bab (misalnya BAB I) 
menggunakan Angka Romawi kecil.  

b) Halaman judul bagian dalam dan halaman persetujuan pembimbing 
tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai 
halaman  

c) Halaman abstrak sampai dengan halaman daftar lampiran diberi 
nomor dengan angka Romawi kecil, yang merupakan 
kelanjutannya dari halaman judul bagian dalam dan halaman 
persetujuan pembimbing  

d) Nomor halaman diletakkan pada bias (lajur) sebelah kanan, 
berjarak 1,5 cm dari margin atau dan angka terakhir nomor 
halaman itu lurus dengan margin kanan teks.  

e) Pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari abstrak sampai 
dengan daftar lampiran, nomor halaman diletakkan pada garis 
bawah tepat di tengah-tengah berjarak 1,5 cm dari margin bawah.  
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2) Bagian utama Tugas Akhir  

3) Pemberian nomor pada bagian penutup dilakukan sebagai berikut:  

a) Penomoran bagian isi Tugas Akhir, mulai dari bab I sampai 
dengan bab I sampai dengan bab V, menggunakan Angka 
Romawi.  

b) Nomor halaman diletakkkan pada bagian bawah sebelah kanan 
berjarak 1,5 cm dari margin bawah (baris pertama teks pada 
halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus 
dengan margin kanan.  

c) Untuk semua lampiran harus diberi judul lampiran dan diberi 
nomor halaman di sebelah kanan bawah berjarak 1,5 cm dari 
margin bawah.  

 

3.3 Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka ditulis sesuai tata tulis menurut acuan Publication 
Manual of the American Psychological Association (2001, 5th ed.) dan disusun 
secara alfabetis dari nama akhir penulis utama. Penyusunan daftar pustaka 
dianjurkan menggunakan Mendeley. Pustaka yang tercantum di Daftar Pustaka 
adalah pustaka yang dikutip dan dituliskan dalam Kajian Pustaka. Tata cara 
penulisan sumber yang diambil dari buku, jurnal, website, laporan karya 
ilmiah/Tugas Akhir/tesis, surat kabar, dan sumber informasi lain akan berbeda 
seperti contoh-contoh berikut. 

1.  Buku 
Nama Belakang Pengarang, Inisial. Tahun penerbitan. Judul buku (Edisi jika 
edisinya lebih dari satu). Tempat diterbitkan: Penerbit. 
Contoh: 

a. Satu pengarang 
Guyton, A.C. (2001). Textbook of Medical Physiology. 5th ed. 
Philadelphia: WB Saunders. 

 

b. Dua pengarang 
Anna, N dan Santoso, CL. (2007). Pendidikan Anak, Ed. 5. Jakarta: Family 
Press. 
 

c. Tiga pengarang 

Kotler, P, Adam, S, Brown, L dan Armstrong, G. (2003). Principles of 
Marketing. 2nd ed. Melbourne:  Pearson Education Australia. 
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d. Empat pengarang atau lebih: gunakan et al setelah pengarang pertama 
Sukanto R. et al. (2002). Business Frocasting. Yogyakarta: Bagian 
penerbitan Fakultas Ekonomi UGM. 

 

2. Buku terbitan Lembaga/Badan/Organisasi 

Nama lembaga/badan/organisasi. Tahun penerbitan. Judul buku (cetak 
miring). Edisi/cetakan. Nama penerbit. Kota penerbit. 

 Contoh: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Pendidikan Anti Korupsi 
untuk Perguruan Tinggi. Cetakan 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
Bagian Hukum Kepegawaian. Jakarta. 

 

3. Peraturan, Undang-undang, dan sejenisnya 

Nomor dan tahun peraturan/UU. Judul peraturan/UU yang dirujuk (cetak 
miring). Tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada). Nomor lembaran negara 
(jika ada). Organisasi penerbit (jika ada) .Kota  tempat 
pengesahan/penerbitan. 

Contoh: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan 
Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4301. Jakarta. 

 

4. Artikel Jurnal 

Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada). 
Tahun penerbitan. Judul artikel. Nama jurnal (cetak miring). Volume dan 
nomor jurnal (nomor jurnal dalam tanda kurung). Nomor halaman artikel 
dalam jurnal. Jika ada dua penulis atau lebih, cara penulisannya sama seperti 
cara menulis daftar pustaka untuk buku. 

Contoh: 

Riduwan, A. (2010). Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen 
Laba. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 14(2): 121-141. 

 

5. Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Karya Ilmiah 
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Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada). 
Tahun. Judul Tugas Akhir/tesis/disertasi/Laporan Karya Ilmiah (cetak miring). 
Nama program studi dan/atau perguruan tinggi. Kota tempat perguruan tinggi. 

Contoh: 

Verdanasari, E. F. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance 
terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening. 
Tugas Akhir. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. 

 

6. Artikel internet 

 Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada). 
Tahun. Judul. Alamat web (cetak miring). Tanggal dan jam unduh. 

Contoh: 

Himman, L.M. (2002). A Moral Change: Business Ethics after Enron. San Diego 
University Publication. http:ethics.sandiego.edu/LMH/oped/Enron/index.asp. 27 
Januari 2008 (15:23). 

 

7. Artikel dari majalah/surat kabar 

Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada). 
Tahun. Judul artikel (cetak miring). Nama majalah/surat kabar. Tanggal. 
Halaman. Kota penerbit. 

Contoh: 

Mangunwijaya, Y.B. (1992). Pendidikan Manusia Merdeka. Harian Kompas. 11 
Agustus. Halaman 15. Jakarta. 

 

3.4 Lampiran (Jika Ada) 

Lampiran terdiri atas: 

a. Konsep wawancara/kuesioner  
b. Dokumentasi 
c. Rumus-rumus dan perhitungan yang akan digunakan dalam analisis 

masalah  
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BAB IV 

TATA KERJA/ALUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR   

  

4.1 Pengajuan Usul Judul TA, Outline Dan Pembimbing   

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan (sebagaimana termaktub pada 
butir 1.7) diperkenankan mengajukan Judul Tugas Akhir dan pembimbing. 
Adapun alur pengajuannya adalah sebagai berikut:  

1) Mahasiswa mengajukan minimal 2 topik Judul Tugas Akhir beserta outline 
ke Ketua Bidang Minat masing-masing. Ada pun kelengkapan dalam 
pengajuan topik ini antara lain:  

a) Formulir pengajuan judul yang telah ditandatangani oleh mahasiswa; 
(Lihat Lampiran)  

b) Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang telah divalidasi oleh Dosen 
Pembimbing Akademik (Dosen PA) atau KPS;  

2) Ketua Bidang Minat menyetujui judul Tugas Akhir dan diketahui oleh KPS 
serta dosen pembimbing TA.  

3) Setelah masing-masing dosen pembimbing menyatakan kesediaannya, 
maka akan diterbitkan Surat Keputusan Direktur sebagai dasar pelaksanaan 
proses pembimbingan TA mahasiswa (Lihat Form)  

4) Dalam hal dosen pembimbing tidak setuju untuk melakukan pembimbingan 
terhadap judul TA yang telah ditentukan dikarenakan berbagai hal, maka 
mahasiswa berhak untuk mengajukan kembali dosen pembimbing dan/atau 
judul TA dengan menyertakan dokumen sebagaimana tercantum pada poin 
(a) di atas disertai dengan bukti ketidaksediaan dari dosen pembimbing 
yang telah ditentukan sebelumnya.  
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4.2 Penyusunan Tugas Akhir  

Setelah usulan Judul Tugas Akhir disetujui, mahasiswa berhak melakukan 
penyusunan dan penulisan Tugas Akhir. Adapun tata cara penulisan Tugas 
Akhir adalah sebagai berikut:  

a. Mahasiswa segera melakukan penyusunan dan menulis Tugas Akhir sesuai 
dengan rancangan dan sistematika yang berlaku.  

b. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan mengisi kartu 
konsultasi Tugas Akhir yang ditandatangani oleh dosen pembimbing (Lihat 
Form) dan bertahap setiap bab-nya. Dilarang melakukan bimbingan atau 
pengumpulan draft akumulasi bab pada kegiatan bimbingan.  

c. Perbaikan/penyempurnaan Tugas Akhir harus sesuai dengan hasil konsultasi 
dengan dosen pembimbing.  

d. Jika Tugas Akhir telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka harus 
dibuktikan dengan lembar persetujuan Tugas Akhir yang ditandatangani 
oleh dosen pembimbing (Lihat Form)  

 

4.3 Pengajuan Ujian Tugas Akhir   

Setelah Tugas Akhir dianggap layak oleh pembimbing, mahasiswa dapat 
mengajukan ujian Tugas Akhir melalui Google Form 
(http://bit.ly/Pendaftarantugasakhir)  sesuai tata cara berikut:  

a. Mahasiswa harus mendapatkan surat bebas plagiasi dari PSIK Pendidikan 
Vokasi UB maksimal 25% 

b. Mahasiswa menyerahkan Tugas Akhir yang telah disetujui dan 
ditandatangani oleh dosen pembimbing  

c. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut (Lihat Form).   

1) Syarat Akademik  

a) Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan;  

b) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.00;  

c) Nilai D tidak melebihi 10% dari beban total;  

d) Tidak ada nilai E;  

e) Tugas Akhir telah ditandatangani oleh dosen pembimbing;  

f) Telah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan bukti kartu 
Konsultasi Tugas Akhir (Minimal 10 Kali);  

  

http://bit.ly/Pendaftarantugasakhir
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2) Syarat Administratif  

1. Mahasiswa mengisi Form 1 (pengajuan dan kesediaan pembimbing) 

2. Mahasiswa mengisi Form2 (lembar asistensi) 

3. Mahasiswa mengisi Form 3 (persetujuan sidang TA dilengkapi 
tandatangan pembimbing, KBM dan KPS) 

4. Laporan/hasil tugas akhir baik karya tulis maupun karya nyata yang 
telah disetujui oleh pembimbing dan layak untuk diujikan;  

5. Bukti Lunas SPP dan kewajiban keuangan lainnya;  

6. Sertifikat PKK MABA; 

7. Sertifikat Rindam; 

8. Sertifikat keahlian;  

9. Sertifikat IC3; 

10. Sertifikat TOEFL (lulus minimal 350); 

11. Foto 3x4 background biru; 

12. Fotocopy KHS semester I – VI (semester berjalan);   

13. Surat keterangan bebas plagiasi 
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BAB V 

PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR 

 

5.1 Ujian Tugas Akhir 

a. Waktu ujian tugas akhir ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 

b. Ujian tugas akhir ini berlangsung sekitar satu jam. 

c. Materi yang diujikan meliputi konten (isi tugas akhir, metodologi, 
dan konsistensi alur pikir, integritas dan aplikasi mata kuliah 
utama, serta keluasan wawasan mahasiswa dalam bidang 
ilmunya), dan presentasi. 

 

5.2 Majelis Penguji 

a. Untuk setiap ujian, ketua program studi membentuk majelis 
penguji. 

b. Majelis penguji terdiri dari 3 (tiga) dosen penguji yang salah 
satunya adalah dosen pembimbing yang bertindak sebagai 
penguji.  

c. Pada waktu ujian, ketua dan anggota majelis penguji berpakaian 
rapi dan sopan.  

d. Majelis penguji wajib berada di tempat 10 menit sebelum ujian 
dimulai hingga ujian berakhir. Bagi anggota majelis penguji yang 
tidak hadir/berhalangan, maka akan ditunjuk penguji lain yang 
memenuhi persyaratan sebagai anggota penguji tugas akhir 
pengganti dengan persetujuan Wakil Direktur Bidang Akademik 
yang diusulkan oleh bagian akademik. 

e. Jika dosen pembimbing tidak hadir, maka ujian dibatalkan dan diuji 
pada pelaksanaan ujian berikutnya. 
 

5.3 Prosesi Sidang Majelis Penguji 

a. Setiap peserta ujian wajib hadir di tempat ujian dengan 
berpakaian seragam atas putih, bawah hitam, berdasi 
menggunakan jaket almamater mahasiswa, minimal 15 menit 
sebelum pembukaan awal sidang Ujian. 

b. Ketua majelis penguji tugas akhir mengundang peserta ujian 
ke ruang ujian dan membuka sidang ujian tugas akhir, setelah 
ketua penguji dan anggota penguji masuk ruangan 

c. Mahasiswa peserta ujian yang terlambat/tidak hadir dalam 
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sidang ujian tugas akhir, dinyatakan batal untuk ujian tugas 
akhir, dan harus mendaftar ulang ujian tugas akhir. 

d. Pelaksanaan ujian tugas akhir dilakukan secara majelis, dan 
dipimpin oleh ketua majelis penguji. 

e. Masing-masing penguji disediakan waktu ± 15 menit untuk 
menguji peserta ujian. 

f. majelis penguji melakukan sidang setelah peserta ujian selesai 
diuji. 

g. Ketua majelis penguji menyerahkan Berita Acara Ujian dan 
nilai ke bagian akademik selambat-lambatnya 24 jam setelah 
ujian dilaksanakan. 

h. Waktu yang disediakan ujian tugas akhir ± 1 jam. 

 

5.4 Pra yudisium dan Yudisium  
 

5.4.1 Pra Yudisium  

Pra-yudisium  dilakukan untuk mengumumkan kelulusan mahasiswa yang 
dilaksanakan setelah ujian tugas akhir selesai pada hari yang sama.  

 

5.4.2 Yudisium  

Mahasiwa Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya baik program diploma 
wajib mengikuti yudisium apabila sudah memenuhi persyaratan akademik yang 
sudah ditetapkan. Mahasiswa dinyatakan menyelesaikan program diploma dan 
sarjana terapan apabila telah dinyatakan lulus dalam yudisium.  

Dalam proses yudisium mahasiswa perlu menyerahkan kelengkapan berkas 
dalam bentuk softfile yang akan diupload pada Google Form 
(http://bit.ly/YudisiumVokasi2020-2021) yaitu:  

a. Ijazah terakhir; 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); 

c. Form 9 (lembar judul tugas akhir) 

d. File tugas akhir format pdf 

e. Bab V Tugas akhir/tugas akhir. 
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LAMPIRAN 
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[ NAMA MAHASISWA ]                [            JUDUL TUGAS AKHIR            ]                      [ TAHUN ]   
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Contoh Halaman Sampul/Cover Laporan TA  

  
  

[ JUDUL TUGAS AKHIR ]   13 pt 
 
 

TUGAS AKHIR   14 pt 
 
 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Ahli 
Madya    11 pt 

 
 

Oleh :  
[ Nama Mahasiswa ]      12 pt 

NIM [ NIM ] 
 
 
 

5 cm 
 
 

 
 
 

BIDANG MINAT ……………… 
PROGRAM STUDI …………………. 

PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG  
2021 
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EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  (CSR) 
BERDASARKAN TEORI 4P (PROFIT, PLANET, PEOPLE, PROCEDURE)  

(Studi Pada PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Terhadap Bank Sampah Delima) 
 

TUGAS AKHIR  
  

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya 

 
Oleh :  

FAHRIA FATMA INSARI  
143140414111010  

  

  
  

  
  
 
 
 

BIDANG MINAT DIII-PUBLIC RELATIONS 
PROGRAM STUDI KESEKRETARIATAN  

PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG  
2021 
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Contoh Lembar Pengesahan 

 

 
 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR  

 

EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  (CSR) 

BERDASARKAN TEORI 4P (PROFIT, PLANET, PEOPLE, PROCEDURE) 

(Studi Pada PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Terhadap Bank Sampah Delima) 
Oleh :  

FAHRIA FATMA INSARI  
143140414111010  

 
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Pada Tanggal 19 Mei 2017 Dan 

dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III 
Public Relations  

  

Pembimbing  

  

  

Nama 
NIK 

  
 Penguji I  Penguji II  

      

 

Nama Nama 
NIK NIK 

    

Direktur Pendidikan Vokasi   Ketua Program Studi  

 

 

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak.  Sovia Rosalin, S.AB. M.AB 
NIP 196908141994021001    NIK 201106821205 2001 
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Contoh Halaman Ringkasan 

 
 

  

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Program Corporate Social Responsibility, PT 
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dengan program CSR Bank Sampah Delima dalam 
pemberdayaan masyarakat Desa Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Jenis 
penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa: (1) Perusahaan mengeluarkan laba bersih (Profit) CSR 
dengan anggaran 2% telah dialokasikan ke Bank Sampah Delima (2) Lingkungan 
(Planet) sekitar beroperasinya perusahaan juga bersih karena Bank Sampah Delima 
menjadikan lingkungan bersih dari sampah (3) Pemberdayaan masyarakat (People) 
Desa menunjukkan perkembangan dan meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. 
dan (4) Pada aspek Prosedur (Procedure) pengembangan program dan evaluasi 
dilakukan oleh pihak Humas dan bekerjasama dengan pemerintah. 
 
 
 
 
Kata Kunci: Evaluasi Program, CSR PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. 
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Contoh halaman Summary 
 

 
  

This study was aimed to evaluate the Program of Corporate Social Responsibility 
(CSR), PT.Pertamina EP Asset 4 Field Cepu namely “Delima” Waste Bank for the 
community empowerment of Banyu Urip Village, Senori District, Tuban Regency. The 
type of this research was qualitative-descriptive. The data collection techniques used 
were in-depth interviews, documentation, observation, and data triangulation. Based on 
the results of the research, it was found out that: (1) the company allocated 2% budget 
of the CSR’s net income (Profit) to “Delima” Waste Bank, (2) The environment (Planet) 
around the company operation was also clean because “Delima” Waste Bank made the 
environment well maintained from waste, (3) The empowerment of the village 
community (People) led to developed and improved economic prosperity, and (4) in the 
aspect of procedure (Procedure), the program development and evaluation were 
conducted by Public Relations in cooperation with the government.  
 
 
 
Keyword: Program evaluation, CSR PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. 
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Contoh Lembar Pernyataan 
 

 
 
 
 
 

LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR 
  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama     :   FAHRIA FATMA INSARI  

NIM     :   143140414111010  

Program Studi  :    

Bidang Minat :  

Judul                             : EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL  
         RESPONSIBILITY  (CSR) BERDASARKAN TEORI 4P  

              (PROFIT, PLANET, PEOPLE, PROCEDURE)  
 
 Dengan ini menyatakan bahwa :  

1. Isi Tugas Akhir yang saya buat adalah benar-benar karya sendiri dan tidak 
menjiplak karya orang lain, selain nama-nama yang termaktub di isi dan 
tertulis di daftar pustaka dalam Tugas Akhir ini.  

2. Apabila ditemukan hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menanggung 
segala resiko yang akan saya terima.  

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.  

  

                                                                 Malang, 02 Mei 2017  

                                                                 Yang Menyatakan,  

    

    

  Fahria Fatma Insari  
  NIM. 143140414111010 
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Contoh Halaman Kata Pengantar 

 
 

 

KATA PENGANTAR  

  

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

BERDASARKAN TEORI 4P (PROFIT, PLANET, PEOPLE, PROCEDURE)”.  

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan 
Diploma III Public Relations. Dalam penulisan ini penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat 
bimbingan dan juga bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis bisa menyelesaikan dan mengatasi hambatan. Penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki Tugas Akhir ini agar menjadi lebih baik kedepannya.  

Mengucap syukur sebagai bentuk terimakasih kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis rahmat, 

taufik, hidayah, kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi segala kondisi. Nabi Muhammad SAW yang telah 
memberikan petunjuk kepada penulis. Untuk Ibunda tercinta Siti Fatimah yang memberikan dukungan dan semangat, 
yang mendoakan setiap waktu dan yang selalu penulis repotkan kapanpun dan dimanapun. Teruntuk kakak Abid Azizi, 

kakak Ana Fi Naimatin, kakak Deviana Rosa, kakak Wachid dan beserta keluarga besar yang telah memberikan 
dukungan, semangat dan do’a setiap harinya. Serta penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Prof. Dr. Ir. Moch Munir, MS selaku Ketua Program Pendidikan Vokasi  

2. Dra. Zahroh Z.A, M.Si selaku Ketua Bidang Keahlian dan sebagai dosen penguji yang bersedia memberikan 
saran dan arahan kepada penulis  

3. Tri Mega Asri, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang bersedia membimbing penulis selama 
mengerjakan Tugas Akhir dan memberikan saran serta arahan untuk memperbaiki Tugas Akhir  

4. Dr. Zulkarnain Nasution, M.Pd, M.Si selaku dosen penguji Tugas Akhir yang telah memberikan saran kepada 
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