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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Definisi Skripsi
Skripsi di Jurusan Teknik Kimia dimaksudkan untuk melatih mahasiswa dalam

menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa kuliah, mengasah
kemampuan analisis data, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam presentasi dan
kemampuan menuangkan ide dalam tulisan. Selain itu dengan mengerjakan Skripsi diharapkan
mahasiswa memliki ketrampilan dalam melakukan analisis, sintetis, analogi, generalisasi,
mengembangkan hipotesis, mengembangkan konsep, melakukan percobaan, dan mengambil
keputusan.

1.2

Tujuan
Secara umum, tujuan diadakan skripsi adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa

dalam mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh selamamenjalani
masa perkuliahan.
Tujuan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan ilmu
pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan.
2. Untuk menilai daya penalaran dan improvisasi secara komprehensif dalam menerapkan
semua teori dan kemahiran teknik kimia dalam melakukan penelitian.
3. Untuk menilai tanggung jawab sarjana teknik kimia dalam merancang percobaan dan
mengembangkan hipotesis dan konsep yang terjadi dalam suatu penelitian serta
mengambil keputusan.
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BAB II
SYARAT SKRIPSI

2.1

Batasan Skripsi
a. Skripsi merupakan mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu (S1).
b. Skripsi dapat dilaksanakan di laboratorium di lingkungan ITATS atau institusi lain yang
menyediakan sarana penelitian dalam bidang teknik kimia.
c. Skripsi merupakan tugas mandiri mahasiswa yang secara komprehensif menerapkan
semua teori dan kemahiran teknik kimia ke dalam bentuk penelitian.
d. Pelaksanaan Skripsi dilakukan maksimal oleh 2 (dua) orang mahasiswa untuk 1 (satu)
judul Skripsi.

2.2

Syarat Pengajuan Skripsi
Seorang mahasiswa diperkenankan mengajuan Skripsi bilamana telah memenuhi syarat

akademik dan syarat administratif sebagai berikut:
a. Syarat Akademik
1.

Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan di
jurusan Teknik Kimia–FTI–ITATS (tidak sedang cuti kuliah)

2.

Telah menempuh minimal 110 sks lulus

3.

Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2.00 (skala 4.00)

4.

Indeks Prestasi Tahap Persiapan ≥ 2.00

5.

Mata Kuliah Keahlian dengan nilai D tidak lebih dari 25%

6.

Telah menempuh Kerja Praktek

7.

Telah menempuh seluruh praktikum dengan nilai minimal B

b. Syarat Administratif
1.

Telah memprogram mata kuliah skripsi pada KRS semester yang bersangkutan

2.

Telah membayar SPP dan Biaya Bimbingan Skripsi untuk tahun akademik yang
bersangkutan

2.3

Pembimbing Skripsi
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Dalam proses penyusunan Skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 1 atau 2 orang yang
terdiri dari seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing pendamping.

2.3.1 Syarat Pembimbing Skripsi
Ketentuan dosen pembimbing skripsi adalah sebagai berikut :
1. Dosen pembimbing utama merupakan Dosen Tetap atau Dosen Luar Biasa (LB) Institut
Teknologi Adhi Tama Surabaya minimal bergelar Magister (S2) yang memiliki jabatan
fungsional serendah-rendahnya asisten ahli yang ditunjuk oleh Koordinator Skripsi
pada Jurusan Teknik Kimia.
2. Jumlah Dosen pembimbing penelitian diperkenankan dua orang. Co-pembimbing
adalah dosen muda minimal bergelar Magister (S2) dan merupakan dosen tetap yang
ditunjuk oleh jurusan untuk melakukan penulisan Skripsi karena dianggap kompeten
pada bidang tersebut, namun secara administratif belum memenuhi syarat sebagai
pembimbing utama yaitu belum memiliki jabatan fungsional.

2.3.2 Penentuan Pembimbing
Ketua Jurusan menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas
usulan koordinator skripsi. Dosen yang di usulkan menjadi dosen pembimbing utama adalah
dosen tetap atau dosen luar biasa jurusan teknik kimia sedangkan dosen pembimbing
pendamping adalah dosesn tetap jurusan teknik kimia.

2.3.3 Tugas dan Kewajiban pembimbing
a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan
skripsi
b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi
c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi
d. Pembimbing pendamping membatu pembimbing utama dalam melaksanakan
bimbingan skripsi mahasiswa

2.4

Sidang Skripsi
Sidang skripsi terdiri dari Sidang Proposal dan Sidang Akhir yang mana merupakan

ujian secara verbal/oral/presentasi yang harus diikuti setiap mahasiswa yang memprogram
penelitian sebagai syarat kelulusan mata kuliah penelitian.
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Sidang proposal bertujuan untuk menyampaikan rancangan penelitian yang akan
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ada beberapa point yang harus diperhatikan
berkaitan dengan pelaksanaan sidang proposal, yaitu mengenai latar belakang mengadakan
penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian serta hipotesa apa yang akan diperoleh
dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk Sidang Akhir, bertujuan untuk mengetahui hasil akhir
dan penyimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

2.5

Syarat-syarat Sidang Skripsi
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh sidang skripsi bila memenuhi syarat-

syarat :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan
2. Telah melakukan minimal bimbingan selama 3 bulan dan tatap muka bimbingan
minimal 12 X
3. Telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing
4. Telah membayar biaya sidang skripsi dan perpanjangan bimbingan skripsi bila
bimbingan melebihi batas waktu yang ditentukan
5. Telah membayar SPP pada bulan saat pendaftaran sidang skripsi dilakukan
6. Mengumpulkan laporan skripsi sebanyak 4 eksemplar

2.7

Batas Waktu Penyelesaian Skripsi
a. Skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu paling kama 6 (enam) bulan sejak
terbitnya Surat Tugas
b. Perpanjangan waktu, harus dapat persetujuan pembimbing dan koordinator skripsi
dengan tata cara yang ditentukan.
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BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN SKRIPSI

3.1

Pengajuan Pengambilan Skripsi
a. Mahasiswa melakukan pendaftaran skripsi kepada Koordinator Skripsi dengan mengisi
formulir mengambil skripsi (Form S.1) serta menyerakhan fotocopy KRS yang terlah
memprogram Skripsi, bukti pembayaran bimbingan Skripsi, fotocopy bukti
pembayaran SPP bulan mendaftar, fotocopy bukti Her-registrasi sebagai mahasiswa
aktif dan fotocopy Daftar Hasil Studi (DHS)
b. Koordinator Skripsi melakukan koordinasi dan pemilihan dosen pembimbing untuk
masing-masing mahasiswa yang mengajukan pendaftaran skripsi
c. Staf administrasi membuatkan Surat Tugas Pembimbingan Proposal (Lampiran A.5)
untuk setiap mahasiswa yang telah mengajukan pendaftaran dan telah mendapatkan
dosen pembimbing skripsi.

3.2

Proposal Skripsi
a. Setelah pendaftaran skripsi mahasiswa disetujui dan telah mendapatkan dosen
pembimbing, maka mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai
topic dan judul skripsi
b. Mahasiswa mulai menyusun proposal skripsi dengan melakukan konsultasi dan
pembimbingan dari dosen pembimbing secara insentif yang dicatat dalam berita acara
bimbingan skripsi (Form. S.4)

3.3

Sidang Proposal Skripsi
a. Mahasiswa mendaftarkan proposal yang telah disetujui oleh dosen pembimbing kepada
koordinator skripsi untuk mengikuti sidang proposal skripsi dengan ketentuan:


Mengisi formulir pendaftaran sidang proposal skripsi (Form S.2)



Menyerahkan bukti pembayaran sidang proposal skripsi



Menyerahkan fotocopy bukti pembayaran SPP bulan pendaftaran sidang



Menyerahkan proposal skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing sebanyak
3 eksemplar
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b. Koordinator skripsi menyusun jadwal sidang proposal skripsi
c. Staf administrasi mengumumkan jadwal sidang proposal skripsi dan menyiapkan
berkas sidang proposal skripsi, yaitu berita acara Sidang Proposal Skripsi (Lampiran
A.5) dan lembar Perbaikan Sidang Proposal Skripsi (Lampiran A.4)
d. Mahasiswa berpakaian bebas, sopan dan rapi. Penguji juga berpakaian bebas, sopan dan
rapi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos dan sandal
e. Mahasiswa membuat slide presentasi yang dibuat di komputer tentang materi yang akan
disampaikan dalam ujian. Slide presentasi dapat dibuat dengan program aplikasi
pembuat presentasi, misalnya Microsoft Office PowerPoint
f. Mahasiswa datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan
datang akan menyebabkan pengurangan nilai ujian.
g. Ujian dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh dosen pembimbing, dosen penguji dan
mahasiswa.
h. Selesai ujian, pembimbing dan penguji menyatakan mahasiswa layak melanjutkan
penelitiannya, maka mahasiswa dapat melanjutkan penelitiannya. Jika mahasiswa
dinyatakan tidak layak maka mahasiswa harus belajar kembali dan menghadap dosen
penguji untuk menunjukkan hasil belajarnya

3.4

Penelitian Skripsi
a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan menggunakan laboratorium yang dituju
kepada kepala laboratorium dengan mengetahui dosen pembimbing
b. Setelah mendapatkan surat ijin, mahasiswa mahasiswa berkoordinasi dengan laboran
untuk mulai melaksanakan penelitian di laboratorium
c. Selama pelaksanaan penelitian:


Mahasiswa melakukan koordinasi dan pembimbingan dengan dosen
pembimbing serta di catat dalam Berita Acara Bimbingan Skripsi



Mahasiswa mencatat setiap kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium
pada logbook dan diketahui oleh laboran



Mahasiswa dapat memakai dan meminjam peralatan yang ada di setiap
laboratorium dengan mengisi formulir peminjaman alat di laboratorium yang
bersangkutan

d. Selama masa penelitian mahasiswa dapat mulai menyusun laporan skripsi sesuai
dengan format yang telah ditentukan
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3.5

Sidang Akhir Skripsi
a. Mahasiswa mendaftar laporan skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing
kepada koordinator skripsi untuk mengikuti sidang skripsi dengan ketentuan:


Mengisi formulir pendaftaran sidang skripsi (Form S.6)



Menyerahkan fotocopu KRS yang memprogram skripsi



Menyerahkan fotocopy Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form S.4)



Mengisi formulir persetujuan sidang skripsi oleh pembimbing (Form S.5)



Menyerahkan bukti pembayaran sidang skripsi dan perpanjangan bimbingan
jika diperpanjang



Menyerahkan fotocopy bukti pembayaran SPP bulan pendaftaran sidang



Menyerahkan proposal skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing sebanyak
4 eksemplar

b. Koordinator skripsi menyusun jadwal sidang skripsi
c. Staf administrasi mengumumkan jadwal sidang skripsi dan menyiapkan berkas sidang
skripsi, yaitu berita acara Sidang Skripsi, Daftar Penilaian Sidang Skripsi dan lembar
Perbaikan Sidang Skripsi, sidang dilaksanakan selama 120 menit
d. Mahasiswa berpakaian bebas, sopan dan rapi. Penguji juga berpakaian bebas, sopan dan
rapi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos dan sandal
e. Mahasiswa membuat slide presentasi yang dibuat di komputer tentang materi yang akan
disampaikan dalam ujian. Slide presentasi dapat dibuat dengan program aplikasi
pembuat presentasi, misalnya Microsoft Office PowerPoint
f. Mahasiswa datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan
datang akan menyebabkan pengurangan nilai ujian.
g. Ujian dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh 1 orang dosen pembimbing, 3 orang
dosen penguji dan mahasiswa.


Sidang skripsi dapat berlangsung apabila paling tidak dihadiri oleh 2 orng dosen
penguji dan dosen pembimbing.



Apabila karena suatu hal dosen penguji bukan pembimbing tidak dapat hadir,
yang bersangkutan tidak di perkenankan menguji sendiri

h. Dosen penguji mengisi lembar perbaikan dan daftar penilaian sidang skripisi
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Apabila data penelitian skripsi sudah lengkap dan mahasiswa dapat memahami
laporan skripsinya, maka mahasiswa dinyatakan lulus



Apabila mahasiswa belum memahami laporan skripsi dan atay ada yang perlu
diperbaiki, maka penguji akan mengisi catatan pada lembar perbaikan untuk di
kerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa akan dinyatakan lulus jika telah
melakukan perbaikan dan memperoleh persetujuan penguji

i. Selesai sidang, koordinator skripsi mengumpulkan seluruh dokumen terkait sidang
skripsi, kemudian diserahkan ke staf administrasi. Penelitian yang dinyatakan benar
maka laporan diperbaiki sesuai saran dari penguji dan dijilid

3.6

Skema Alur Pengajuan Penelitian
MULAI

TIDAK DISETUJUI

Mahasiswa memprogram di KRS + cek persyaratan pengambilan Skripsi (Lihat
Buku Pedoman Skripsi)  Dosen Wali akan mengecek persyaratan Skripsi
DISETUJUI
Membayar biaya sidang proposal dan bimbingan Skripsi

Mendaftar pada Koordinator Skripsi dengan membawa bukti pembayaran + DHS + Form. S.1
(bisa diambil di administrator jurusan)

Penunjukkan Dosen Pembimbingan oleh Koordinator Skripsi

Pembuatan surat tugas pembimbingan

Melakukan pembimbingan pembuatan proposal selama max. 3 bulan

Mendaftar sidang proposal dengan membawa Form. S.2 dan buku
Proposal Penelitian A4 sebanyak 3 buku

SIDANG PROPOSAL

TIDAK
DISETUJUI
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Melakukan penelitian

Mendaftar Sidang Skripsi dengan membawa Form. S.6 + Draft
Laporan Penelitian A4 sebanyak 3 buku

TIDAK LULUS

SIDANG SKRIPSI

LULUS

Revisi Laporan (max. 2 minggu setelah sidang)

Menulis artikel ilmiah (jurnal)

Pengumpulan Laporan

NILAI

SELESAI
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3.7

Penilaian Skripsi
Penentuan nilai akhir dari sidang skripsi adalah sebagai berikut:
Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1. Ide penelitian / Keterbaruan

35

2. Penguasaan Materi

25

3. Penulisan Laporan

20

4. Produk / Model / Prototip / Desain

20

Keanggotaan Dosen Penguji

Bobot (%)

1. Pembimbing / Ketua Penguji

40

2. Penguji 1

20

3. Penguji 2

20

4. Penguji 3

20

Total nilai di atas kemudian di konversikan dengan pembobotan nilai dengan criteria
sebagai berikut :

3.8

NO.

Nilai Angka

Nilai Huruf

1.

81 – 100

A

2.

71 – 80

B+

3.

66 – 70

B

4.

61 – 65

C+

5.

56 – 60

C

6.

41 – 55

D

7.

0 – 40

E

Satus

Lulus

Tidak Lulus

Sanksi
Mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan nilai skripsi, pembatalan skripsi

atau di keluarkan dari ITATS apabila dalam penyusunan skripsi melakukan kecurangan dari
segi akademik atau ilmiah, dan tidak dapat menyelesaikan skripsi sampai batas pemrograman
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BAB IV
PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

4.1

Susunan Penulisan
1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Tinjauan Pustaka
3. Bab III Metodologi Penelitian
4. Daftar Pustaka

4.2

Bagian-bagian Proposal
Proposal terdiri dari 3 bagian, yaitu : Bagian Awal, Bagian Utama dan Bagian Akhir

4.2.1 Bagian Awal Proposal
a. Sampul
b. Judul
c. Persetujuan Dosen Pembimbing
d. Daftar Isi
e. Daftar Tabel (bila ada)
f. Daftar Gambar (bila ada)
g. Daftar Lampiran (bila ada)
h. Daftar Simbol dan Singkatan (bila ada)
4.2.2 Bagian Utama Proposal
a. Pendahuluan
b. Tinjauan Pustaka
c. Metodologi Penelitian
4.2.3 Bagian Akhir Proposal
a. Daftar Pustaka
b. Lampiran (bila ada)

4.3

Laporan Skripsi
Penulisan Laporan skripsi wajib dilakukan dengan menggunakan kertas HVS/Fotokopi

ukuran A4, berat 80 gsm (softcover). Font yang digunakan adalah Times New Roman 12
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dengan spasi 1.5 . Laporan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian
utama skripsi dan bagian akhir skripsi.

4.4

Bagian Awal Skripsi
1. Sampul
2. Halaman Judul
3. Lembar Pengesahan
4. Lembar Pernyataan Originalitas
5. Lembar Abstrak
6. Lembar Abstract
7. Lembar Kata Pengantar
8. Daftar Isi
9. Daftar Gambar
10. Daftar Tabel
11. Daftar Lampiran
12. Daftar Simbol
13. Daftar Singkatan / Glossary (bila ada)

4.4.1 Sampul
Sampul terdiri dari dua bagian, yaitu sampul luar yang dicetak softcover berwarna dan
laminasi/mengkilap dan sampul dalam dicetak berwarna pada kertas A4 80 gsm. Pada
punggung sampul luar di cantumkan nama mahasiswa, judul skripsi, dan tahun kelulusan.
Sampul luar skripsi berwarna ungu muda. Pada sampul dicetak:; tulisan kata: SKRIPSI
(huruf capital), di ikuti oleh kode skripsi di sampingnya, dibawahnya di tulis judul skripsi
(huruf capital, dianjurkan maksimal 20 kata); nama lengkap mahasiswa, nomor pokok
mahasiswa; nama pembimbing lengkap beserta gelar akademik; nama PROGRAM SARJANA,
JURUSAN TEKNIK KIMIA, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, INSTITUT
TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA dan tahun skripsi di buat. Contoh disajikan pada
Lampiran B.1
Penulisan judul skripsi hendaknya ditulis secara ringkas serta memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Dalam kalimat yang jelas serta tidak melebihi 20 kata
b. Hisajikan dalam kalimat deklaratif dan bukan kalimat tanya
c. Sedapat mungkin disajikan dalam satu kalimat
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d. Tidak menggunakan kata-kata puitis, bermakna ganda, membingungkan, berisi
kata-kata mutiara atau peryataan yang mengada-ada
4.4.2 Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat: tulisan kata: LEMBAR PENGESAHAN; tulisan kata:
SKRIPSI; judul skripsi (huruf kapital); nama mahasiswa diikuti nomor pokok mahasiswa
(NPM); tanggal sidang; tulisan kata: Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Teknik (S.T.) di Institut Teknologi Adhitama Surabaya; tulisan kata: Penguji I/II/III
diikuti ruang di bawahnya untuk tanda tangan, nama berserta gelarnya dan NIP dari dosen
penguji; tulisan kata: Disetujui Oleh; tulisan kata: Dosen Pembimbing diikuti ruang di
bawahnya untuk tanda tangan, nama berserta gelarnya dan NIP dari dosen pembimbing; tulisan
kata: Surabaya, tanggal di setujui, di ikuti oleh tanda tangan Ketua Jurusan Teknik Kimia dan
Koordinator Skripsi beserta nama dan gelarnya serta NIP. Contoh disajikan pada Lampiran
B.4
4.4.3 Lembar Peryataan Originalitas
Lembar pernyataan originalitas merupakan halaman yang memuat ketegasan penulis
bahwa gagasan dan masalah ilmiah dalam skripsi adalah asli miliknya, bukan merupakan
jiplakan ide atau masalah dari penulis lain. Naskah skripsi bukan karya plagiasi dan menjamin
originalitasnya dengan mematuhi Peraturan Mentri Nomor 17 Tahun 2010 mengenai
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Contoh disajikan pada
Lampiran B.5
4.4.4 Abstrak
Lembar Abstrak harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Judul ringkasan ditempatkan di
sisi halaman bagian tengah atas. Abstrak setidak-tidaknya mengungkapkan latar belakang
permasalahan, tujuan, metode dan hasil.
Abstrak dimulai dengan judul skripsi (menggunakan huruf kapital), nama penulis, serta
nama-nama dosen pembimbing lengkap beserta gelar.
Di dalam abstrak tidak boleh ada kutipan. abstrak disusun dengan jumlah maksimal
200 kata (1 halaman) diketik satu spasi yang terdiri atas:
a. Latar belakang dan tujuan penelitian / perencanaan / survey dan investigasi /studi
literatur / studi perbandingan / studi kelayakan (dalam satu alenia);
b. Metodologi penelitian / perencanaan / survey dan investigasi / studi literatur /studi
perbandingan / studi kelayakan (dalam satu alenia);
c. Hasil dan saran (bila perlu) ditulis dalam satu alenia; dan
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d. Kata kunci maksimal 5.
Contoh abstrak ditunjukkan dalam Lampiran B.6 . Sedangkan, abstrak dalam Bahasa
Inggris (Abstract) dapat dilihat dalam Lampiran B.7 .
4.4.5 Abstract
Abstract adalah abstrak dalam bahasa Indonesia yang ditulis dalam versi bahasa inggris
oleh seorang penerjemah yang tersumpah berdasarkan SK Gubernur dan bersertifikasi dengan
dicantumkannya nama penerjemah dan nomor SK Gubernur serta di tanda tangani dan di
stempel resmi. Contoh abstract dapat dilihat pada Lampiran B.7 .
4.4.6 Kata Pengantar
Pengantar umumnya mengungkapkan ucapan terima kasih, harapan- harapan, serta halhal lain yang dianggap perlu oleh penulis. Contoh halaman pengantar tersaji dalam Lampiran
B.8 .
4.4.7 Daftar Isi
Daftar isi memuat kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, judul bab dan sub bab,
daftar pustaka dan lain-lain lengkap dengan nomor halamannya. Contoh halaman daftar isi
ditunjukkan dalam Lampiran B.8.
4.4.8 Daftar Gambar
Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar (grafik, foto, peta, diagram,
atau ilustrasi lain) yang disajikan berikut nomor halamannya. Judul gambar di halaman daftar
gambar harus sama dengan judul gambar yang tertulis dalam naskah skripsi. Contoh halaman
gambar ditunjukkan pada Lampiran B.11.
4.4.9 Daftar Tabel
Daftar tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang disajikan dalam naskah
berikut nomor halamannya. Judul tabel dalam halaman daftar tabel harus sama dengan judul
tabel dalam naskah skripsi. Contoh halaman daftar tabel ditunjukkan dalam Lampiran B.10.
4.4.10 Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang disajikan dalam naskah
berikut nomor halamannya. Judul lampiran dalam halaman daftar lampiran harus sama
dengan judul lampiran dalam naskah.
4.4.11 Daftar Simbol
Halaman daftar simbol memuat simbol yang digunakan di dalam naskah. Cara penyajian
adalah sebagai berikut :
a. Pada kolom pertama memuat besaran dasar, keterangan simbol
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b. Pada kolom kedua memuat satuan
c. Pada kolom ketiga memuat simbol atau lambang.
d. Simbol lambang konstanta dan satuan ditulis huruf tegak, sedangkan simbol untuk
variabel dan fungsi ditulis dengan huruf miring atau italic.
Susunan besaran-besaran dasar ditulis menurut urutan abjad.
4.4.12 Daftar Singkatan
Bila diperlukan Daftar Singkatan dapat dibuat dengan memuat istilah atau singkatan
yang perlu didefinisikan makna dan kepanjangannya untuk bisa dipahami oleh pembaca umum.

4.5

Bagian Utama Skripsi
Skripsi harus menunjukkan adanya kebenaran ilmiah yang harus tampak jelas

dituliskan. Kebenaran ilmiah tersebut harus ternyatakan dengan adanya uraian yang benar dari
khasanah teori, khasanah empirik dan analisis sesuai dengan

proposal

skripsi

dalam

penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, pada bagian utama
skripsi harus ada tulisan tentang argumentasi teoritik yang benar, sahih dan relevan; dukungan
fakta empiris; dan analisis kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritik dengan fakta
empirik terhadap permasalahan yang dikaji. Untuk itu, bagian utama skripsi setidak-tidaknya
terdiri atas:
a. Pendahuluan
b. Tinjauan Pustaka
c. Metode Penelitian/Kajian/Perencanaan/Perancangan Survey dan Investigasi / Studi
Literatur / Studi Perbandingan / Studi Kasus / Studi Kelayakan
d. Hasil dan Pembahasan
e. Kesimpulan dan Saran
5.1.1 Pendahuluan
Bagian pendahuluan merupakan bab pertama (Bab I) dari skripsi sedikitnya memuat
hal-hal berikut:
a. Latar belakang
Pada intinya latar belakang mengungkapkan alasan-alasan mengapa sesuatu
dipermasalahkan sebagai kajian dalam skripsi. Permasalahan harus jelas terungkap melalui
argumentasi dan fakta mengapa skripsi harus ditulis. Penyusunan latar belakang masalah
setidak-tidaknya dapat dilakukan melalui dua pendekatan: Pertama, diawali dari pemikiran
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teoritis kemudian mengarah ke fakta empirik. Kedua, diawali dari pemikiran empirik ke arah
teoritik.
Pemikiran teoritik dimaksudkan untuk memaparkan bahwa permasalahan terhadap
suatu kejadian atau situasi yang ingin dikaji bermula pada kaidah-kaidah dari konsep-konsep
pengetahuan yang dapat dipercaya berdasarkan konsep khasanah keilmuan yang berlaku,
kemudian dihubungkan dengan keadaan fakta- fakta di lapangan. Sedangkan pemikiran
empirik didasarkan pada keadaan fakta empirik yang kemudian dikaitkan dengan khasanah
teoritik dari fakta empirik tersebut.
b. Perumusan masalah
Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dari Bab Pendahuluan, yang
umumnya dibaca terlebih dahulu oleh pembaca skripsi karena melalui rumusan masalah dapat
secara singkat diketahui hal apa yang akan dikaji dalam skripsi. Rumusan masalah dapat ditulis
berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui kegiatan ilmiah yang
dilakukan. Rumusan masalah dapat pula berupa pernyataan-pernyataan tentang sesuatu
persoalan (yang merupakan rincian dari permasalahan yang akan dikaji) dan yang diikuti
dengan pernyataan-pernyataan tujuan, keinginan atau harapan yang merupakan jawaban atas
persoalan yang dikemukakan.
c. Tujuan
Tujuan menyatakan target tertentu yang akan diperoleh dari kegiatan ilmiah yang
dilakukan. Tujuan harus dinyatakan secara spesifik, dalam pernyataan yang jelas dan tegas,
tidak mengundang kesimpangsiuran arti dalam memaparkan hasil-hasil yang diharapkan
dan dapat terukur. Tujuan berkaitan langsung dengan rumusan masalah, dimulai dengan
kalimat:
1. Kajian ini (atau penelitian, perencanaan, perancangan, survey dan investigasi, studi
literatur, studi perbandingan, studi kasus, studi kelayakan ini) bertujuan untuk
menentukan/mengidentifiksi/mengevaluasi/menganalisis ............. dan seterusnya.
2. Kajian

ini

bertujuan

untuk

memperoleh/

mengidentifikasi/mengevaluasi/menganalisis ................ dan seterusnya.
d. Manfaat/kegunaan
Umumnya pemecahan masalah keilmuan yang didapat akan memberikan manfaat
setidak-tidaknya bagi kepentingan ilmiah atau kepentingan terapan. Namun perlu diingat
bahwa kegiatan ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi biasanya merupakan bagian kecil dari
permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Oleh sebab itu, dalam mengungkapkan manfaat
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penelitian tersebut tentunya tidak mengada-ada atau melebih-lebihkan manfaat yang
sebenarnya akan dicapai.
Selain ke empat sub-bab yang harus ada dalam Bab Pendahuluan ini, dapat pula
ditambahkan sub-bab lain yang dirasa perlu seperti (a) definisi konsep, (b) sistematika kajian,
(c) kerangka pikir/pemikiran atau sub-bab yang lain.
5.1.2 Tinjauan Pustaka
Skripsi sebagai suatu bentuk kegiatan ilmiah mempunyai ciri khas, yaitu digunakannya
pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi. Argumentasi ilmiah tersebut, umumnya
dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dipakainya referensi yang sahih maupun hasil-hasil
penelitian yang telah diuji kebenarannya. Referensi-referensi atau sumber-sumber pustaka ini
ditulis dalam Bab II Tinjauan Pustaka.
Sumber-sumber bacaan, baik berupa buku-buku teks, ensiklopedia, monogram, jurnal,
tesis, dan lain-lain, merupakan dasar argumentasi keilmuan. Argumentasi ilmiah juga dapat
mendasarkan pada pandangan ahli, hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya pada
umumnya merupakan dasar argumentasi ilmiah yang sangat kokoh.
Sedikitnya terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh sumber bacaan, yaitu sebagai
berikut:
a. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas atau dipecahkan.
b. Kemutahiran sumber bacaan, artinya sumber bacaan yang sudah kadaluwarsa
(berusia lebih dari 10 tahun) maksimal 20% dari pustaka yang digunakan.
Skripsi yang mencantumkan daftar pustaka yang sangat banyak, yang apabila ditelusuri
keterkaitan antara isi kepustakaan dan masalah yang dibahas tidak terlalu jelas. Hal
semacam ini harus dihindari. Kualitas hasil karya ilmiah tidak berkaitan dengan banyaknya
buku yang tercantum dalam daftar pustaka, tetapi pada kualitas pustaka yang digunakannya.
Pada umumnya urutan langkah yang dilakukan dalam melakukan kajian teoritis melalui
sumber bacaan adalah sebagai berikut:
a. Mengkaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang
dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis.
b. Membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang
dipermasalahkan.
c. Merangkum hasil-hasil kajian teori, yang dapat berupa kesimpulan yang berisi
jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah, atau rangkuman argumentasi
teoritik yang akan digunakan dalam analisis hasil kajian.
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Selain itu pada umumnya pada akhir bagian Bab II Tinjauan Pustaka ini dicantumkan
pula sub bab kerangka teori, studi-studi terdahulu (studi yang pernah dilakukan) atau sub bab
yang lain.
5.1.3 Metodologi penelitian
Bab ini menjelaskan bagaimana kajian dilakukan. Sebagai kajian ilmiah maka
kebenaran fakta merupakan keharusan. Dengan demikian dalam bab ini harus jelas
terungkapkan bagaimana cara mencari fakta, instrumen yang digunakan, teknik-teknik
pengujian kebenarannya, dan lain-lain.
Seperti diketahui fakta empirik dapat dicari dari data yang telah ada (atau dari fakta
yang telah terjadi) maupun dari suatu fakta yang dicari melalui suatu eksperimen, atau melalui
suatu bentuk kegiatan ilmiah yang lain.
Apabila skripsi yang disusun berupa penelitian, maka dalam bab ini harus mampu
mengungkapkan macam data dan rancangan pencarian data tersebut. Termasuk di dalamnya
adalah uraian tentang variabel-variabel yang akan dikaji, populasi, sampling, instrumen
pengukuran dan metode pencarian data dan rancangan analisis data yang akan digunakan.
Selain itu pada akhir bagian Bab III dicantumkan diagram alir kajian ilmiah.
5.1.4 Hasil dan Pembahasan
Pada Bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil-hasil
penelitian/kajiannya/perencanaan/perancangan/survey dan investigasi/ studi literatur/studi
perbandingan/studi kelayakan. Skripsi dapat berupa penelitian, perencanaan, perancangan,
survey dan investigasi, studi literatur, studi perbandingan, studi kasus atau hasil studi
kelayakan, maka susunan laporan ini isinya dapat berbeda-beda. Skripsi yang berupa
perencanaan, bab ini berisi berbagai perhitungan perencanaan dan tampilan hasil
perencanaannya, sedangkan untuk kegiatan ilmiah yang lain isi bab ini tentu berbeda.
Selanjutnya ditampilkan analisis keterkaitan antara kajian-kajian teori dengan faktafakta empirik yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. Tulisan dalam bab
ini setidak-tidaknya memberikan jawaban atas pertanyaan: (a) seberapa tingkat kebenaran
ilmiah dari pemecahan masalah yang telah dihasilkan dan (b) hal-hal spesifik apa yang penting
untuk menjadi perhatian dari hal yang dipermasalahkan.

5.1.5 Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab,
yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah
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yang dituliskan dari atau berdasar pada diskusi hasil kajian. Untuk itu, disarankan agar
pernyataan-pernyataan kesimpulan ditulis dalam rangkaian kalimat-kalimat deklaratif yang
tidak terlalu panjang, ringkas tetapi padat isi.
Setiap saran yang ditulis setidak-tidaknya harus mengungkapkan (a) kepada siapa
saran itu diberikan, (b) apa saran yang diberikan, (c) mengapa saran tersebut diberikan.
Saran harus diperoleh berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

4.6

Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan dapat pula ditambahkan lampiran bila

diperlukan. Lampiran dapat berupa data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi
uraian yang disajikan dalam bagian utama skripsi. Lampiran dapat berisi contoh perhitungan,
uraian metode analisa, hasil-hasil pengujian, gambar, foto dan data penunjang lainnya.
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BAB V
TEKNIK PENULISAN SKRIPSI

5.1

Format Penulisan

5.1.1 Kertas
Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gsm ukuran A4. Apabila terdapat gambargambar yang menggunakan kertas berukuran lebih besar dari A4, harus dilipat sesuai dengan
aturan yang berlaku. Contoh ukuran kertas ditunjukkan pada Lampiran B.14 .
5.1.2 Jenis huruf
Naskah skripsi diketik dengan huruf berjenis Times New Roman 12 pt. Naskah dicetak
perlembar kertas tidak bolak-balik.
5.1.3 Margin/Batas kertas
Batas pengetikan naskah mengikuti normal margin sebagai berikut:
1. Jarak dari tepi asas kertas

= 3 cm

2. Jarak dari tepi bawah kertas = 3 cm
3. Jarak dari tepi kanan kertas

= 3 cm

4. Jarak dari tepi kiri kertas

= 4 cm

5.1.4 Format
Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik masuk 1 (satu) tab. Antar paragraph
tidak perlu diberi jarak. Setelah tanda titik, koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu
ketukan. Setiap bab dimulai pada halaman baru, judul bab diketik dengan huruf kapital,
diletakkan di tengah atas halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf
kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan kapital. Pemutusan kata harus
mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar. Judul bab, sub-bab dan sub-sub-bab
ditulis dengan huruf tebal (bold).
5.1.5 Spasi
Jarak antar baris dalam naskah adalah 1.5 (satu setengah) spasi. Jarak antar paragraph
1.5 (satu setengah) spasi. Jarak antara baris dalah judul bab, judul tabel dan judul gambar serta
dalam ringkasan diketik dengan jarak satu spasi. Ada beberapa aturan jarak dan spasi pada
pengetikan laporan yaitu:

a) Jarak antara bab ke sub bab adalah 2 kali enter.
b) Jarak sub bab ke sub-sub bab adalah 1 kali enter.
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c) Jarak sub bab ke sub bab baru adalah 2 kali enter.
d) Jarak ke judul tabel adalah 1 kali enter.
e) Jarak ke sesudah tabel adalah 1 kali enter.
f) Jarak ke gambar adalah 1 kali enter.
g) Jarak ke sesudah judul gambar adalah 1 kali enter.
h) Spasi setelah koma (,) atau titik (.) adalah 1 spasi.
i) Tidak ada spasi untuk akhir kata diikuti titik dua (:) maupun titik koma (;)
5.1.6 Header dan Footer
a. Header memuat logo ITATS berwarna dengan ukuran 4:5 dan memuat tulisan judul
skripsi.
b. Footer memuat tulisan Jurusan Teknik Kimia; Fakultas Teknologi Industri; Institut
Teknologi Adhi Tama Surabaya bersusun dari atas kebawah dan memuat nomor
halaman
c. Header dan Footer berjarak 1,5 cm dari batas margin dan kertas.
Contoh header dan footer ditunjukkan pada Lampiran B.12 .
5.1.7 Nomor halaman
Bagian awal skripsi diberi nomor halaman dengan menggunakan angka kecil romawi
(i, ii, iii, iv, dst.), ditempatkan pada sisi tengah bawah halaman. Penomeran dimulai dari cover
dalam (tidak ditulis tetapi ikut di hitung halamannya) sampai pada daftar tabel. Sedangkan
untuk bagian utama dan akhir skripsi menggunakan angka arab (1, 2, 3, 4, dst.) yang diletakkan
pada sisi kanan bawah. Penomeran di mulai dari BAB I sampai pada daftar pustaka.
5.1.8 Penulisan Abstrak
Abstrak skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris pada halaman berbeda
yang berurutan. Format penulisan abstrak:
a. Judul skripsi ditulis pada batas margin atas, di tengah halaman dengan ukuran
font 14 dan dicetak tebal dengan spasi 1
b. Nama mahasiswa, dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping
(jika ada) ditulis 2 spasi di bawahnya, dicetak dengan font 12 pada tengah
halaman. Jarak antara baris dari ketiga nama itu adalah spasi 1
c. Tulisan ABSTRAK berjarak 2 spasi dari judul ABSTRAK ditengah halaman
dengan ukuran font 14, dicetak tebal dan menggunakan huruf capital untuk
semua huruf.
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d. Jarak antar baris 1 spasi
e. Setiap paragraf pada abstrak dimulai masuk 1 tab (1,5 cm) dari batas margin
kiri dengan rata kiri-kanan
f. Jumlam kata maksimum adalah 200
g. Kata kunci harus dituliskan di bagian bawah abstrak dengan jarak 3 spasi dari
akhir abstrak, dengan jumlah kata minimal tiga dan maksimal lima. Kata kunci
dipilih kata penting yang merupakan kata pokok yang spesifik dalam laporan
skripsi. Penulisannya diurutkan abjad pertama dari kata kunci tersebut. Satu
kata kunci boleh terdiri lebih dari satu kata.
5.1.9 Penggunaan Istilah
Istilah yang dipergunakan dalam naskah harus konsisten dan singkat dengan
menggunakan bahasa yang baik dan benar.
a. Tata Bahasa dan Ejaan
Istilah yang digunakan harus memenuhi tata bahasa dan ejaan baku. Penyerapan unsur
bahasa asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah Bahasa
Indonesia diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk kata
Bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh kaidah yang
berlaku bagi unsur serapan dapat dilihat dalam Lampiran B.14.
b. Bahasa Asing
Penggunaan bahasa asing sedapat mungkin dihindari bila istilah dalam Bahasa
Indonesia sudah ada. Jika istilah dalam Bahasa Indonesia belum ada maka istilah tersebut
hendaknya ditulis sesuai dengan kata aslinya dan dicetak miring atau italic

5.2

Cara Mengutip Pustaka dan Menulis Daftar Pustaka
Dalam penulisan karya ilmiah seringkali menggunakan kutipan-kutipan untuk

memperjelas dan menegaskan isi uraian, atau untuk membuktikan apa yang dituliskan.
Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat dari orang lain, dengan syarat harus
menyebutkan dari mana pendapat itu diambil.
Kutipan yang diijinkan adalah kutipan isi, kecuali produk perundangan dan sejenisnya.
Kutipan isi hanya berisi inti sari pendapat yang dikutip dan hendaknya diambil yang benarbenar perlu saja.
Penulisan kutipan dilakukan dengan menuliskan: nama pengarang, tahun terbit, dan
nomor halaman, pada akhir kalimat kutipan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: Data
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hujan dalam kasus ini cukup lengkap selama 40 tahun, sehingga hasil perhitungannya makin
cermat (Subagio, 1986:12); … sebagaimana diungkapkan

pada

penelitian

terdahulu

(Tanaka, 1988:142) bendungan tipe urugan mempunyai kelebihan ….
5.2.1 Catatan Kaki
Catatan kaki merupakan penjelasan keterangan isi yang ditempatkan di kaki halaman.
Tujuan penjelasan itu dapat berupa: (1) keterangan tambahan lain yang perlu tentang isi
karangan (2) merujuk bagian lain dari naskah. Catatan kaki yang dibolehkan dalam pedoman
ini adalah catatan kaki berdasarkan isi karangan seperti yang dimaksud dalam nomor (1) dan
(2).
5.2.2 Daftar Pustaka
Daftar pustaka harus dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai
nama penulis, tahun penerbitan, judul pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Dalam
menuliskannya terdapat beberapa cara yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang
lain. Cara penulisan daftar pustaka mengikuti American Psychological Association (APA)
style yaitu sebagai berikut:
a. Jarak penulisan daftar pustaka satu spasi, antara satu pustaka dengan yang lain
diberi jarak 1.5 spasi.
b. Huruf pertama rapat batas kiri, sedang baris berikutnya masuk 7 ketukan dari batas
kiri (0,75 cm) atau disebut hanging indentation.
c. Urutan pustaka disusun menurut abjad nama penulis, tidak perlu memberikan nomor
urut.
d. Sumber pustaka disajikan dalam urutan: nama pengarang (last name first), tahun
terbitan, judul pustaka, edisi, kota dan nama penerbit. Antara informasi itu dipisahkan
dengan tanda titik kecuali kota penerbit diakhiri dengan titik dua (:).
e. Judul pustaka diketik dengan huruf miring.

Berikut ini disajikan beberapa contoh penulisan daftar pustaka:
1. Kutipan dari buku yang ditulis oleh satu pengarang
Alisjahbana,I. 1980. Teknologi dan Perkembangannya. Jakarta: Yayasan
Indayu
Spencer, G. C. 1968. Introduction to Plasticity. London: Champman Hall.
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2. Kutipan dari buku dengan dua pengarang
Pasandaran, E. & Taylor, C. D. 1984. Irigasi perencanaan dan Pengelolaan.
Jakarta: Gramedia.
Fuchs, N. O. & Stephens, R. I. 1980. Metal Fatigue in Engineenng. New York: John
Wiley & Sons.
3. Kutipan dari buku dengan banyak orang
Sastrapradja, D. S., Adisoemarto, S., Kartawinata, S., Sastrapradja, S. & Rifai, M. A.
1989. Keanekaragaman Hayati untuk Kelangsungan Hidup Bangsa. Bogor:
Puslitbang Bioteknologi
4. Kutipan dari terjemahan
Milman, H. 1982. Solution of Problems in Intergrated Electronics, Jilid I.
Cetakan I. Terjemahan M. Julius St. Malang: Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya
5. Kutipan dari artikel dalam sebuah buku
Rifai, M.A. 1992b. Bimbingan Penelitian. Dalam Rifai, M.A. & Sakri, A. (Penyunting).
Bunga Rampai Metodologi Penelitian: 27-32. Jakarta: DitBinlitabmas.
Davis, R. 1962. Character and Society. Dalam Louck, L.G., Gibson, W.M.& Arms, G.
(editor). Toward Liberal Education: 78-79. New York: Mc Graw Hill.
Soentoro. 1984. Penyerapan Tenaga Kerja Luar Sektor Pertanian di Pedesaan.
Dalam Kasryono, F. (Penyunting). Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Indonesia: 54-69. Jakarta: Obor
6. Kutipan dari majalah dan koran
Sapiie, S. 1975. Pemindahan Teknologi: Suatu Usul Pemecahan Untuk
Indonesia. Prisma. IV (1):19.
Suhardjono. 1991. Menggusur Drainase Mengundang Banjir. Surabaya Post.
13 Januari. hlm. 19.
Pitunov, B. 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan?
Majapahit Pos.13 Desember. hlm. 4&11.
7. Kutipan dari karya yang tidak diterbitkan (skripsi, tesis, disertasi)
Suroso, A. 1990. Kajian Optimasi Air pada Waduk Bening untuk Irigasi dan
PLTM. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
Tjitro, S. 2001. Simulasi Numerik Proses Pembekuan Alumunium Pada Pengecoran
Cetakan Pasir. Tesis tidak dipublikasikan. Jakarta: Universitas Indonesia.
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Malau, V. L996. Determination a I'aide de Microindentations Hertz ienne et Vickers des
Proprietes Micromechaniques de Couuches Superficielle Elaborees Notament par
Faisceaux Lasers. Unpublished PhD Thesis. France: Ecole Centrale de Lyon.
8. Kutipan dari buku pedoman, peraturan dan Ensiklopedia
Ditjen Cipta Karya . 1971. Peraturan Beton Indonesia Tahun 1971. Jakarta : Ditjen
Cipta Karya.
Griswold, E. N. 1997. "Logical Education". Ensiklopedia Americana XVII, hal .
164.
9. Kutipan dari pustaka elektronik yang didapat lewat internet
Mitchel, W. J. 1995. City of Bits: Space, Place and the Infobahn. Cambridge: MIT
Press. http ://www.mitpress.mitpress.mit.edu: 80/City of Bits/Pulling
Glass/Index.html. (diakses 1 Agustus 2008).
10. Kutipan dari makalah pertemuan ilmiah
Suhardjono. 1980. Sebuah Pengantar tentang Ilmu dan Hakekat Penelitian.
Makalah dalam Penataran Metodologi Penelitian llmiah Angkatan ke IV.
Pusat Penelitian Univelsitas Brawijaya. Malang, 17-22 September 1980.
Nampiah & Rifai, M. A.,1987. Species of Alternaria in agricultural centers in Java.
Makalah dalam Symposium on Corp Pathogens and Nematodes. BIOTROP. Bogor,
21-23 February 1987.
11. Kutipan dari jurnal
Suryawan, B. 1999. Analisis Pengaruh Volume Tabung Udara Terhadap
Kapasitas Pompa Ram Hidraulik. Jurnal Teknologi. XIII (2):158-164.
Diharjo, K. & Jamasri. 2001. Karakteristik Lelah Poros Baja S45C Bertakik V Akibat
Beban Amplitudo Konstan dan Beban Tiba-Tiba. MEDIA TEKNIK. XXIII (1):7075.
Wardana, ING., Baedowie, S. & Widodo, A. S. 2001. Pemanfaatan Coil-Oil Mixture
(COM) Untuk Pengganti Bahan Bakar Minyak Pada Boiler Industri (Tahap I), Jurnal
Ilmu-Ilmu Teknik (Engineering).13 (I):1-10
12. Kutipan dari badan/organisasi sebagai pengarang
UNESCO. 1980. Unisist Guide to Standards for Information Handling. Paris: UNESCO.
Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Potensi Desa Propinsi Banten. Jakarta: BPS.
13. Kutipan dari prosiding pertemuan ilmiah
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Nampiah & Rifai, M.A. 1988. Species of Alternaria in agricultural centers in Java. Dalam
Rivai, M.A., Machmud, M., Sastraatmadja,. A.H., Tjitrosomo, S.S., Umaly, R.C.&
Darmaputra, O. S. (Penyunting). Proceedings of the Symposium on Corp Pathogens
and Nematodes:213-215. Bogor: BIOTROP.
Meyer, B. & Herman, K. 1985. Formaldehyde Release from Pressed Wood
Products. Dalam Turoski. (Editor). Proceedings of the Symposium at the
187th Meeting on the American Chemical Society:101-116. Washington:
American Chemical Society.
Pustaka yang mempunyai dua nama pengarang hendaknya diperhatikan cara
penulisan nama pengarang pertama (nama keluarga terlebih dahulu) dan nama pengarang
yang kedua (nama keluarga dituliskan di belakang). Penulisan nama pengarang terkadang
cukup membingungkan, sebagai pedoman perhatikan uraian berikut ini.
Pada penulisan di daftar kepustakaan tidak perlu dituliskan gelar kesarjanaan atau
pangkatnya, untuk nama Indonesia yang hanya terdiri dari satu unsur, dituliskan sebagaimana
adanya (misalnya: Suhardjono). Namun banyak nama yang terdiri dari dua unsur atau
lebih. Untuk nama yang diikuti dengan nama ayah (Budiono Mismail), nama keluarga
(Mochamad Farid Hardja), atau marga (Muchtar Lubis), maka nama ayah, nama keluarga,
nama marga dituliskan terlebih dahulu dan disusul dengan unsur nama berikutnya setelah
tanda koma. Contoh penulisannya menjadi: Mismail, B.: Bardja, M. F.: Lubis, M.
Makin sering juga dijumpai nama Indonesia yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang bukan
merupakan gabungan nama ayah, keluarga atau marga misalnya Riyanto Haribowo, Dwi Anita
Rukmanasari, Sri Mulyani. Menuliskannya dilakukan dengan unsur nama terakhir diletakkan
di depan, jadi dituliskan sebagai berikut: Haribowo, R.; Rukmanasari, D. A.; Mulyani, S.
Bila nama diikuti dengan gelar (Raden Udiyanto, Andi Adam) atau nama panggilan
(Liek Wilardjo) maka nama diri dituliskan terlebih dahulu dari gelarnya atau panggilannya
(Udiyanto, R.; Adam, A.;Wilardjo, L.). Namun bilamana nama tersebut merupakan gabungan
dari gelar, nama, dan nama keluarga (Andi Hakim Nasution), maka penulisan nama keluarga
dilakukan terlebih dahulu (Nasution, A. H.). Penulisan nama Bali (I Gusti Ngurah Adipa),
dimulai dengan nama diri dan baru disusul unsur nama yang lain (Adipa, L G. N.), namun
bila masih ada nama keluarga di belakangnya (I Wayan Wija Pagehgiri) dituliskan
dengan menempatkan nama keluarga di depan (Pagehgiri, I. W. W.).
Nama asing umumnya mengikuti satu pola nama tertentu. Nama yang terdiri dari
gabungan nama keluarga dan nama diri penulisannya selalu dimulai dengan nama keluarga
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(Bush, George; Linsey, K. Rey). Nama-nama Belanda yang memakai partikel van der, dan
seterusnya, seperti F.P. van Delen dituliskan van Delen, F. P. Nama-nama Cina atau Korea
yang umumnya terdiri atas tiga unsur misalnya: Tay Yu Lin ditulis Lin, T. Y. Nama Jepang,
misalnya Muto Kiyoshi dituliskan menjadi Kiyoshi, M.
Bila kepustakaan yang dirujuk tidak menunjukkan nama penulisnya, maka sebagai
pengganti nama ditulis Nama Instansi atau Organisasi atau Penerbit yang mencetak atau
menerbitkan kepustakaan tersebut. Contoh penulisan daftar pustaka disajikan dalam
Lampiran B.15.

5.3

Cara Penulisan Persamaan, Tabel, Gambar, Lambang, Satuan, Singkatan dan
Cetak Miring

5.3.1

Persamaan
Setiap persamaan yang diacu harus diberi nomor berurutan dengan angka Arab

berdasarkan bab dan urutan penulisannya. Huruf pertama suatu persaman dimulai setelah
sepuluh ketikan spasi dari batas kiri. Nomor persamaan itu dituliskan di kanan persamaan
dan ditempatkan menempel pada batas kanan halaman dalam tanda kurung. Bilangan
pertama menunjukkan bab letak persamaan tersebut dan bilangan kedua, yang dipisahkan oleh
tanda hubung, menunjukkan urutan persamaan itu dalam bab tersebut. Berikut ini contoh
suatu persamaan ke 18 dalam bab ketiga.
𝐶𝑜𝑣𝛾𝛾 (𝜒𝑖 , 𝜒𝑗 ) = 𝜎𝛾2 exp (−

𝑑𝑖𝑗
𝑙𝛾

)

(3-18)

Persamaan itu diacu menurut nomor persamaannya. Selain itu, dalam penulisan
persamaan, huruf-huruf variabel dan fungsi ditulis miring atau italic sedangkan untuk
konstanta ditulis tegak. Contoh penggunaan persamaan dalam skripsi ditunjukkan dalam
Lampiran B.16. Persamaan dalam naskah yang disertai dengan nomor persamaan, harus
diketik dengan huruf P (kapital), seperti contoh berikut: Persamaan (2-3).
,

5.3.2

Tabel
Tabel harus dimuat dalam satu halaman dan tidak boleh dipisah di halaman

berikutnya. Dalam keadaan tertentu, huruf dapat diperkecil. Tabel yang disajikan harus tabel
yang dibahas, bilamana tidak dibahas dalam naskah tetapi perlu, cantumkan dalam lampiran.
Tabel harus diberi nomor urut dengan angka Arab berdasarkan bab dan urutan
tampilnya dalam bab itu. Penulisan nomomya serupa dengan pada nomor persamaan, tetapi
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tanpa tanda kurung, dan pemisah antara nomor bab dan nomor urutnya berupa titik. Antara
nomor tabel dan judul tabel dipisahkan oleh dua ketikan spasi. Judul tabel ditulis di atas
tabel dengan jarak satu spasi. Bila judul tabel lebih dari satu baris, jarak antara baris dalam
judul tabel diketik satu spasi dan tidak diakhiri dengan titik.
Tabel dalam naskah yang disertai dengan nomor tabel, harus diketik dengan huruf T
(kapital) dan di cetak tebal (Bold), seperti contoh berikut: Tabel 2.3 Tabel yang dikutip dari
suatu pustaka atau mengacu pada pustaka, harus dicantumkan sumbemya yang diletakkan di
bawah tabel yang mengacu, dipisahkan oleh lima ketikan garis. Acuan tersebut berupa
kata "Sumber:" dan diikuti oleh nama akhir pengarang, tahun dan halaman yang diacu. Contoh
tabel ditunjukkan dalam Lampiran B.13 .
5.3.3 Gambar
Gambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto atau peta. Pembuatan grafik
atau monogram disarankan menggunakan komputer, dengan memakai simbol yang jelas
maksudnya.
Foto ditampilkan sedemikian rupa agar jelas maksudnya. Untuk memperjelas ukuran
obyek foto letakkan suatu benda sebagai pembanding, misalnya penggaris atau nyatakan skala
objek foto tersebut, misalnya: skala 1 : 100.
Pemberian nomor urut gambar menggunakan angka Arab berdasarkan bab dan urutan
tampilnya dalam bab tersebut. Penulisan nomornya serupa dengan pada nomor tabel. Judul
gambar ditulis di bawah gambar lengkap dengan nomornya.
Penulisan gambar dalam naskah yang disertai dengan nomor gambar, huruf g (dalam
kata gambar) diketik dengan huruf G (Kapital) dan di cetak tebal (Bold), seperti contoh
berikut: Gambar 1.3. . Nomor urut dan judul gambar diketik langsung di bawah gambar dua
spasi di bawahnya. Bila judul gambar lebih dari satu baris, maka jarak antara baris dalam
judul garnbar diketik satu spasi. Contoh gambar ditunjukkan dalam Lampiran B.13.

5.3.4 Lambang, Satuan dan Singkatan
Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan huruf font symbol dalam
fasilitas program perangkat lunak komputer. Sebagai contoh untuk tanda perkalian tidak
menggunakan huruf x atau x tetapi menggunakan tanda perkalian dari huruf font symbol "×".
Kemudian rumus matematika diusahakan ditulis dalam satu baris. Bila hal ini tidak
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memungkinkan, aturlah cara pengetikan sedemikian rupa, agar rumus tersebut mudah
dimengerti.
Satuan dan singkatan yang digunakan adalah yang lazim dipakai dalam disiplin
ilmu misalnya: 25°C;10 m.detik-1 ;10 ppm; H2SO4.
5.3.5

Cetak Miring
Kata-kata yang bukan bahasa Indonesia baku ditulis dengan huruf miring, misalnya:

heat transfer, diffusion, sentong, iqro' dan lain-lain. Huruf miring juga dipakai untuk
penulisan beberapa bagian dalam daftar pustaka.
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BAB VI
PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

(Judul, Times New Roman, 14 pt, bold, center, awal kata dengan huruf besar kecuali kata
sambung)
Penulis I1*, Penulis II2, dan Penulis III3 (tanpa gelar, 2 spasi dari judul, Times New
Roman, 12 pt, bold, center)
Program Studi Teknik Kimia, FTI, UPN ”Veteran” Yogyakarta dan alamatnya

1*

(berjarak ½ spasi dari nama penulis, 10 pt, center)
2

Program Studi Teknik Kimia, FTI, UII dan alamatnya

3

Program Studi Kimia, FMIPA, UGM dan alamatnya
*

E-mail: sntkk@upnyk.ac.id

Abstract (bahasa Inggris, Times New Roman, 10 pt, bold, italic, center)

Abstrak ditulis 1 spasi dari judul abstrak dengan jenis huruf Times New Roman ukuran
10 pt dan ditulis miring, bukan bold, maksimum 200 kata, dan ditulis hanya dalam satu
paragraf dengan margin kiri 30 mm dan margin kanan 25 mm. Abstrak harus ditulis
secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
Keywords: berisi maksimum 5 kata kunci yang digunakan (berjarak ½ spasi dari abstrak)

Pendahuluan (10 pt, bold, 2 spasi dari keywords, dan ½ spasi dari paragraf di bawahnya)
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format Microsoft Office
Word 2007 atau 2010 pada kertas HVS ukuran A4 dengan margin masing-masing: atas 30
mm, bawah 25 mm, kiri 25 mm, dan kanan 20 mm. Jumlah halaman yang diijinkan maksimum
10 halaman.
Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 10 pt, 1 spasi, dengan format
1 kolom. Huruf pertama tiap paragraf ditulis menonjol ke dalam dengan jarak 5 mm. Semua
kata asing dalam naskah ditulis dengan huruf miring.
Contoh penulisan sumber pustaka dalam kalimat: Markou dan Nerantzis (2013) melaporkan
bahwa kultivasi mikroalga dengan kondisi salinitas tinggi dan nutrisi yang rendah dapat
meningkatkan sekitar 60-65% kadar lipid. Penambahan glukosa dalam POME dapat
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meningkatkan kandungan biomassa Chlorella vulgaris (Azimatun Nur dan Hadiyanto, 2015).
Pendahuluan berisi latar belakang, keterkaitan penelitian dengan pustaka rujukan sebelumnya,
identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, dan
gambaran hasil yang ingin dicapai.

Metode Penelitian (10 pt, bold, 1 spasi dari kalimat di atasnya, dan ½ spasi dari paragraf di
bawahnya)
Untuk makalah yang menggunakan pemodelan matematis, metodologi berisi teori atau
pendekatan model, justifikasi model, algoritma penyelesaian model-model, dan teknik
penyelesaiannya. Landasan teori berisi fenomena dasar, pengembangan keterkaitan fenomena
yang dikaji dengan fundamentalnya. Masing-masing persamaan matematis ditulis center dan
diberi nomor dengan angka arab dalam tanda kurung yang diletakkan pada batas margin kanan
naskah. Penulisan persamaan menggunakan fasilitas Equation yang tersedia di Microsoft
Office Word. Variabel matematis dalam persamaan ditulis dengan huruf miring dengan
subscript dan superscript sebagai teks (tegak). Contoh penulisan persamaan matematis adalah:
n

NPV   I 0  
1

B C
1 r2

(1)

Untuk makalah yang terkait dengan percobaan laboratorium, maka metodologi berisi bahan
percobaan, alat percobaan yang digunakan, dan cara menjalankan percobaannya.

Hasil dan Pembahasan (10 pt, bold, 1 spasi dari kalimat di atasnya, dan ½ spasi dari
paragraf di bawahnya)
Hasil dan pembahasan berisi data yang disajikan dengan tabel-tabel dan/ atau gambargambar serta analisis pembahasannya. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab
dan diberi judul. Contoh penyajian tabel dan gambar adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. (10 pt, bold ) Contoh Penyajian Tabel (10 pt, awal kata dengan huruf besar kecuali
kata sambung)
Nilai

No.

Variabel

1

Laju alir volumetrik arus-1, f1 (cm3/detik)

106

2

Laju alir volumetrik arus-2, f2 (cm3/detik)

71

3

Laju alir volumetrik arus-3, f3 (cm3/detik)

177

4

Konsentrasi arus-1, c1 (g/cm3)

0

5

Konsentrasi arus-2, c2 (g/cm3)

0,05

6

Konsentrasi arus-3, c3 (g/cm3)

0,0214

7

Volume cairan di dalam tangki, V (cm3)

6600

Tunak

Ukuran huruf untuk isi tabel 9 pt. Jarak antara judul tabel dan kalimat sebelumnya 1 spasi,
antara judul tabel dan tabel ½ spasi, serta antara tabel dan kalimat selanjutnya 1 spasi.
Gambar yang disajikan berwarna hitam-putih dengan kualitas gambar yang baik dan jelas.
Jika terdapat lebih dari 1 gambar dalam satu judul, maka tiap-tiap gambar diberi kode (a), (b),
(c), dst, dan keterangan tiap-tiap gambar dapat disajikan bersama judul gambar. Ukuran huruf
untuk judul gambar 10 pt, nomor gambar bold, dan awal judul gambar berhuruf besar.
Keterangan gambar dapat disajikan bersama judul gambar. Jarak antara judul gambar dan
kalimat sebelumnya 1 spasi, antara judul gambar dan gambar ½ spasi, serta antara gambar dan
kalimat selanjutnya 1 spasi.

1,1
1

Biomass (g/l)
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(a)
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1
0,9

Biomass (g/l)
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(c)

Gambar 1. Fase pertumbuhan C.vulgaris dalam 40% POME (a) D-glukosa (b) gliserol (c)
NaHCO3. Note:

Kesimpulan (10 pt, bold)
Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian/ kajian yang telah dilaksanakan dan
rekomendasi (jika ada).

Ucapan Terima Kasih (10 pt, bold)
Ucapan terima kasih bersifat optional. Jika ada, maka dapat ditujukan kepada instansi
pemberi dana penelitian dilengkapi dengan nomor kontrak (jika perlu) dan/ atau pihak-pihak
yang membantu terlaksananya penelitian.

Daftar Notasi (10 pt, bold, satuan SI)
P = tekanan [atm]
T = suhu [oC]

Daftar Pustaka (10 pt, bold)
Daftar pustaka ditulis sesuai dengan urutan abjad dengan ketentuan sbb:
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Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah/prosiding:
Markou G, Nerantzis E. Microalgae for high-value compounds and biofuels production: A
review with focus on cultivation under stress conditions. Biotechnology Advances 2013; 31
(8): 1532-1542.
Azimatun Nur MM, Hadiyanto. Enhancement of Chlorella vulgaris biomass cultivated in
POME medium as biofuel feedstock under mixotrophic conditions. J. Eng. Tech. Sci. 2015;
47 (5): 487-497.

Pustaka yang berupa judul buku:
Pierson HO. Handbook of carbon, diamond and fullerenes. Park Ridge NJ: Noyes. 1993:
87−94.

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:
Jones LE. The effect of boron on carbon fiber microstructure and reactivity. University Park
PA USA, Penn State Univ, PhD thesis, 1987.

Pustaka yang berupa patent:
Primack HS. Method of stabilizing polyvalent metal solutions, US patent 104, 1983.
Brunmore RT. Process for producing carbon fibers of high strength. US patent 358697, 1995.

Pustaka yang berupa bagian dalam buku/ handbook
Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS,
Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E−Publishing Inc; 1999,
p. 281−304.

Pustaka yang diperoleh dari internet:
USDA.

Farm

Service

Agency,

2008.

http://content.fsa.usda.gov/crpstorpt/rmepeii_r1/r1mepeii.htm (diakses 1 Maret 2010)
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LAMPIRAN
Lampiran A Pelaksanaan Skripsi
Lamprian A.1 Formulir Pendaftaran Skripsi
Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.1
FORM PENDAFTARAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
Npm Mahasiswa

: .......................................................
: .......................................................

Persyaratan mengambil Form S.1
No.

Syarat Mata Kuliah

Memenuhi

Keterangan

1

Lulus tahap persiapan

IPTP = ..........

2

4

Indeks prestasi kumulatif
Telah menempuh 110 sks dengan nilai minimal D
tidak lebih dari 25%
Indeks prestasi kumulatif > 2,00

IPK = .............
Menempuh ........
sks
IPK =

5

Lulus semua praktikum

6

Telah mengambil Kerja Praktek

3

No.
1

Syarat Administrasi

Memenuhi

Keterangan
Rp. ................

3

Bukti pembayaran bimbingan Skripsi
Bukti Her-Registrasi sebagai mahasiswa aktif (tidak
sedang cuti kuliah)
KRS yang memprogram Skripsi

4

DHS terakhir

Fotocopy

2

5
Bukti pembayaran SPP
Kesimpulan: diterima/ditolak mengambil Skripsi (form S.1)

Fotocopy
Fotocopy

Fotocopy

Dosen Wali,

Surabaya, .....................................
Mahasiswa,

NIP.

NPM.
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Lampiran A.2 Surat Tugas Proposal Skripsi
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Lampiran A.3 Formulir Pendaftaran Sidang Proposal Skripsi

Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.2
FORM PERSETUJUAN
SIDANG PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu: Koordinator Skripsi
Di Tempat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama Mahasiswa
: .................................................................................
NPM
: .................................................................................
Alamat
: .................................................................................
No. Telpon
: .................................................................................
Judul Skripsi
: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Mohon diperkenankan untuk mendaftar Sidang Proposal Skripsi
Demikian permohonan ini saya buat dan atas persetujuannya, saya sampaikan terima kasih.
Lampiran:
1. Foto copy & aslinya bukti pembayaran Sidang Proposal
2. Foto copy bukti pembayaran SPP bulan terakhir
3. Laporan Proposal Skripsi sebanyak 3 buku

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

NIP.

Surabaya, ........................................
Pemohon,

NPM.
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Lampiran A.4 Lembar Perbaikan Sidang Proposal Skripsi
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Lampiran A.5 Berita Acara Sidang Proposal Skripsi
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Lampiran A.6 Surat Tugas Skripsi
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Lampiran A.7 Formulir Jadwal Pengambilan Data Skripsi
Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.3
JADWAL PENGAMBILAN DATA SKRIPSI*)
Nama Mahasiswa
NPM
Fakultas/Jurusan
Alamat di Surabaya
Judul Skripsi
Tanggal Mulai Skripsi
Tanggal Akhir Skripsi
Pembimbing Perusahaan/Lab
No.

Hari

: .................................................................................
: .................................................................................
: Teknologi Industri/Teknik Kimia
: .................................................................................
: .................................................................................
.................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
Tanggal

Jam Hadir

Kegiatan

Surabaya, ........................................
Nama Perusahaan
Pembimbing Perusahaan

Nama terang, tanda tangan, cap perusahaan,
Jabatan Pembimbing

Catatan:
*) Diisi apabila SKRIPSI dilakukan di perusahaan/laboratorium
*) Format dapat diubah sesuai dengan format yang ada di perusahaan
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Lampiran A.8 Lembar Berita Acara Bimbingan Skripsi
Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.4
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
Nama Mahasiswa
NPM
Fakultas / Jurusan
Judul Skripsi

Tanggal Mengajukan Skripsi
Batas Akhir Bimbingan
Dosen Pembimbing
No.

Tanggal

: .................................................................................
: .................................................................................
: Teknologi Industri/Teknik Kimia
: .................................................................................
………………………………………………………..
……………………………………………………….
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
Pokok Bahasan

Paraf Dosen
Pembimbing

Surabaya, ........................................
Dosen Pembimbing

NIP.
Catatan:
Persyaratan sidang minimal melaksanakan tatap muka bimbingan sebanyak 12x dengan Dosen Pembimbing
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Lampiran A.9 Formulir Persetujuan Sidang Skripsi
Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.5

FORM PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
DARI DOSEN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa
: .................................................................................
NPM
: .................................................................................
Fakultas / Jurusan
: Teknologi Industri/Teknik Kimia
Mulai Mengambil Skripsi
: .................................................................................
Batas Akhir Bimbingan
: .................................................................................
Penyelesaian Skripsi
: .................................................................................
disetujui untuk mengikuti sidang Skripsi
Catatan (dari Dosen Pembimbing)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Surabaya, ........................................
Dosen Pembimbing

NIP.

Catatan:
Persyaratan mengikuti sidang Skripsi
1. Lama Bimbingan minimal 6 bulan
2. Tatap muka bimbingan minimal 12x
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Lampiran A.10 Formulir Pendaftaran Sidang Skripsi

Jurusan Teknik Kimia
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 100, Surabaya, Telp. (031) 5945043 Psw 148
Form S.6
FORMULIR PENDAFTARAN SIDANG SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama Mahasiswa
NPM
Alamat di Surabaya
No. Telpon
HP
Alamat Orang Tua
Telepon Orang Tua
Judul Skripsi
Mulai Bimbingan Skripsi
Batas Akhir Bimbingan
Dosen Pembimbing

: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
...................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................
: .................................................................................

Lampiran :
1. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir yang memprogram Skripsi
2. Foto copy DHS & TOEFL
3. Foto copy Jadwal Pengambilan Data Skripsi (Form S.3), asli ditunjukkan ( jika Skripsi
dilakukan di Perusahaan/Laboratorium.
4. Foto copy Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form. S.4), aslinya ditunjukkan
5. Persetujuan Sidang Skripsi dari Dosen Pembimbing (Form. S.5)
6. Darft Buku Skripsi sebanyak 4 buku
7. Foto copy & aslinya bukti pembayaran Sidang Skripsi
8. Foto copy bukti pembayaran SPP bulan terakhir
9. Foto copy bukti pembayaran bimbingan Skripsi beserta perpanjangannya (jika
diperpanjang)
Demikian formulir ini Kami lampirkan dengan sebenarnya.
Mengetahui,
Surabaya, .................................
Koordinator Skripsi
Peserta Sidang
Pas foto
Hitam Putih
3x3

NIP.

NPM
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Lampiran A.11 Lembar Perbaikan
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Lampiran A.12 Daftar Penialian Sidang Skripsi
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Lampiran A.13 Berita Acara Sidang Skripsi
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Lampiran B. Penulisan Skripsi
Lampiran B.1 Cover / Sampul Luar Laporan Skripsi

50

Lampiran B.2 Cover / Sampul Dalam Laporan Skripsi
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Lampiran B.3 Punggung Sampul

JUDUL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA NPM MAHASISWA
NAMA MAHASISWA NPM MAHASISWA

SKRIPSI 16088402
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Lampiran B.4 Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI Berjudul:
JUDUL SKRIPSI
Oleh:
Nama Mahasiswa
NPM.

Nama Mahasiswa
NPM.
Tanggal Ujian: 2 September 2016

Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Teknik (S.T.)
di
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Disetujui oleh:

1. Nama Pembimbing
NIP.

.

(Pembimbing 1)

………………….

2. Nama Pembimbing
NIP.

.

(Pembimbing 2)

………………….

(Pengiji 1)

………………….

(Penguji 2)

………………….

(Penguji 3)

………………….

3. Nama Penguji
NIP.

4. Nama Penguji
NIP.

5. Nama Penguji
NIP.

.

Surabaya, 2 September 2016
Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Skripsi

Nama Ketua Jurusan
NIP.

Nama Koordinator
NIP.
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Lampiran B.5 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1

2

a. Nama
b. Tempat/Tgl Lahir
c. Npm
d. Alamat

:
:
:
:

a. Nama
b. Tempat/Tgl Lahir
c. Npm
d. Alamat

:
:
:
:

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul Judul Skripsi
ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka..
Apabila dikemudian hari diketemukan seluruh atau sebagian dokumen/data
terdapat indikasi penyimpangan/pemalsuan/penjiplakan pada bagian tertentu, saya
bersedia menerima sanksi untuk dicabut gelar kesarjanaan dan konsekuensi hukuman
pidananya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari
siapa pun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya , 1 Desember 2011
Materai Tempel
Rp. 6.000

Nama Mahasiswa
NPM Mahasiswa

Nama Mahasiswa
NPM Mahasiswa
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Lampiran B.6 Abstrak / intisari

PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI DARI KULIT KAKAO
(Theobroma cacao l.) DENGAN H3PO4 SEBAGAI BAHAN
PENGAKTIF
Nama Mahasiswa : Romiarto
08.2012.1.01533
Fitrianingtyas
08.2012.1.01539
Nama Pembimbing : Dr. Agus Budianto, S.T., M.T.

ABSTRAK
Industri kimia sangat membutuhkan karbon aktif terutama pada proses
adsorbs dan purifikasi produk. Indonesia masih mengimpor karbon aktif
senilai US$ 17.845.800 pada tahun 2015 dengan tren kenaikan 10,70%. Pada
sisi lain bahan baku karbon aktif tersedia melimpah di Indonesia salah satunya
adalah kulit kakao. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui luas spesifik
maksimum karbon aktif yang terbuat dari kulit buah kakao, mengetahui
pengaruh temperature terhadap luas spesifik dari karbon aktif yang terbuat
dari kulit buah kakao, mendapatkan temperature terbaik untuk menghasilkan
karbon aktif dari kulit nuah kakao, memperoleh nilai bilangan iod alami dari
karbon aktif yang terbuat dari kulit buah kakao, mendapatkan karakteristik
karbon aktif yang dihasilkan berdasarkan SNI No. 06-3730-1995.
Penelitian dilakukan dengan proses karbonasi pada temperatur 550 0C,
600 0C, 650 0C dan 700 0C. setelah didinginkan selanjutnya dilakukan aktivasi
kimia dengan H3PO4. Konsentrasi yang digunakan 0,4 M; 0,6 M; 0,8 M; dan
1,0 M. tahap akhir adalah aktivasi thermal 600 0C.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivasi karbon aktif dengan
konsentrasi H3PO4 0,8 M pada suhu karbonasi 700 0C mendapatkan hasil
bilangan iod maksimal yaitu 1.194,38; kadar air 0,730% dan luas permukaan
spesifik 210,919 m2/g.
Kata Kunci: asam fosfat, karbon aktif, kulit kakao
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Lampiran B.7 Abstract Penerjemah Tersumpah
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Lampiran B.8 Kata Pengantar
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Lampiran B.9 Daftar Isi
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Lampiran B.10 Daftar Tabel
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Lampiran B.11 Daftar Gambar
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Lampiran B.12 Header dan Footer
Header

Adsorbsi Gas Karbon Dioksida Menggunkan Kalium Karbonat
Dengan Promotor Monosodium Glutamat

ukuran garis 3 pt

Times New Roman, 12 point

Footer
Jurusan Teknik Kimia
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

1
ukuran garis 3 pt
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Lampiran B.13 Tabel dan Gambar
Tabel 4.1. Hasil Analisa Karaginan dengan Konsentrasi NaCl 0,1% dan KCl 0,1%

No
1.
2.
3.
4.
5.

No
1.
2.
3.
4.
5.

Konsentrasi
KOH6 (%)
6,5
7
7,5
8

Konsentrasi
KOH6 (%)
6,5
7
7,5
8

Variabel NaCl 0,1 %
Kadar
Rendemen
Kadar
Air
29,3092
30,3800 Abu
16,0629
(%)
(%)
(%)
31,3544 19,3412 17,9952
35,0540 28,5632 14,7620
19,2105 26,2939 12,4112
25,8354 29,1609 14,7825
Variabel KCl 0,1 %
Kadar
Air
Rendemen
Kadar
(%)
20,9750
29,1322 Abu
15,9823
(%)
(%)
30,2891 22,4720 12,2867
39,7565 16,3010
8,6467
18,6645 25,1845
9,3671
33,0419 35,6854 15,6063

Kadar

Strenght

Sulfat

Gel

1,49
(%)
1,73
0,656
0,528
0,498

6,9
(Newton)
8,6
3,2
2
1

Kadar
Sulfat
(%)
0,838
0,550
0,469
0,539
0,821

Strenght
Gel
(Newton)
4,5
2,3
1,5
2
1,2

Gambar 4.1. Grafik Hubungan Konsentrasi KOH Treatment (%) Terhadap
Rendemen Karaginan (%) dengan Konsentrasi NaCl 0,1 % dan
KCl 0,1 %
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Lampiran B.14 Ukuran Kertas HVS A4 dan Margin

1,5 cm
header

3 cm
1,5 cm
Kerangka Tulisan / Text

Ukuran Kertas A4
(21,0 cm x 29,7 cm)
4 cm

3 cm

1,5 cm
Footer

3 cm

Nomor Halaman
di kanan atas

1,5 cm
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Lampiran B.15 Daftar Pustaka
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