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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bagian ini bebas untuk diisikan berbagai macam kalimat persembahan selama kalimat 

yang dibuat tidak melanggar etika. Idealnya halaman persembahan dibuat sebanyak satu 

halaman. 
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HALAMAN MOTO 

 

Bagian ini bebas untuk diisikan berbagai macam kalimat moto selama kalimat yang dibuat 

tidak melanggar etika. Idealnya halaman moto dibuat sebanyak satu halaman. 
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KATA PENGANTAR 

 

Kata pengantar adalah bagian yang digunakan untuk menyampaikan rasa syukur atas 

selesainya penyusunan laporan tugas akhir. Selain itu, bagian kata pengantar juga dapat 

memuat berbagai hal sebagai berikut: 

1. Tujuan penulisan laporan atau pelaksanaan penelitian tugas akhir. 

2. Mengemukakan kesulitan-kesulitan (non ilmiah) yang ditemui pada saat penelitian 

tugas akhir. 

3. Ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu atau mendukung 

penyelesaian penulisan laporan atau pelaksanaan penelitian tugas akhir. 

4. Harapan penulis terhadap penelitian tugas akhir yang telah diselesaikan. 

Umumnya bagian kata pengantar ditutup dengan tanda tangan dari penulis. 

 

 Yogyakarta, 1 Nopember 2017 

 

 

 

  ( Nama Mahasiswa ) 
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SARI 

 

Bagian sari adalah bagian laporan yang berisi ide pokok laporan yang meliputi latar 

belakang, gambaran singkat penelitian, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang 

dihimpun dari pelaksanaan penelitian. Idealnya bagian sari dibuat sebanyak satu halaman, 

lengkap dengan tambahan beberapa kata kunci yang digunakan pada bagian sari. 

 

Kata kunci: sari, metodologi, temuan. 
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GLOSARIUM 

 

Glosarium memuat daftar kata tertentu yang digunakan dalam laporan dan membutuhkan 

penjelasan, misalnya kata serapan yang belum lazim digunakan. Contoh penulisannya seperti 

di bawah ini: 

 

Compile proses untuk mengubah berkas kode program dengan berkas lain yang 

terkait menjadi berkas yang siap untuk dieksekusi oleh sistem operasi 

secara langsung. 

Debug langkah untuk menelusuri kesalahan kode program. 

Waterfall metode pengembangan perangkat lunak.  
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BAB I 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

1.1 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin 

kiri.Subbab dengan penomoran menggunakan 2 angka.  

 

1.1.1 Anak Subbab 

Anak Subbab dengan penomoran menggunakan 3 angka. Setelah Anak Subbab 

penomoran cukup dengan menggunakan huruf abjad besar dan dicetak tebal. 

 

Cucu Subbab  

Cucu Subbab tidak perlu penomoran tetapi dicetak tebal. Cucu Subbab tidak perlu 

penomoran tetapi dicetak tebal. Cucu Subbab tidak perlu penomoran tetapi dicetak tebal. Cucu 

Subbab tidak perlu penomoran tetapi dicetak tebal.  

 

1.1.2 Anak Subbab 

Anak Subbab dengan penomoran menggunakan 3 angka. Setelah Anak Subbab 

penomoran cukup dengan menggunakan huruf abjad besar dan dicetak tebal. 

 

1.2 Subbab 

Penyebutan dengan nomor untuk level 1 menggunakan huruf abjad kecil. Posisi nomor 

dimulai dari margin kiri, seperti di bawah ini: 

a. Jika di dalam penyebutan level 1 terdapat penyebutan lagi (penomoran level 2) maka 

digunakan nomor menggunakan angka arab. Posisi penomoran 0,8 cm dari dari margin 

kiri seperti di bawah ini: 

1. Penomoran level 2. 

2. Penomoran level 2. 

3. Penomoran level 2. 
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Jika di dalam penyebutan level 2 terdapat penyebutan lagi (penomoran level 3) maka 

cukup diuraikan satu persatu, seperti ini: penomoran level 3, penomoran level 3, dan 

penomoran level 3. 

b. Jika di dalam penyebutan level 1 terdapat penyebutan lagi (penomoran level 2) maka 

digunakan nomor menggunakan huruf abjad kecil dengan kurung. Posisi penomoran 0,8 

cm dari dari margin kiri 

c. Jika di dalam penyebutan level 1 terdapat penyebutan lagi (penomoran level 2) maka 

digunakan nomor menggunakan huruf abjad kecil dengan kurung. Posisi penomoran 0,8 

cm dari dari margin kiri  

 

1.3 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

1.4 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  
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BAB II 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

2.1 Subbab 

Untuk mengacu ke gambar jangan gunakan kata ‘seperti gambar berikut’ tapi gunakan 

menu Reference kemudian klik ikon Cross-reference dan pilih seperti terlihat pada Gambar 

2.1. Pada bagian Reference type, Insert reference to: dan For which caption pilih sesuai 

dengan kebutuhan. Gunakan cara yang sama untuk tabel. Jika pada pilihan Reference type, 

pilihan ‘Gambar’, ‘Tabel’ atau persamaan ‘( ‘, tidak muncul, tekan tombol Cancel dan 

masukkan Reference type dari ikon Insert Caption. 

 

 
Gambar 2.1 Silakan copy paste untuk membuat judul gambar 

Sumber: Zukhri (2014) 

 

Diharapkan dengan adanya Gambar 2.1 di atas, mahasiswa dapat menyusun skripsi 

dengan cepat, karena nanti daftar gambar tinggal di-update dan akan menyesuaikan sendiri, 

baik gambar maupun letak halaman riil-nya. Jadi tidak perlu membuat penomoran dan daftar 

gambar secara manual. Demikian juga untuk tabel. 

 

2.2 Subbab 

Untuk mengacu ke tabel jangan gunakan kata ‘seperti tabel berikut’ tapi gunakan menu 

Reference kemudian klik ikon Cross-reference dan pilih seperti terlihat pada Gambar 2.1. Pada 

bagian Reference type, Insert reference to: dan For which caption pilih sesuai dengan 

kebutuhan. Tabel akan lebih mudah di-edit jika dibuat sebagai object Microsoft Excel. Untuk 
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membuatnya anda tinggal copy saja tabel di bawah ini. Keuntungannya jika data dalam tabel 

terkait dengan grafik/chart, maka grafik akan tersambung dengan data, sehingga setiap 

perubahan data otomatis akan mengubah grafik. Diharapkan dengan adanya Gambar 2.1 di 

atas, mahasiswa dapat menyusun skripsi dengan cepat, karena nanti daftar gambar tinggal di-

update akan menyesuaikan sendiri dengan gambar dan letak halaman riil-nya. Jadi tidak perlu 

membuat penomoran dan daftar gambar secara manual. 

Adapun contoh tabel seperti terlihat pada Tabel 2.2. Untuk mengedit tabel cukup klik 

kanan dan pilih open atau edit. Font yang dapat digunakan adalah font Times New Roman 

dengan ukuran paling kecil 11, atau font Courier New dengan ukuran paling kecil 9, dengan 

masing-masing spasi sebesar 1 (single). Posisi judul kolom di tengah-tengah kolom dengan 

posisi data diatur agar rata kiri untuk teks atau posisi data diatur agar rata kanan untuk bilangan. 

 

Tabel 2.1 Contoh tabel yang dibuat menggunakan MS Word 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 
Testing Testing Testing 
Testing Testing Testing 
Testing Testing Testing 

 

Pembuatan tabel menggunakan MS Word belum tentu mencukupi untuk manyajikan 

formula, maka tabel dapat dibuat sebagai objek MS Excel. Dalam penggunaan tabel dalam 

bentuk objek MS Excel, ukuran font harus dibuat proporsional dengan font yang digunakan 

dalam tabel MS Word sebagaimana contoh pada Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2 Contoh tabel yang dibuat dengan MS Excel 

 
Sumber: Gunakan menu References & atur seperlunya agar daftar pustaka otomatis keluar 

sendiri dan bisa diacu di sini dengan mudah.  

 

Bagaimana cara meng-copy paste persamaan dapat dilihat pada Gambar 2.2. Penomoran 

persamaan akan otomatis menyesuaian nomor bab dan urutan di dalam bab terkait. Jangan 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
100 5 105
13 6 19
45 78 123
99 10 109
257 99 356
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manual ya membuatnya. Nomornya juga bisa diacu seperti nomor gambar dan nomor tabel, 

sehingga dijamin mengacunya tidak salah nomor. 

 

 
Gambar 2.2 Cara copy paste persamaan ( 3.1 ) menjadi persamaan ( 2.1 ). 

 

Bagaimana bentuk persamaan hasil copy paste dari bab 3 yang nomornya bisa menyesuaikan 

sendiri dapat dilihat pada persamaan ( 2.1 ). 

 

 

Akurasi =
Solusi	Maksimum− Solusi	yang	dihasilkan
Solusi	Maksimum− Solusi	Minimum

. 100% ( 2.1 ) 
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BAB III 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

3.1 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

3.2 Subbab 

Untuk membuat persamaan gunakan menu insert dan ikon equation dan diberi nomor 

persamaan seperti contoh persamaan ( 3.1 ). Persamaan dan nomornya ditaruh di dalam tabel 

agar rapi. Untuk mudahnya copy paste saja contoh ini. 

 

Akurasi =
Solusi	Maksimum− Solusi	yang	dihasilkan
Solusi	Maksimum− Solusi	Minimum

. 100% ( 3.1 ) 

 

3.3 Subbab 

Notasi algoritmik, kode program atau pseudocode dituliskan dengan font Courier New 

atau font sejenis (font 9, spasi 1) dan dianggap sebagai gambar, seperti terlihat pada Gambar 

3.1. 

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    cout << "Hello world!" << endl; 
    return 0; 
} 

Gambar 3.1 Contoh kode program yang dianggap sebagai gambar. 
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BAB IV 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

4.1 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

4.2 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

4.3 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  
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BAB V 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

5.1 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

5.2 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

5.3 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  
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BAB VI 

TULISKAN JUDUL BAB DI BARIS INI 

 

 

6.1 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

6.2 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  

 

6.3 Subbab 

Format paragraf dengan style isi paragraf diterapkan sama di seluruh dokumen. Baris 

pertama berjarak 1 cm dari margin kiri rata kanan, diikuti baris seterusnya dari margin kiri.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran tidak perlu diberi nomor halaman. Dokumen apa saja yang dimasukkan dalam 

lampiran cukup diberi judul dengan kata ‘LAMPIRAN’ yang dilanjutkan dengan huruf abjad 

besar untuk penomoran. Cukup judul ‘LAMPIRAN’ saja yang dimasukkan dalam daftar isi. 

Judul-judul lampiran, seperti Lampiran A, Lampiran B dan seterusnya, tidak perlu dimasukkan 

dalam daftar isi. 


