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KATA PENGANTAR

Pedoman penulisan tugas akhir ini disusun sebagai acuan bagi seluruh mahasiswa dan dosen
pembimbing tugas akhir Universitas Esa Unggul dengan harapan dokumentasi atau laporan
tugas akhir dapat disajikan secara baik, benar, dan rapi sehingga dapat dengan mudah
dikenali dan diapresiasi oleh Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul maupun para
pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman ini disusun oleh Tim Perumusan Standar Penulisan Tugas Akhir yang terdiri dari
unsur senat akademik universitas, kantor penjaminan mutu, dan perpustakaan universitas.
Tim perumusan memberikan kesempatan kepada fakultas untuk membuat pedoman
tambahan mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini.

Kami mengharapkan pedoman ini dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh mahasiswa
Universitas Esa Unggul dalam mendokumentasikan tugas akhir sebagai salah satu
persyaratan untuk menyelesaikan suatu proses pembelajaran di program studinya.

Jakarta, November 2018

Kantor Penjaminan Mutu
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas akhir pada hakikatnya adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan
dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau
pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah
ditetapkan sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Tugas akhir disusun sebagai salah
satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus pada suatu jenjang dan jenis pendidikan
di Universitas Esa Unggul.

Penyusunan pedoman penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh masih beragamnya
dokumentasi tugas akhir mahasiswa, baik dari segi dimensi, ukuran dan jenis kertas,
warna sampul, dan penempatan atribut laporan tugas akhir (logo, judul tugas akhir,
nama mahasiswa, nama program studi dan fakultas). Dengan tidak mengurangi keunikan
ataupun ciri khas setiap fakultas/program studi, seharusnya disusun pedoman yang
berlaku umum di Universitas Esa Unggul.

B. Tujuan

Dengan adanya pedoman penulisan tugas akhir yang berlaku untuk satu universitas
diharapkan:
1. Mahasiswa memiliki acuan yang jelas dan memudahkan dalam penyusunan tugas

akhir;
2. Dosen pembimbing tugas akhir memiliki acuan yang jelas dalam memberikan arahan

dan penilaian terhadap tata tulis tugas akhir.

C. Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan melalui implementasi pedoman penulisan tugas akhir
Universitas Esa Unggul adalah sebagai berikut:
1. Adanya keseragaman dokumentasi tugas akhir mahasiswa, baik dari segi dimensi,

warna sampul, maupun format penulisan;
2. Adanya kemudahan bagi sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya untuk

mengakses dokumentasi tugas akhir di repository perpustakaan.
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BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

PENULISAN TUGAS AKHIR

A. Pengertian

1. Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan
ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan
dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan
sesuai bidang keilmuannya masing-masing.

2. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga
kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik
cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

3. Koordinator Tugas Akhir adalah koordinator yang dibentuk dan diangkat oleh
dekan untuk menjalankan dan mengelola penyelenggaraan tugas akhir di fakultas
pada periode tahun akademik tertentu.

4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap pada suatu perguruan tinggi
yang diangkat dan ditetapkan oleh dekan fakultas untuk membimbing mahasiswa
dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kompetensi, ruang lingkup, dan
topik tugas akhir.

5. Bimbingan Tugas Akhir adalah kegiatan tatap muka antara mahasiswa dengan
dosen pembimbing tugas akhir dalam rangka diskusi, pengarahan, dan pelaporan
kemajuan kegiatan/pelaksanaan tugas akhir.

6. Sidang Tugas Akhir adalah forum untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan dan
pelaporan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk seminar terbuka/tertutup.

7. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip
sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai
karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

B. Ruang Lingkup

Tugas akhir yang dimaksud di dalam pedoman ini adalah karya ilmiah mahasiswa dari
setiap jenis dan jenjang pendidikan di Universitas Esa Unggul yang terdiri dari:
1. Skripsi (program Sarjana);
2. Tesis (program Magister);
3. Disertasi (program Doktor);
4. Tugas Akhir (program Profesi);
5. Karya Tulis Ilmiah (program Diploma).
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BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR

Secara garis besar, dokumentasi tugas akhir dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari
bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir tugas akhir. Berikut penjelasan mengenai masing-
masing bagian tugas akhir.

A. Bagian Awal Tugas Akhir

Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian,
halaman pengesahan, kata pengantar, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya
ilmiah untuk kepentingan akademis, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan
daftar rumus.

1. Halaman judul tugas akhir, ditempatkan setelah halaman sampul (cover), disusun
dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 poin, diketik
dengan spasi 1,15 dan harus dibuat rata tengah (simetris) dengan memuat
(secara berurutan dari  atas ke bawah):

a. logo Universitas Esa Unggul sesuai dengan standar berdiameter 3 cm (bilah
lengkung berbentuk huruf “e” dan bola berwarna biru dengan komposisi:
cyan=100, magenta=60, yellow=0, black=0; dan bilah lengkung berbentuk huruf
“u” berwarna jingga dengan komposisi: cyan=0, magenta=70, yellow=100,
black=0);

b. nama perguruan tinggi “Universitas Esa Unggul”;

c. judul tugas akhir, ditulis maksimal 16 kata (tidak termasuk preposisi) dan tanpa
menyebutkan obyek penelitian (waktu dan tempat penelitian);

d. jenis tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi);

e. keterangan tujuan disusunnya tugas akhir;

f. nama mahasiswa;

g. nomor induk mahasiswa;

h. nama program studi;

i. nama fakultas;

j. nama perguruan tinggi “Universitas Esa Unggul”;

k. tahun disahkannya tugas akhir.

2. Halaman pernyataan keaslian, sebagai bentuk komintmen sivitas akademika
UEU terhadap anti plagiarisme, disusun dengan menggunakan jenis huruf Times
New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan harus dibuat rata
tengah dengan memuat:

a. pernyataan keaslian tugas akhir;
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b. nama mahasiswa;

c. nomor induk mahasiswa;

d. tanda tangan mahasiswa;

e. tanggal.

3. Halaman pengesahan, untuk memenuhi aspek legalitas dan etika akademik
terhadap karya ilmiah sivitas akademika UEU, disusun dengan jenis huruf Times
New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan harus dibuat rata kiri
dan rata kanan dengan memuat:

a. data mahasiswa (nama, nomor induk, asal program studi);

b. judul tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi);

c. pernyataan bahwa tugas akhir telah berhasil dipertahankan di hadapan tim
penguji untuk memperoleh gelar diploma, sarjana, profesi, atau magister UEU;

d. nama dan tanda tangan tim penguji;

e. nama dan tanda tangan ketua program studi;

f. tanggal ditetapkan.

4. Halaman ucapan terima kasih, sebagai ucapan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir, disusun dengan jenis huruf
Times New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan harus dibuat
rata kiri dan kanan dengan memuat:

a. pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih, dimulai dari responden (pemberi
data), dosen pembimbing, dan pihak   luar yang membantu kelancaran
penelitian;

b. tempat dan tanggal;

c. tanda tangan penulis tugas akhir.

5. Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademis, sebagai bentuk komitmen sivitas akademika UEU untuk
mempublikasikan karya ilmiahnya demi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni, disusun dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 poin, diketik
dengan spasi 1,15 dan harus dibuat rata kiri dan kanan dengan memuat:

a. data mahasiswa (nama, nomor induk, asal program studi dan fakultas);

b. judul tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, atau tesis);

c. pernyataan persetujuan untuk memberikan hak bebas royalti kepada UEU untuk
menyimpan, mengalihmediakan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan
karya ilmiahnya;

d. tempat dan tanggal;

e. tanda tangan penulis tugas akhir.
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6. Abstrak, berisi ikhtisar atau rangkuman mengenai tugas akhir, disusun dengan jenis
huruf Times New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan harus
dibuat rata kiri dan kanan dengan ketentuan:

a. pada bagian atas abstrak ditulis judul tugas akhir, nama mahasiswa, dan asal
program studi;

b. abstrak minimum 200 kata dan maksimum 250 kata dalam 1 (satu) paragraf;

c. semua istilah dalam bahasa asing dicetak dengan huruf miring;

d. pada bagian bawah abstrak dituliskan kata kunci;

e. ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7. Daftar isi, memuat semua bagian tulisan tugas akhir sehingga mudah untuk
dibaca/ditemukan, disusun dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12
poin, setiap awal kata menggunakan huruf kapital, diketik dengan spasi 1,15 dan
harus dibuat rata kiri dan kanan dengan ketentuan:

a. penomoran bab menggunakan angka romawi besar (BAB I, BAB II, BAB III, dst);

b. penomoran sub-bab menggunakan angka latin (1.1, 1.2, 1.3, dst) dan hanya
ditulis maksimal sampai derajat ketiga:

BAB I Pendahuluan

1.1 Sub-bab derajat pertama

1.1.1 Sub-bab derajat kedua, butir pertama

1.1.2 Sub-bab derajat kedua, butir kedua

1.1.1.1 Sub-bab derajat ketiga.

8. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar rumus, untuk menampilkan informasi
tambahan dalam mempresentasikan hasil penelitian di dalam tugas akhir, disusun
dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi
1,15 harus dibuat rata kiri dan kanan, dan penomorannya menggunakan angka latin
(1.1, 1.2, 1.3, dst).

B. Bagian Isi Tugas Akhir

Merupakan bagian inti dari tugas akhir yang mempresentasikan hasil penelitian, disusun
dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan
harus dibuat rata kiri dan rata kanan dengan ketentuan:

1. setiap bab dimulai pada halaman baru;

2. judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, dicetak tebal, dan dengan
posisi simetris di tengah;

3. perpindahan antar bab tidak perlu diberikan sisipan halaman khusus.
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Secara garis besar, bagian isi tugas akhir terdiri dari 6 (enam) BAB yaitu pendahuluan,
tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, dan penutup.

1. BAB I - Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian;

2. BAB II - Tinjauan Pustaka, memuat landasan teori yang relevan, hasil-hasil penelitian
lain, dan hipotesis (jika diperlukan);

3. BAB III - Metode, memuat rencana penelitian, obyek penelitian, tempat dan waktu
penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis data;

4. BAB IV - Hasil, memaparkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, tabel, atau
gambar;

5. BAB V - Pembahasan, memuat penjelasan/penafsiran hasil penelitian (jangan
mengulang hasil), analisis data, serta perbandingan dengan hasil penelitian
terdahulu baik yang pro maupun yang kontra;

6. BAB VI - Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

C. Bagian Akhir Tugas Akhir

Pada bagian ini memuat daftar referensi dan daftar lampiran, yang disusun dengan jenis
huruf Times New Roman berukuran 12 poin, diketik dengan spasi 1,15 dan harus dibuat
rata kiri dan rata kanan dengan ketentuan:

1. Daftar referensi, dapat terdiri dari buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar,
wawancara, publikasi elektronik, dan lain sebagainya yang dijadikan rujukan atau
acuan dalam penyusunan tugas akhir, dan disajikan secara konsisten dalam lingkup 1
(satu) fakultas dalam format APA (American Psychological Association), MLA
(Modern Language Association), Vancouver, atau format lain sesuai arahan fakultas.

2. Daftar lampiran disusun sebagai data pelengkap yang menunjang penyusunan
tugas akhir, dan dikelompokkan menurut jenisnya sesuai arahan fakultas masing-
masing, antara lain dapat berupa jadwal, tabel, gambar, grafik, desain, dan lain
sebagainya.
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BAB IV

KETENTUAN UMUM PENULISAN TUGAS AKHIR

Berikut ini adalah ketentuan umum mengenai tata cara menampilkan dokumentasi tugas
akhir, untuk mewujudkan dokumentasi tugas akhir yang baik, dan seragam, serta menjadi
ciri khas karya ilmiah Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul.

A. Ketentuan Jenis dan Ukuran Kertas
Untuk menyeragamkan hasil pencetakan tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah,
skripsi, tesis atau disertasi, mahasiswa wajib menggunakan kertas A4 (ukuran 21 cm x
29,7 cm), jenis HVS, warna putih polos, dan dengan berat 70 gram; dan apabila ukuran
kertas tidak sesuai dengan standar maka tugas akhir tidak diterima

B. Ketentuan Halaman Sampul
Halaman sampul dibuat dengan hardcover berwarna hitam (komposisi: cyan=93,
magenta=88, yellow=89, black=90) dan tulisan pada halaman sampul dibuat dengan
tinta emas, jenis huruf Times New Roman berukuran 14 poin, diketik dengan spasi 1,15,
dan harus dibuat rata tengah (simetris).

Sebagai bentuk pernyataan identitas diri atas karya ilmiah sivitas akademika UEU,
halaman sampul disusun dengan memuat (secara berurutan dari atas ke bawah):

1. Logo Universitas Esa Unggul berdiameter 3 cm dan dibuat dengan tinta emas;

2. Nama perguruan tinggi “Universitas Esa Unggul”;

3. Judul tugas akhir, ditulis maksimal 16 kata (tidak termasuk preposisi) dan tanpa
menyebutkan obyek penelitian (waktu dan tempat penelitian);

4. Jenis tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, atau tesis);

5. Nama mahasiswa;

6. Nomor induk mahasiswa;

7. Nama program studi;

8. Nama fakultas;

9. Nama perguruan tinggi “Universitas Esa Unggul”;

10. Tahun disahkannya tugas akhir.

C. Ketentuan Punggung Halaman Sampul
Agar mudah ditemubalikan pada sistem repository perpustakaan, mahasiswa wajib
menuliskan informasi tugas akhir pada punggung halaman sampul dengan menggunakan
huruf kapital, dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 8 poin, diketik dengan
spasi 1, dan ditempatkan di tengah punggung halaman sampul (rata tengah); dan harus
memuat (secara berurutan dari kiri ke kanan):

1. Jenis tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, atau tesis);
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2. Nama dan nomor induk mahasiswa;

3. Judul tugas akhir;

4. Tahun disahkannya tugas akhir.

D. Ketentuan Penempatan Posisi Teks (margin)
Naskah tugas akhir wajib dicetak hanya pada 1 (satu) sisi kertas (tidak bolak balik)
dengan ketentuan posisi penempatan teks pada tepi kertas sebagai berikut:

1. Batas kiri, 4 cm dari tepi kertas (termasuk 1 cm untuk penjilidan);

2. Batas kanan, 3 cm dari tepi kertas;

3. Batas atas, 3 cm dari tepi kertas;

4. Batas bawah, 3 cm dari tepi kertas.

E. Ketentuan Penulisan Naskah Tugas Akhir
Seluruh naskah tugas akhir (kecuali halaman sampul dan halaman judul), wajib dicetak
menggunakan tinta hitam sempurna, dengan jenis huruf Times New Roman berukuran
12 poin, diketik dengan spasi 1,15 (pada Ms.Word diset “0” poin pada before dan after)
dan harus dibuat rata kiri dan rata kanan.

Sebagai bentuk pernyataan identitas diri atas karya ilmiah sivitas akademika UEU,
mahasiswa wajib mencetak tulisan “Universitas Esa Unggul” pada setiap halaman pada
naskah tugas akhir, mulai abstrak sampai daftar referensi dengan menggunakan jenis
huruf Arial dengan ukuran 10 poin cetak tebal, dan ditempatkan pada posisi kanan atas
(sebagai header).

F. Ketentuan Penomoran Halaman
Naskah tugas akhir wajib diberikan penomoran halaman dengan menggunakan  jenis
huruf Times New Roman berukuran 12 poin dengan ketentuan:

1. untuk halaman judul tidak diberikan nomor halaman, akan tetapi tetap
diperhitungkan;

2. untuk bagian awal tugas akhir, menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst) dengan
posisi di bagian tengah bawah 2 cm dari tepi kertas;

3. untuk bagian isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir, menggunakan angka latin
(1, 2, 3, dst) dengan posisi di bagian tengah bawah 2 cm dari tepi kertas.

G. Ketentuan Jumlah Eksemplar Tugas Akhir
Untuk mengembangkan budaya ramah lingkungan, Mahasiswa hanya diwajibkan
mencetak laporan tugas akhir sebanyak 1 (satu) eksemplar saja untuk diserahkan ke
perpustakaan universitas; dan wajib mengalihmediakannya ke dalam format digital
(PDF) dan menyampaikannya dalam bentuk CD bagi perpustakaan universitas, dosen
pembimbing, program studi, dan fakultas.
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BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya pedoman penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat
mengarahkan mahasiswa secara maksimal dalam menyusun dokumentasi laporan tugas
secara baik dan benar. Dalam rangka menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan
salah satu upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas akhir di universitas, kami mengharapkan saran dan masukan dari
segenap pemangku kepentingan demi perbaikan mutu proses dan hasil pembelajaran
serta peningkatan citra Universitas Esa Unggul.
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DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Surat Keputusan Rektor UEU Nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Penulisan Tugas
Akhir Universitas Esa Unggul.
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LAMPIRAN



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin – warna emas)

JUDUL
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin – warna emas)

KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin – warna emas)

NAMA: ………………
NIM:…………….

PROGRAM STUDI …………………………………………
FAKULTAS ………………………………………

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN …….

Formulir Halaman Sampul

4x enter
(1,15 spacing)

7x enter
(1,15 spacing)

7x enter
(1,15 spacing)

8x enter
(1,15 spacing)

3 
cm

3 
cm

6,
5 

cm

3 cm



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin)

JUDUL
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin)

KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS
(jenis huruf: Times New Roman 14 poin)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ………….

NAMA: ………………
NIM: …………….

PROGRAM STUDI …………………………………………
FAKULTAS ………………………………………

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
…….TAHUN ……

Formulir Halaman Judul
3 cm

3 
cm

3 
cm

6,
5 

cm

4x enter
(1,15 spacing)

7x enter
(1,15 spacing)

3x enter
(1,15 spacing)

5x enter
(1,15 spacing)

7x enter
(1,15 spacing)



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir / Skripsi/ Tesis ini adalah hasil karya saya
sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ……………………………………………..
NIM : ……………………………..
Tanda Tangan : ……………………………..
Tanggal : ……………………………..

Formulir Halaman Pernyataan Keaslian



HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan oleh
Nama : ………………………………..
NIM : ………………………………..
Program Studi : ………………………………..
Judul Karya Tulis Ilmiah : ………………………………..

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Diploma
……………………….. pada Program Studi ..……………………………..
Fakultas……………………………….…., Universitas Esa Unggul.
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