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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Laporan Paktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai rambu-rambu bagi

mahasiswa Program Penyuluh Lapangan (TPL) Akademi Teknologi Kulit yang dalam

proses penyiapan dan penyelesaian Tugas Akhir. Rambu-rambu ini mengatur hal-hal

yang bersifat substantif ataupun teknis secara garis besar dengan kemungkinan

pengembangan dan penyesuaian lebih lanjut. Sejalan dengan keragaman topik,

pendekatan dan pemecahan masalah maupun saran yang bisa dikembangkan di sentra

IKM. Sesuai dengan karakteristik sebagai pedoman umum, hanya hal-hal esensial saja

yang diatur dalam pedoman ini, sementara itu, hal-hal yang lebih bersifat teknis

diserahkan kepada mahasiswa untuk mengembangkannya dan tetap mengacu pada

sistematika dalam pedoman.

Pedoman pelaksanaan Tugas Akhir ini dimaksudkan agar para mahasiswa dan

pembimbing mempunyai keseragaman dalam memahami, melaksanakan, dan memenuhi

kriteria baku mutu dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir, sehingga laporan

Tugas Akhir menjadi karya ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen

pembimbing, sentra IKM, dan Akademi Teknologi Kulit.

B. Persyaratan Akademik dan Administratif

1. Syarat-syarat akademik bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir adalah:

a. Telah lulus semua mata kuliah teori, sesuai dengan kurikulum yang berlaku

b. Nilai mata kuliah D paling banyak 25% dari MKB, MBB dan MPP

c. Tidak ada nilai E

d. Nilai IP kumulatif minimal 2,00

e. Melaksanakan survey ke lapangan (Pra PKL) dalam menentukan usulan materi

f. Telah menempuh seminar proposal Tugas Akhir

g. Mengajukan proposal Tugas Akhir yang sudah memperoleh persetujuan tertulis

dari para pembimbing

2. Syarat-syarat administratif bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir

adalah :

a. Terdaftar resmi sebagai mahasiswa Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta

b. Tidak dalam status masa cuti/selang kuliah



Buku Panduan Tugas Akhir TPL 2012

2

c. Telah mengisikan mata kuliah  seminar dan Tugas Akhir dalam Kartu Rencana

Studi semester yang bersangkutan

d. Menandatangani surat penempatan tugas PKL dan pernyataan tata tertib yang

dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian tempat mahasiswa PKL.
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BAB II

PENYUSUNAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Pengajuan Proposal Tugas Akhir

Akademi Teknologi Kulit sangat menganjurkan mahasiswa yang akan menyusun

Laporan Tugas Akhir untuk menyiapkan segala sesuatu sedini mungkin, mengingat

bahwa Tugas Akhir yang akan dihasilkan merupakan titik kulminasi dari Diploma III

Program TPL. Bantuan untuk langkah awal, telah dimulai sejak materi yang diberikan

pada semester pertama, yaitu berupa tugas-tugas perkuliahan yang relevan dengan

komponen-komponen usulan proposal Tugas Akhir. Dengan Pedoman TA diharapkan,

bahwa usulan permasalahan Laporan Tugas Akhir yang akan diangkat menjadi Laporan

Tugas Akhir sebagai hasil pemikiran yang terencana, yang pada akhirnya akan

mengecewakan semua pihak. Materi PKL berdasarkan fakta di lapangan berdasar hasil

survey. Untuk menjamin tingginya kualitas Laporan Tugas Akhir, secara resmi

mahasiswa diizinkan mengajukan Proposal Tugas Akhir setelah menyelesaikan semua

mata kuliah teori. Dengan demikian, diharapkan proposal yang diajukan telah

mengalami proses pematangan dan pembahasan yang cukup, termasuk dialog terus

menerus dengan sesama mahasiswa, para dosen dan dosen pembimbing.

B. Proses Pengajuan Proposal

Proposal Tugas Akhir yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing yang ditunjuk

harus digandakan oleh mahasiswa yang akan mengajukan, sebanyak lima eksemplar,

dengan perincian sebagai berikut :

1) Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan

2) Satu eksemplar diserahkan kepada Bagian Administrasi Akademik

3) Dua eksemplar diserahkan kepada  dua orang dosen pembimbing

4) Satu eksemplar kepada Program Studi masing-masing.

C. Komponen Proposal Tugas Akhir

Proposal Tugas Akhir harus mempunyai komponen-komponen baku sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Komponen ini mencakup uraian tentang kejelasan butir-butir
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a. Latar belakang ; menjelaskan prolog permasalahan dan hal-hal yang menarik

ditinjau dari segi keilmuan (landasan teori) dan perlu dilakukan pendampingan

(PKL)

b. Perumusan masalah meliputi permasalahan yang ada di IKM serta industri yang

ditinjau dan diajukan masalah yang prioritas sebagai batasan masalah untuk

dijadikan topik laporan Tugas Akhir.

c. Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil Tugas Akhir.

2. Kajian Teori, Landasan Teori

Komponen ini mencakup landasan Tugas Akhir atau kajian secara komprehensif

yang meliputi deskripsi, analisis, sintesis mengenai teori, temuan empirik atau

pemikiran mutakhir tentang berbagai permasalahan yang relevan dengan

pelaksanaan Tugas Akhir. Kajian secara teoritik ini dapat dijadikan landasan

pembuatan kerangka  pikir.

3. Pelaksanaan Kegiatan PKL

Komponen Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), mencakup :

a. Materi kegiatan PKL yang menerangkan tentang komponen yang digunakan

untuk  kegiatan selama pelaksanaan PKL yang disesuaikan dengan kondisi di

lingkungan tempat PKL.

b. Jadwal PKL, pada jadwal juga digambarkan tentang waktu dan tanggal

pelakasanaan PKL meliputi bentuk kegiatan, acara dan waktu yang dibutuhkan

pada setiap jenis kegiatan.

4. Daftar Pustaka

Semua pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dituangkan dalam Tinjauan

Pustaka dan dirangkum dalam Daftar pustaka.

D. Format dan Tata Tulis Proposal

Proposal Tugas Akhir harus dibuat dengan mengikuti aturan, format dan tata tulis

ditetapkan dalam BAB III buku ini, sedangkan sampul proposal harus dibuat sesuai

dengan contoh format sampul pada lampiran 1.

E. Seminar Proposal Tugas Akhir

Seminar proposal adalah mata kuliah dalam bentuk kelas seminar, yang diselenggarakan

pada semester enam dengan bobot dua satuan kredit semester (2 SKS). Maksud mata

kuliah ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang akan
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menyusun Tugas Akhir untuk menyajikan usulan proposal berdasarkan fakta di

lapangan/klien dan memperoleh masukan yang diperlukan, baik dari dosen pengampu,

pembimbing, maupun dari sesama mahasiswa.

F. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL)  dilakukan berdasarkan proposal yang telah diajukan dan

disetujui dosen pembimbing. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dipehatikan

diantaranya :

1. Setiap topik atau masalah menuntut pendekatan dan metode tertentu, bagi mahasiswa

harus sudah mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan  dan metode

tersebut sebelum memulai melaksanakan PKL.

2. Sebelum memulai pelaksanaan PKL, mahasiswa perlu melakukan survei ke lokasi

PKL agar diperoleh informasi tata kelola usaha, permasalahan penentuan materi

PKL,  gambaran antisipatif tentang kendala atau hambatan yang mungkin ada dan

tindakan antisipatif yang perlu dilakukan.

3. Selama pelaksaan PKL diharapkan selalu ada kontak antara mahasiswa dengan

dosen pembimbing. Dengan demikian, hal-hal yang memerlukan pertimbangan atau

persetujuan pembimbing dapat diperoleh secepatnya, sehingga terhindar dari

kesalahan yang lebih besar.

G. Laporan Praktek Kerja Lapangan

Mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, diwajibkan untuk

membuat Laporan mengenai pelaksanaan PKL tersebut. Dalam pembuatan laporan PKL

sebagai materi untuk ujian tugas akhir, mahasiswa selalu melakukan konsultasi dengan

dosen pembimbing sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan.

H. Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir

1. Mahasiswa memohon surat ijin kepada Sekretaris Tugas Akhir untuk

Identifikasi/Survey  ke Disperindagkop. (form 1)

2. Setelah mendapat ijin dari Sekretaris Tugas Akhir, mahasiswa kemudian melakukan

Identifikasi/Survey ke IKM dengan bimbingan Disperindagkop, selanjutnya

mengajukan  judul Tugas Akhir kepada Sekretaris Tugas Akhir. (form 1)
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3. Setelah judul disetujui, maka Ketua Panitia Tugas Akhir  atas usulan Sekretaris

Tugas Akhir menunjuk dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

(form 2)

4. Mahasiswa selanjutnya menyusun proposal Tugas Akhir yang disetujui oleh dosen

pembimbing dan proposal Tugas Akhir wajib diseminarkan.

5. Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di IKM membawa Surat

Pengantar PKL dan dilampiri proposal. (form 1)

6. Mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diwajibkan membuat

lembar monitoring/blangko konsultasi. (form 3)

7. Selama mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan harus mendapat bimbingan,

baik dari dosen pembimbing maupun dari pihak Dinas Perindustrian. (form 3)

8. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dalam waktu sekitar 1 bulan

9. Apabila sudah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa harus

mendapatkan :

a. Surat keterangan tanda selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dari Dinas

Perindustrian, untuk dilampirkan pada naskah tugas akhir.

b. Catatan harian (Progress Report) yang disusun oleh mahasiswa harus disahkan

Dinas Perindustrian dan IKM Praktek Kerja Lapangan untuk disampaikan kepada

Dosen Pembimbing.

10. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir hendaknya mahasiswa selalu melakukan

konsultasi dengan dosen pembimbing.

11. Setelah konsep naskah disetujui oleh dosen pembimbing, selanjutnya naskah diketik

sesuai dengan pedoman penulisan Tugas Akhir.

12. Setelah mahasiswa melengkapi beberapa persyaratan tersebut diatas, mahasiswa

dapat mengajukan surat permohonan ujian Tugas Akhir kepada Panitia, dengan

menyerahkan 4 ( empat ) bendel naskah Tugas Akhir, masing-masing dimasukkan

dalam stofmap.

a. Stofmap berwarna Merah untuk program studi Teknologi Bahan Kulit, Karet,

dan Plastik.

b. Stofmap berwarna Biru untuk program studi Teknologi Pengolahan Kulit.

c. Stofmap berwarna Kuning untuk program studi  Teknologi  Produk Kulit

Masing-masing stofmap dituliskan judul Tugas Akhir dan identitas mahasiswa.

Permohonan Ujian Tugas Akhir dengan mengisi form 4 dan menunjukkan tanda

terima naskah Tugas Akhir pada form 11.
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13. Apabila sudah dinyatakan lulus, mahasiswa harus menyerahkan naskah Tugas Akhir

( yang telah direvisi dan dijilid) sebanyak 7 (tujuh) eksemplar dan setelah mendapat

pengesahan dari dosen pembimbing, Tim Penguji dan Direktur, naskah akan

didistribusikan sebagai berikut

a. 1 ( satu ) eksemplar untuk Dirjen IKM

b. 1 (satu) eksemplar untuk diserahkan ke Dinas Perindustrian asal mahasiswa

c. 1 ( satu ) eksemplar untuk diserahkan ke Disperindagkop (tempat PKL);

d. 1 (satu) eksemplar untuk tempat pelaksanaan PKL

e. 1 ( satu ) eksemplar diserahkan ke Program Studi;

f. 1 ( satu ) eksemplar dan 1 copy CD (dalam format PDF) untuk diserahkan ke

Perpustakaan Akademi Teknologi Kulit.

g. 1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan

I . Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program TPL

Pembimbing untuk pelaksanaan dan menyusun laporan Tugas Akhir terdiri atas dua

orang pembimbing. Pembimbing ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Akademi

Teknologi Kulit.

Pembimbing Utama Pelaksanaan Tugas Akhir dan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

dari Akademi Teknologi Kulit adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Direktur Akademi

Teknologi Kulit Yogyakarta.

Pembimbing Pendamping Pelaksanaan Tugas Akhir dan Penyusunan Laporan Tugas

Akhir dari Dinas Perindustrian adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Direktur ATK

Yogyakarta atas usulan Dinas Perindustrian tempat mahasiswa melaksanakan PKL.

J. Ujian Tugas Akhir

Ujian Tugas akhir dilaksanakan dengan mengikuti Pedoman Pelaksanaan Laporan

Tugas Akhir. Syarat-syarat ujian tugas akhir :

1. Mahasiswa mendaftarkan ujian kepada Sekretaris Panitia Ujian TA (kaprodi masing-

masing) dengan  menyerahkan naskah Laporan Tugas Akhir yang telah disetujui

dosen pembimbing sebanyak 4 eksemplar kepada Sekretaris Panitia Ujian TA

(kaprodi masing-masing).

2. Penyerahan naskah  paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian

3. Menyerahkan persyaratan administratif  yang telah ditentukan
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4. Jadwal ujian dapat dilihat di bagian administrasi akademik 3 hari setelah naskah

Laporan diserahkan

5. Pada waktu ujian mahasiswa pria diwajibkan memakai kemeja warna putih lengan

panjang dan berdasi, celana panjang warna hitam sedangkan untuk perempuan

menyesuaikan

6. Hadir 15 menit sebelum ujian dimulai, peserta ujian membawa hard copy dan soft

copy laporan Tugas Akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing.

K. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian akhir penyusunan laporan meliputi revisi perbaikan naskah laporan,

dengan mempertimbangkan masukan dewan penguji dan penyelesaian administratif.

1. Revisi Laporan

Setelah ujian berakhir, mahasiswa bertanggung jawab melakukan revisi untuk

menyempurnakan laporan. Saran-saran dan keberatan atau komentar dewan penguji

harus diolah dan disusun menjadi lembar pelaksanaan revisi dan hal ini digunakan

untuk merevisi penyusunan akhir laporan Tugas Akhir. Lembar pelaksanaan revisi

harus dilampirkan (tidak ikut dijilid) pada naskah laporan. Mahasiswa bekewajiban

memperoleh persetujuan atas hasil revisinya dari dosen penguji.

Waktu pelaksanaan revisi dibatasi maksimal selama 1 (satu) minggu setelah Ujian

TA. Jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum memperoleh

persetujuan tertulis dari semua dosen penguji atas hasil revisinya, maka mahasiswa

wajib menempuh ujian ulang. Semua biaya kuliah dan ujian jika  melewati batas

waktu yang telah ditentukan ditanggung oleh mahasiswa.

Setelah mendapatkan persetujuan revisi dari dosen penguji yang bersangkutan,

maka naskah dapat dijilid dan digandakan sesuai kebutuhan. Untuk persetujuan

pengesahan naskah, mahasiswa diberi waktu sampai dengan akhir Agustus 2011.

2. Penyelesaian Administratif

Mahasiswa bertanggung jawab untuk menggandakan laporan Tugas Akhir yang telah

disahkan oleh dewan penguji, pembimbing dan Direktur Akademi Teknologi Kulit

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Laporan digandakan sebanyak 7 (tujuh) eksemplar dan dijilid dengan sampul

karton tebal bertuliskan tinta emas,

1) warna merah tua untuk Program Studi Teknologi Bahan Kulit, Karet dan

Plastik

2) warna biru tua untuk Program Studi Teknologi Pengolahan Kulit

3) warna hijau tua untuk Program Studi Teknologi Produk Kulit

b. Syarat Kelulusan Ujian Tugas Akhir adalah nilai minimal C dan menyelesaikan

revisi pada akhir bulan Agustus. Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan

revisi pada bulan tersebut, maka tidak bisa mengikuti wisuda bulan September

pada tahun yang sama.

c. Telah bebas dari pinjaman buku di perpustakaan (form bebas pustaka).

d. Tidak ada tanggungan pinjaman peralatan di laboratorium (form bebas

laboratorium)
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BAB III

BAHASA, FORMAT DAN TATA TULIS

A.  BAHASA

Sebagai karya ilmiah Laporan Tugas Akhir harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku

secara baik dan benar. Ciri-ciri utama bahasa ragam ilmiah antara lain adalah:

menggunakan istilah baku bermakna lugas secara konsisten, struktur kalimat yang

gramatis, kalimat dan paragraf yang jelas ide pokoknya, serta memiliki kepaduan

hubungan antar kalimat dan antar paragraf.

B. FORMAT LAPORAN TUGAS AKHIR

1. Bagian awal

a. Sampul

Sampul laporan Tugas Akhir memuat Judul, nama lengkap dan nomor Induk

Mahasiswa (NIM), lambang Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, maksud

penulisan, nama Program Studi, nama Akademi, nama Kementerian

Perindustrian dan tahun penyelesaian. Contoh sampul lihat lampiran 2, sampul

tersebut dibuat di karton tebal dengan mencantumkan halaman i, tapi tidak

diketik.

b. Lembar Pembatas

Lembar ini sebagai pembatas isi Laporan Tugas Akhir yang dipasang diantara

sampul dan halaman judul

c. Halaman Persembahan

Halaman ini dimaksudkan untuk menyampaikan kata-kata mutiara atau

persembahan yang dikemukakan oleh penulis.

d. Halaman Intisari atau Abstrak

Halaman ini berisi ringkasan laporan dalam bahasa Indonesia untuk intisari dan

dalam bahasa Inggris untuk abstrak, disusun dengan urutan intisari dilanjutkan

abstrak.

Paragraf pertama berisi uraian singkat mengenai permasalahan,  tujuan dan

manfaat  Tugas Akhir. Paragraf kedua berisi materi kegiatan PKL dan jadwal

PKL, mencakup populasi sentra IKM dan metode pemecahan masalah. Paragraf
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ketiga berisi hasil PKL, Pembahasan dan kesimpulan PKL. Intisari dan abstrak

ditulis masing-masing dalam satu halaman dan  maksimal masing-masing 500

kata, ditulis dengan jarak satu spasi.

e. Kata Pengantar

Kata pengantar dimaksudkan untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh

mengenai maksud penulisan Laporan Tugas Akhir, dan ucapan terima kasih

kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan.

f. Daftar Isi

Daftar ini memuat secara terperinci daftar isi keseluruhan Laporan Tugas Akhir

beserta nomor halamannya. Unsur yang dimasukkan dalam daftar isi dimulai dari

bagaimana awal TA sampai dengan lampiran.

g. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, beserta nomor halamannya.

(Lihat Lampiran 7)

Contoh format pembuatan Tabel (lihat Lampiran 8).

h. Daftar Gambar

Daftar gambar berisi nomor urut gambar, judul gambar beserta halamannya.

(Lihat Lampiran 9)

2. Bagian Inti

Isi bagian Laporan Tugas Akhir disajikan dalam bentuk bab-bab, subbab dan atau

tingkat hierarki judul yang lebih terperinci lagi dengan menganut sisitematika

tertentu.

Laporan Tugas Akhir harus memiliki fokus yang jelas, fokus dapat berupa masalah,

obyek yang dilaporkan, atau pilihan yang menjadi topik sehingga perlu dilakukan

pengembangan produksi maupun teknologi alternatif pada suatu sentra Industri Kecil

Menengah (IKM) pada saat mahasiswa mengimplementasikan. Penulisan laporan TA

dapat dilakukan dengan menggunakan format baku yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan
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D. Manfaat

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Materi Kegiatan

1. Nama IKM (Sentra) tempat praktek kerja lapangan

2. Keadaan IKM (Sentra) Industri: Jenis dan jumlah produksi,

kelembagaan, organisasi, permodalan, ketenagakerjaan,  bahan

dan alat produksi, proses produksi, pengendalian mutu,

pemasaran, dan permasalahan IKM / Sentra

3. Konsentrasi/fokus praktek kerja lapangan

B. Metode Pelaksanaan PKL

C. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil DAN Kegiatan PKL

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3. Bagian Akhir

a. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat identitas semua buku, jurnal, laporan penelitian, referensi

dari internet, dan sumber-sumber yang diacu, yang digunakan dalam penulisan

Laporan Tugas Akhir. Sumber yang tidak disebut dalam bagian isi tidak boleh

disebut dalam daftar pustaka, sebaliknya sumber yang disebut dalam bagian isi,

harus disebut dalam Daftar Pustaka.

b. Lampiran-lampiran

Lampiran memuat semua dokumen atau bahan penunjang yang dilaksanakan

dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. Lampiran dapat berupa surat ijin PKL,

instumen PKL, perhitungan statistik yang dipakai, prosedur perhitungan, hasil uji
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coba instrumen, dan catatan lapangan. Lampiran diberi nomor secara urut dan

nomor halamannya merupakan kelanjutan dari nomor halaman bagian inti.

E. TATA CARA PENULISAN

Ketentuan tentang bahasa dan tata tulis untuk Laporan Tugas Akhir, meliputi bahasa,

pengetikan dan cara penulisan. Berikut adalah ketentuan tentang hal-hal tersebut.

Laporan Tugas Akhir ditulis dengan bahasa baku, tata cara penulisan mengikuti aturan

ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali penulisan Daftar Pustaka.

1. Pengetikan

a. Kertas dan Ukuran

Laporan Tugas Akhir diketik pada kertas berwarna putih, ukuran kuarto (21,5 cm

x 28 cm), dengan berat 80 miligram. Apabila ada dalam penulisan yang

menggunakan kertas khusus, seperti kertas milimeter untuk grafik, kertas kalkir

untuk bagan dan sejenisnya, boleh digunakan melebihi batas yang ditentukan,

kemudian dilipat sesuai ukuran kuarto.

b. Sampul

Sampul luar menggunakan karton tebal dan dilapisi plastik bening dengan warna

sampul sebagai berikut:

Merah tua : untuk Prodi TBKKP

Biru Tua : untuk Prodi TPK

Hijau tua : untuk Prodi Tek. PK

Tulisan pada sampul luar menggunakan warna tinta emas.

c. Penggunaan Huruf

Naskah diketik komputer dengan huruf / font Times New Roman ukuran 12

karakter.

d. Spasi Pengetikan

Untuk penulisan laporan, jarak antar baris adalah dua spasi.

1). Khusus untuk judul tabel dan judul gambar yang terdiri dari dua baris atau

lebih, jarak antar baris adalah satu spasi.

2). Pada daftar pustaka, jarak antara baris dalam satu pustaka satu spasi dan jarak

antar pustaka adalah satu setengah spasi.

e. Batas Tepi Pengetikan Naskah

Batas tepi pengetikan naskah ditentukan sebagai berikut:
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Tepi atas :  4 cm

Tepi bawah :  3 cm

Tepi kiri :  4 cm

Tepi kanan :  3 cm

f. Pengetikan alinea baru

Alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-6 dari batas tepi kiri.

g. Pengisian Ruangan Halaman

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya

pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan dan jangan

Sampai ada ruangan yang terbuang-buang. Kecuali kalau akan mulai dengan

alinea baru, persamaan, daftar, gambar, subjudul, atau hal-hal yang khusus.

h. Pengetikan Bab, Subbab dan Anak Subbab

1) Nama bab diketik dengan angka romawi besar (I, II, III, dst) dengan jarak 4

cm dari tepi atas. Nomor halaman bab ditulis dengan angka dan ditulis

ditengah-tengah halaman bawah. Nomor halaman berikutnya ditulis sebelah

kanan.

2) Pengetikan nama sub bab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf

awal setiap kata dalam nama sub bab ditulis dengan huruf kapital. Nomor sub

bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital (A,B,C, dst)

3) Pengetikan anak sub bab dimulai dari tepi kiri. Huruf awal setiap kata dalam

anak subbab ditulis dengan huruf kapital.

2. Cara Penulisan

a. Penomoran

1) Penomoran halaman

Halaman judul, kata pengantar, dafar isi, dafar tabel, daftar gambar

menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst).

Penomoran halaman untuk bab baru diletakkan dua spasi dibawah baris

terakhir teks disebelah bawah tengah kertas, selanjutnya disebelah kanan atas.

Nomor halaman ditulis dengan angka, dimulai dari bab pendahuluan.

2) Penomoran rumus matematis
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Jika didalam Laporan Tugas Akhir terdapat sejumlah rumus matematis,

penomoran dilakukan dengan angka arab yang ditempatkan dekat tepi kanan,

diantara tanda kurung.

3) Hierarki penggunaan Nomor dan Huruf

Urutan untuk Bab, sub bab, dst :

I. PENDAHULUAN ( ditengah kertas, untuk penggunaan bab)

A.  (mulai dari kiri halaman, untuk sub bab)

1. (anak sub bab)

a.

1)

a).

(1).

(a).

b. Huruf Miring dan Huruf Kapital

Penggunaan huruf miring digunakan untuk istilah asing dan huruf kapital dalam

bagian isi Laporan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam pedoman ejaan yang

disempurnakan. Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam penulisan

daftar pustaka, mengikuti aturan tersendiri, yang disebut aturan penulisan daftar

pustaka.

c. Penyajian Tabel dan Gambar

1). Tabel (Daftar)

a). Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di

atas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik.

b). Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang,

sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman

lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor tabel (daftar) dan kata

lanjutan, tanpa judul.

c). Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu

dengan yang lainnya cukup tegas.

d). Kalau tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus

dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan

disebelah kiri atas.
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e). Di atas dan di bawah (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari

uraian pokok dalam makalah.

f). Tabel (daftar) diketik simetris

g). Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat,

ditempatkan pada lampiran.

2). Gambar

a). Bagan, grafik, peta dan foto semuaya disebut gambar (tidak dibedakan)

b). Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di

bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik

c). Gambar tidak boleh dipenggal

d). Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong di dalam

gambar dan jangan pada halaman lain

e). Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas

gambar harus diletakkan disebelah kiri kertas

f). Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-

wajarnya (jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk)

g). Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan

interpolasi atau ekstrapolasi

h). Letak gambar diatur supaya simetris.

d. Penulisan Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka menganut salah satu sistem yang banyak digunakan

secara internasional yang disederhanakan untuk Program Diploma III, Akademi

Teknologi Kulit, Yogyakarta. Cara penulisan daftar pustaka yang benar adalah

sebagai berikut :

1). Disusun kebawah menurut abjad dari nama pengarangnya, tanpa diberi

nomor urut.

2). Nama penulis lebih dari satu suku kata cara penulisannya adalah nama akhir

diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya yang

semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan satu suku nama depan,

tengah, dan seterusnya.

Contoh : Made Arya Santosa ditulis : Santosa, M.A atau Santosa, Made Arya.
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3). Jika tidak diketahui nama pengarangnya ditulis anonim atau anonymus.

Contoh :

 Anonim. 2007. Volumetri dan Gravimetri. Seri Pengantar Farmasi Analitik

Fak. Farmasi UGM. Yogyakarta.

4). Artikel dalam buku suntingan dengan dua orang penyunting, harus

dicantumkan keduanya, contoh :

Bjork. R. A. 1989. Retrievel Inhibitionas an Adaptive Mechanism in Human
Memory. Dalam H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.). Varietes of
Memory & Consciousness. Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbuaum and
Associates.

5). Penulis dalam naskah laporan yang lebih dari dua orang hanya nama akhir

penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk, atau et al. :

a. Menurut Calvin (1978).... ( untuk satu penulis)

b. Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fermstorm, 1943) menghasilkan...

(untuk dua penulis)

c. Bensin yang dapat dibuat dari metanol (Meisel et al, 1976)...

Yang membuat tulisan pada contoh (c) berjumlah 3 atau 4 orang, yaitu

Meisel S.L. Mc. Collough. J.P. Leckthaler. C.H., dan Weisz, P.B.

6). Artikel yang diambil dari Internet tetapi jurnalnya hanya terbit dalam

internet. Contoh :

Fredickson. B. L. 2007. Cultivating positive eemotion to optimize health and
well-being. Prevention & Treatment. 3, Artikel 0001. [Online, accessed
20 November 2007]. URL:
http://journals.apa.orgprevention/volume3/pre003000a/html

7). Artikel yang diambil dari Internet tetapi nama Penulis tidak tercantum maka

ditulis Anonim. Contoh :

Anonim. 2011. Wirausaha dan Bisnis. [Online, accessed 20 November
2007]. URL: http://blogspot.awe3/pre003000a/html

8).  Artikel diambil dari jurnal penelitian ilmiah. Contoh:
 Hansen, A.H., Childress, D.S. 2004. Effects Of Shoe Heel Height On

Biologic Rollover Characteristics During Walking. Journal of
Rehabilitation Research & Development. Volume 41. Number 4.

9). Artikel yang diambil dari Majalah, contoh :

Kandel. 2006. Choice and The Relative Pleasure of Consequences.
Psycological Bulletin, 126
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Keterangan :

1. Referensi Undang-undang / Peraturan-peraturan, harus menggunakan yang

paling baru.

2. Menggunakan referensi buku / artikel yang bersifat umum minimal tahun 2005.

Sedangkan buku / artikel yang bersifat khusus, tidak dibatasi penerbitan

tahunnya.

3. Sumber berdasarkan Wikipedia dalam Internet tidak diperbolehkan sebagai

acuan Pustaka.
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Lampiran 1. Contoh Format Sampul Proposal Tugas Akhir

PROPOSAL

TUGAS AKHIR (font: 16)

PEMANFAATAN KULIT NABATI DAN ANYAMAN MENDONG UNTUK
INDUSTRI ALAS KAKI DALAM MENGEMBANGKAN DESAIN  DI DESA

WUKIRSARI, KABUPATEN BANTUL (font:14)

Disusun Oleh :

MARVERSA ARIPRASILIA
NIM. 08.TEK.PK.9999 (font:12)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI (font:14)

AKADEMI TEKNOLOGI KULIT (font:16)
YOGYAKARTA (font:14)

Logo : 4,2 x 4,2
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Lampiran 2. Contoh Format Sampul Laporan Tugas Akhir

TUGAS AKHIR (font: 16)

PEMANFAATAN KULIT NABATI DAN ANYAMAN MENDONG UNTUK
INDUSTRI ALAS KAKI DALAM MENGEMBANGKAN DESAIN  DI DESA

WUKIRSARI, KABUPATEN BANTUL (font:14)

Disusun Oleh :

MARVERSA ARIPRASILIA
NIM. 08.TEK.PK.9999 (font:12)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI (font:14)

AKADEMI TEKNOLOGI KULIT (font:16)
YOGYAKARTA (font:14)

2012
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Lampiran 3. Contoh Lembar Persetujuan

PERSETUJUAN

PEMANFAATAN KULIT NABATI DAN ANYAMAN MENDONG UNTUK  INDUSTRI
ALAS KAKI DALAM MENGEMBANGKAN DESAIN  DI DESA WUKIRSARI,

KABUPATEN BANTUL (font:14)

Disusun oleh :

MARVERSA ARIPRASILIA
NIM. 08.TEK.PK.9999 (font:12)

Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Diploma III

Program Studi Teknologi Produk Kulit

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Drs. Elmarsudi Herjaya. M.Si
NIP. 199013021xx

Pembimbing Pendamping,

Ir. Nurbowo Nurudi BSc. S.H
NIP. 199013021xx

Mengetahui
Pembantu Direktur I

Akademi Teknologi Kulit

Ir.Dra.Vesaria Malia G. M.Hum
NIP. 199013021xx
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Lampiran 4. Contoh Lembar Pengesahan

PENGESAHAN

PEMANFAATAN KULIT NABATI DAN ANYAMAN MENDONG UNTUK
INDUSTRI ALAS KAKI DALAM MENGEMBANGKAN DESAIN  DI DESA

WUKIRSARI, KABUPATEN BANTUL (font:14)

Disusun oleh :

Marversa Ariprasilia
NIM. 08.Tek.PK.9999 (Font:12)

Program Studi Teknologi Produk Kulit

Pembimbing Utama,          Pembimbing Pendamping,

Drs. Elmarsudi Herjaya. M.Si Ir. Nurbowo Nurudi BSc. S.H
NIP. 199013021xx NIP. 199013021xx

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir dan dinyatakan memenuhi syarat
yang diperlukan untuk mendapatkan Derajat Ahli Madya Diploma III (D3) Tenaga Penyuluh

Lapangan (TPL) Akademi Teknologi Kulit
Tanggal : ................................

DEWAN PENGUJI
Ketua

...................................
    NIP.

Anggota

..........................................
                 NIP.

..........................................
                 NIP.

Yogyakarta,.....................
Direktur Akademi Teknologi Kulit

....... ………………..............……
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   NIP.
Lampiran 5. Contoh Format Proposal (Daftar Isi)

DAFTAR ISI

                                                                                         Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................. ................................ ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii

BAB I Pendahuluan ............................................................... ........................................ 1

A. ...................................................................................................................... La

tar Belakang ...................................................... .................................................... 1

B. ...................................................................................................................... Pe

rumusan Masalah................................................................................................... 2

C. ...................................................................................................................... Tu

juan .............................................. ......................................................................... 2

D. ...................................................................................................................... M

anfaat .................................................................................................................... 3

BAB II Tinjauan Pustaka .................................................................................................. 4

BAB III Pelaksanaan Kegiatan ........................................................................................ 18

A. Materi Kegiatan ................................................ .......................................... 19

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan ......................................... ........................... 22

C. Jadwal Kegiatan .......................................................................................... 23

BAB IV Hasil dan Pembahasan ....................................................................................... 24

A. Hasil Kegiatan PKL ................................................ .................................... 19

B. Pembahasan ................................................................................................. 22

BAB V Penutup ................................................................................................................ 25

A. Kesimpulan ................................................................................................. 25

B. Saran ...................................................................... ..................................... 26

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................................. 28
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Lampiran 6. Contoh Format Laporan (Daftar isi)

DAFTAR ISI
                 Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................... ...................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................... ..................................... iii
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ vii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................... viii
INTISARI ..................................................................................... ........................................ ix
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ...................................................... ........................................ 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................................... 7
C. Tujuan............................................................................................................. 9
D. Manfaat .......................................................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 10
A. Pencemaran ........................................................... ........................................ 10
B. Air Limbah ............................................................. ....................................... 11
C. Penyamakan (Tanning).......................................... ........................................ 12
D. Kandungan Air Limbah Penyamakan kulit .......... ......................................... 12

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................................................... 15
A. Materi Kegiatan ............................................................................................. 15

1. Nama IKM/sentra tempat praktek kerja lapangan ................................. 17
2. Keadaan IKM/sentra Industri: Jenis dan jumlah produksi,

kelembagaan, organisasi, permodalan, ketenagakerjaan,  bahan dan
alat produksi, proses produksi, pengendalian mutu, pemasaran, dan
permasalahan IKM/sentra

3. Konsentrasi/fokus praktek kerja lapangan..... ......................................... 19
B. Metode Pelaksanaan PKL ................................... .......................................... 25
C. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL ................... ............................................ 32
D. Analisis Data Penelitian ...................................... .......................................... 37

BAB IV HASIL  DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 39
A. Hasil Penelitian ..................................................... ........................................ 39
B. Pembahasan ............................................................. ...................................... 59

BAB V PENUTUP ...................................................................... ...................................... 76
A. Kesimpulan .................................................................................................... 76
B. Saran .............................................................................................................. 78

RINGKASAN .................................................................................. ..................................... 79
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... .................................... 93
LAMPIRAN .......................................................................................................................... 98



Buku Panduan Tugas Akhir TPL 2012

26



Buku Panduan Tugas Akhir TPL 2012

27

Lampiran 7. Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

TABEL   Halaman

TABEL 1 : ............................................................................................................ x

TABEL 2 : ............................................................................................................ x

TABEL 3 : ............................................................................................................ x

TABEL 4 : ............................................................................................................ x

TABEL 5 : ............................................................................................................ x

TABEL 6 : ............................................................................................................ x

TABEL 7 : ............................................................................................................ x
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Lampiran 8. Contoh Tabel

Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Penyamakan Kulit (Keputusan Gurbenur
DIY No. 281/KPTS/1998)

PROSES PENYAMAKAN MENGGUNAKAN KROM
KULIT MENTAH GARAMAN

PARAMETER
KADAR MAKSIMUM

(mg/I)
BEBAN PENCEMARAN

MAKSIMUM
(kg/ton)

1 2 3
BOD5 50 2,0

COD 100 4,00

TSS 50 2,00

Krom Total (Cr) 0,40 0,016

Minyak dan Lemak 5 0,20

N Total (Cr) - -

Ammonia total (NH3N) 0,4 0,016

Sulfida (Sebagai H2S) 0,5 0,02

pH 6,0 – 9,0
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Lampiran 9.  Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

GAMBAR 1 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 2 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 3 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 4 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 5 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 6 : ............................................................................................................ x

GAMBAR 7 : ............................................................................................................ x


