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PENDAHULUAN 

Laporan Tugas Besar (selanjutnya disebut sebagai laporan) merupakan dokumen yang berisi hasil 

pengembangan studi kasus yang telah dipilih sebagai tugas besar.  

Dalam menyusun laporan, ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan : 

1. Kertas 

� Ukuran kertas untuk Laporan adalah A4 (21cm x 29,7cm) 

� Pengaturan halaman kertas untuk isi adalah tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan 

tepi kanan 3cm. 

2. Pengetikan 

a. Jenis Huruf 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12. Jenis huruf miring dan persegi tidak diperkenankan 

kecuali untuk menuliskan bahasa asing.  

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

hitam. 

b. Bilangan Satuan 

1. Bilangan diketik dengan angka, misalnya 1.250 unit penjualan (kecuali pada permulaan kalimat). 

2. Bilangan desimal ditandai dengan koma (,), bukan dengan titik (.), misalnya ongkos penyimpanan Rp 

150,50 

3. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik dibelakangnya, misalnya m (untuk meter) 

atau kg (untuk kilogram), dan sebagainya. 

c. Jarak Baris 
Jarak antar baris dibuat 1,5 spasi kecuali kutipan langsung, judul tabel dan gambar, daftar pustaka, 

menggunakan 1 spasi.  

d. Batas Teks 

Batas teks adalah  4 cm dari tepi atas, tepi kiri, dan tepi bawah kertas, dan 3 cm dari tepi kanan kertas. 

e. Alinea Baru 
Alinea baru dimulai pada pada ketikan ke 7 dari batas tepi kiri. Satu alinea harus terdiri lebih dari satu 

kalimat. 

f.  Kalimat 

Kalimat jangan terlalu panjang atau pendek, maksimum 5 baris.  

g. Permulaan kalimat 
Bilangan yang memulai suatu kalimat harus dieja (ditulis dengan huruf), misalnya 50, maka ditulis dengan 

Lima puluh. 

h. Judul, sub judul, anak judul dan lain-lain 

1. Judul 

a. Tidak terlalu umum, perlu lebih spesifik 

b. Tidak terlalu panjang 

c. Pengertian kata yang dipakai harus umum 

d. Judul dinyatakan dalam kata benda atau kata yang dibendakan; kata ganti “nya” kalau bisa 

dihindarkan 

2. Setiap bab harus bernomor urut dengan angka romawi besar. Pendahuluan dan kepala/judul bab ditulis 

ditengah secara simetris dengan huruf besar tanpa garis dan titik. 

3. Bab dibagi dalam beberapa sub bab yang diberi nomor urut dengan angka arab. Pemberian nomor sub 

bab adalah kembar: nomor didepan menunjukkan nomor bab-nya, sedangkan nomor dibelakangnya 

menunjukan nomor sub bab-nya. Antara kedua nomor tersebut disela dengan titik. Antara nomor sub 

bab dengan pangkal kata judul sub bab-nya diberi sela 1 spasi. Penulisan judul sub bab 

menggunakan huruf besar hanya untuk setiap huruf awal kata selain kata sambung.  
4. Jika dalam sub bab masih dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub bab, maka masing-masing judul sub-

sub bab diberi nomor usul tripel (berjajar 3), ditulis dengan angka arab. Yang terdepan menunjukkan 

nomor bab, yang ditengah nomor sub bab, dan yang terakhir menunjukkan nomor sub-sub bab. Antara 

masing-masing nomor disela dengan titik. Antara nomor sub-sub bab dengan pangkal kata judul sub-

sub bab diberi sela 1 spasi tik. Penulisan judul sub-sub bab menggunakan huruf besar hanya 

untuk setiap huruf awal kata selain kata sambung. 
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5. Dekomposisi isi bab harus seimbang, dan penomoran sub-sub bab disarankan tidak lebih dari 4 level. 

Jika seluruh laporan dianggap sebagai berstruktur pohon, maka teks dengan nomor level yang sama 

pada satu bab/sub bab yang sama harus “setara”. 

i. Rincian ke bawah 
Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka 

atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Jika menggunakan bullet, tidak diperkenankan dengan baris 

penghubung (-). 

3. Penomoran 

a. Halaman 

1. Bagian awal laporan mulai dari judul sampai ke daftar lampiran, diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil. 

2. Bagian utama dan bagian akhir mulai dari pendahuluan (Bab-1) sampai ke halaman terakhir, memakai 

angka Arab sebagai nomor halaman. 

3. Nomor halaman ditempatkan disebelah kanan atas, kecuali jika ada judul bab pada bagian atas halaman 

tersebut, maka nomor halaman ditulis dibagian bawah tengah. 

4. Nomor diketik dengan jarak 2,50 cm dari tepi sebelah kanan dan 1,50 cm dari tepi atas atau tepi bawah. 

b. Tabel  
1. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri dengan titik. 

2. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika terlalu panjang dan tidak termuat dalam satu halaman, maka 

pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan yang dicetak tebal dan diberi 

kurung. 

3. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara satu dengan lainnya cukup tegas. 

4. Jika tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas dengan posisi potrait, maka harus dibuat memanjang 

dengan posisis landscape. 

5. Di atas dan bawah tabel dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok. 

6. Tabel ditik simetris. 

7. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, sebaiknya ditempatkan pada lampiran. 

8. Penulisan judul tabel dengan huruf besar. 

c. Gambar 

1. Bagan, grafik, peta dan foto, semuanya disebut gambar. Nomor gambar yang diikuti dengan judul dan 

sumbernya diletakkan simetris di bawah gambar. 

2. Gambar tidak boleh dipenggal. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang lowong di dalam 

gambar dan jangan pada halaman lain. 

3. Bila gambar dilukiskan melebar sepanjang tinggi kertas, bagian atas gambar harus diletakkan disebelah 

kiri kertas. Skala pada grafik dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi atau 

ekstrapolasi. 

4. Letak gambar diatur simetris. 

5. Penulisan judul gambar dengan huruf besar. 

4. Penulisan Daftar Pustaka/Referensi 

a. Daftar Pustaka/Referensi disusun menurut abjad dan diberi nomor urut mulai dari 1. 

b. Judul buku tidak boleh disingkat. 

c. Penyingkatan kependekan Jurnal Ilmiah harus mengikuti yang telah lazim dilakukan. 

d. Nama keluarga (Nama belakang) ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan singkatan nama depan. 

e. Semua nama pengarang harus ditulis sesuai dengan urutannya di dalam artikel/ buku. 

f. Penulisan Daftar Pustaka  

1. Jurnal  : Nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal (dicetak tebal atau dicetak miring), 

volume, halaman. 

2. Buku  : Nama Pengarang, tahun terbit, judul buku, edisi (jika ada), volume (jika ada), penerbit, kota 

tempat penerbit 

3. Pengutipan dari sumber harus dicantumkan dengan jelas di dalam teks, yaitu dengan menulis nomor 

urut dari Daftar Pustaka.  Misal ….. metode baku [5] .  Nomor 5 disini artinya nomor urut 5 di dalam 

Daftar Pustaka. 

5. Format Penulisan. 

Format penulisan dapat dilihat pada template yang sudah disediakan. 

 
Penjelasan lebih rinci tentang beberapa hal yang ada (dimuat) pada laporan diuraikan pada bagian berikut. 
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SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS BESAR 

Cover Laporan 

Berisi judul tugas akhir serta identitas dari mahasiswa yang mengajukan Laporan. 

Judul harus dibuat singkat, jelas, mampu menunjukkan bidang permasalahan yang akan dibahas serta tidak 

menimbulkan kemungkinan penafsiran yang beraneka ragam. Dalam judul ini hendaknya memuat variabel 

(variabel-variabel) yang diteliti. Judul yang baik berkisar antara 5 kata sampai dengan 15 kata. 

Untuk judul yang terkait dengan nama instansi, maka nama instansi harus disebutkan secara jelas (bukan 

variabel), atau jika instansi yang dijadikan objek penelitian tidak mau disebutkan maka cukup ditulis jenis 

instansi (lembaga) yang dimaksud, sedangkan nama instansi diuraikan pada bagian pembatasan masalah. 

Format penulisan cover Laporan dapat dilihat pada lampiran 

 

Abstraksi 

Menyajikan intisari dari Laporan kepada pembaca dengan maksimal 200 kata dan diketik dalam 1 spasi 

saja, yang mencakup sebagai berikut : 

1. Sekilas mengenai bidang topik yang dibahas. Masalah utama yang akan diteliti dan ruang 

lingkupnya 

2. Intisari dari penelitian yang akan dilakukan dan mengandung metode/teknik/alat bantu yang 

digunakan. 

3. Hasil  

 

Latar Belakang Masalah 

Berisi dasar-dasar pemikiran yang menjadi inspirasi pengangkatan topik yang akan dikaji. Latar belakang 

masalah hendaknya menjelaskan tentang sebab dipilihnya suatu topik/judul penelitian. Latar belakang 

masalah dapat berawal dari mengemukakan suatu fakta, masalah dalam kenyataan atau fenomena dalam 

ilmu pengetahuan, temuan penelitian terdahulu, atau karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. Latar belakang ini dapat juga merupakan justifikasi mengenai pentingnya judul penelitian 

yang dipilih tersebut atau mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu dilakukan.  

Latar belakang harus relevan dengan perumusan masalah. Jadi latar belakang dikemukakan agar dapat 

memberikan landasan sebelum memasuki perumusan masalah. Latar belakang tidak diperkenankan hanya 

merupakan asumsi/ pendapat pribadi tanpa pertanggungjawaban secara ilmiah. Jika latar belakang berasal 

dari suatu tugas akhir atau penelitian yang sudah ada, maka perlu dicantumkan secara singkat apa yang 

dilakukan pada penelitian tersebut dan bandingkan dengan yang akan dilakukan pada Tugas Akhir 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang 

ingin dicari jawabannya. Dalam permasalahan harus dirumuskan aspek-aspek tertentu secara spesifik, 

jelas dan lengkap. Hal ini disebut sebagai perumusan masalah. Jadi selain penjelasan dengan kalimat-

kalimat pernyataan yang relevan (di dalam latar belakang masalah) juga dapat dituliskan perumusan 

masalah yang dinyatakan sebagai kalimat tanya. Kalimat tanya dapat diawali dengan kata : bagaimana, 

apakah, atau kata yang relevan dengan masalah yang dimaksud. 

Contoh rumusan masalah 

1. Bagaimana rancangan sistem persedian barang dengan pendekatan Just In Time (JIT), dengan 

menggunakan salah satu metode analisa deret berkala (Time series), yaitu metode rata-rata bergerak 

eksponensial (Exponentially Weighted Moving Average) dengan model kecenderungan dan 

musiman (with trend and seasonal corrections) ? 

2. Apakah penerapan algoritma Backpropagation Neural Network untuk sistem persedian lebih baik 

dibandingkan menggunakan metode EWMA ? 

 

Batasan Masalah 

Batasan masalah ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang dibuat. Ruang lingkup ini 

menentukan kompleksitas/kedalaman penelitian. Pada pembatasan masalah ini diuraikan hal-hal apa saja 

yang tercakup dalam penelitian ini dan hal-hal apa yang terkait dengan topik pada penelitian tetapi tidak 

dilakukan dalam penelitian ini. Pembatasan masalah diperlukan agar pembaca dapat menyikapi temuan 

penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. 

 

Tujuan 

Tujuan adalah pernyataan mengenai apa yang akan dilakukan atau apa yang hendak dicapai dalam 
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penelitian tersebut. Oleh karena itu, tujuan dikemukakan secara deklaratif. Isi dan rumusan tujuan 

penelitian mengacu pada isi dan perumusan masalah penelitian. Penulisan tujuan harus menggunakan 

kalimat pernyataan yang ringkas, jelas dan lengkap. Jika apa yang hendak dicapai/dibuat terdiri dari 

beberapa hal, maka semuanya harus 

disebutkan dalam tujuan dengan penyebutan yang diurai dalam butir-butir. 

Contoh tujuan 

1. Merancang sistem persedian barang dengan pendekatan Just In Time (JIT), dengan menggunakan 

salah satu metode analisa deret berkala (Time series), yaitu metode rata-rata bergerak eksponensial 

(Exponentially Weighted Moving Average) dengan model kecenderungan dan musiman (with trend 

and seasonal corrections). 

2. Merancang sistem persedian dengan algoritma Backpropagation Neural Network dan kemudian 

membuat perbandingannya dengan hasil dengan metode EWMA. 

 

Landasan Teori/Kajian Pustaka 

Pada bagian ini memuat dua hal pokok yaitu (1) deskripsi teoritis tentang objek (variabel) yang diteliti 

dan (2) kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis (jawaban sementara) 

yang telah diajukan. Bagian landasan teori ini menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan 

variabel penelitian termasuk uraian (alasan) tentang pemilihan salah satu teori yang diterapkan dalam 

menyelesaikan masalah. Dalam menyusun landasan teori sumber yang dapat digunakan adalah jurnal 

penelitian, laporan penelitian, skripsi (TA), buku teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, 

terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga swasta dan web. Pemilihan rujukan (kutipan) dalam 

landasan teori harus diarahkan yang benar-benar mendukung langsung terhadap penelitian. 

Apabila dalam penelitian terdapat komponen sistem pendukung keputusan (Decision Support System) 

harus dijelaskan metode/pemodelan yang digunakan misalnya pohon keputusan, pemrograman linier, 

pemodelan inventory, metode peramalan, dll. Untuk menjelaskan rancangan sistem yang akan dibuat, 

harus dibuat blok diagram (diagram konteks, diagram alir, dll.) 

 

Analisis dan Perancangan  

Pada bagian analisis dan perancangan ini ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh 

oleh peneliti dalam membuat produk perangkat lunak atau perangkat keras(prosedur kerja atau deskripsi 

dari permasalahan yang diambil sebagai topik tugas besar, spesifikasi data-data yang digunakan serta 

otoritas pengguna aplikasi[jika ada]). Jadi prosedur pengembangan adalah paparan/uraian dari model 

pengembangan yang disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan salah satunya adalah racangan 

antar muka dari aplikasi yang dibangun.  

Peneliti sebaiknya juga menyebutkan tool-tool yang digunakan dalam pengembangan produk, misalnya 

Easy Case, PowerDesigner, UML, Visual Basic, Java, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Dan juga alasan 

pemilihan tool-tool pengembangan. 

 

Implementasi  

Pada bagian implementasi ini memaparkan lingkungan implementasi yang digunakan untuk membangun 

aplikasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, menjelaskan pengoperasian aplikasi (manual book 

dari aplikasi) 

 

Penutup  

Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan yang diangkat setelah aplikasi selesai dibangun 

(bagian kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah � jawaban dari pertanyaan yang muncul pada 

bagian rumusan masalah) serta saran pengembangan/penyempurnaan dari aplikasi yang dibangun) 

 

Daftar Referensi 

Berisi daftar referensi yang digunakan dan minimal diacu/dikutip satu kali dalam Laporan 

 

Daftar Pustaka 

Berisi daftar referensi yang digunakan namun tidak diacu/dikutip dalam Laporan 
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Lampiran : Format Cover Laporan 

 
<JUDUL TUGAS BESAR> 

 

 

 

LAPORAN TUGAS BESAR 

Diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pemrograman III 

 

 

 

<NIM>  <Nama Mahasiswa> 

<NIM>  <Nama Mahasiswa> 

…  … 

<NIM>  <Nama Mahasiswa> 

 

 

 

 
 

 

 

TEKNIK INFORMATIKA – FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

<Tahun> 
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Lampiran : Contoh Penulisan 
Contoh Penulisan Daftar Isi : 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAKSI i 

KATA PENGANTAR ii 

DAFTAR ISI  iii 

DAFTAR TABEL iv 

DAFTAR GAMBAR v 

DAFTAR SIMBOL vi 

DAFTAR ALGORITMA vii 

DAFTAR LAMPIRAN viii 

BAB I PENDAHULUAN  1 

1.1. Latar Belakang 

1.2. dst 

BAB II  

dst ………………………. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

Contoh Penulisan Daftar Tabel : 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 3.1 :  Kebutuhan Input 5 

Tabel 3.2 : 

Tabel 3.3 : 

Dst 

 

Contoh Penulisan Daftar Gambar : 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar  2.1.  Struktur Organisasi 5 

Gambar  2.2.   

Gambar  3.2. 

Dst 

 

Contoh Penulisan Daftar Simbol : 

 

DAFTAR SIMBOL 

 

Simbol : Keterangan 

 

Contoh Penulisan Daftar Algoritma : 
 

DAFTAR ALGORITMA 

 
Algoritma 4.1. Menambah Data 

Algoritma 4.2. 

Dst. 
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Contoh Penulisan Daftar Lampiran : 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran A.  Diagram Arus Data  

Lampiran B.  …. 

 

Lampiran X.   Daftar Riwayat Hidup 

 

Contoh Penulisan Tabel  
 

 Setiap tabel harus diberi judul dan nomor. Penomoran tabel dibuat relatif terhadap bab. Tabel D.1. berikut 

adalah contoh tabel yang dapat dimuat dalam satu halaman. 

Tabel D.1. Daftar Realisasi Modul menjadi File 

NAMA FILE NAMA MODUL DESKRIPSI 

Utama.c Program Utama Loop Program Utama 

Util.c Utility Utility Porgram 

List.c Primisi Primitif List Linier 

 

Tabel yang tidak dapat dimuat dalam satu halaman. Perhatikan bahwa tabel harus di-split supaya judul header 

diulang. 

Tabel D.2. Daftar Realisasi Modul menjadi File 

NAMA FILE NAMA SUB PROGRAM DESKRIPSI 

Utama.c Main() Program Utama 

 

Traversal(L:list) Traversal untuk print element List L 

Search(L:List, x:Integer): boolen Mencari apakah ada element L yang bernilai info x. 

Mengirimkan TRUE jika ada, FALSE jika tidak ada 

List.c 

Insert First (* L:List, E:elm) Alokasi adress, menambahkan E sebagai element pertama 

list L 

PrintDate() Mencetak tanggal sistem Util.c 

GetDate() Mengambil tanggal sistem 

 

Tabel D.3. Contoh Tabel Berupa angka 

NAMA FILE UKURAN (KBYTE) 

Utama.c 100.000 

Util.c 10.000 

List.c 1.000 

IO.c 100.000 

Gambar.c 100.000 

 

Contoh Penulisan Algoritma/Program 
 

 Berikut ini adalah contoh teks algoritma dalam halaman notasi algoritmik. Idealnya, sebuah teks algoritma 

harus muat dalam satu halaman (jika tidak muat, dapat dijadikan prosedure). Jika terpaksa harus memotong suatu 

teks, perhatikan dari bagian yang dipotong. 

Prosedure Allok Blok K1 (input x :integer, output n: Integer) 

{I.S. sembarang x adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi } 

{ F.S. n akan berisi indeks blok kosong pertama pad tabel Status Memori jika ad x blok kontigu berstatus KOSONG yang 

masih bisa dialokasi dan sekaligus memutakhirkan status pemakaian memori n bernilai 0 jika ada blok 

kontiguberukuran minimal x } 
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{Strategi pengalokasian adalah Firt Fit, skema search tanpa boolean } 

Kamus Lokal 

 I : integer 

 {dst} 

Algoritma 

 

{……………………….} 

………………………... 

REPEAT 

{……………………….} 

WHILE 

{……………………….} 

{……………………….} 

 WHILE {……………………….} 

 .………………………………… 

 IF NOT………………………… 

  …………………………. 

UNTIL ………………………………… 

…………………………………………. 

 

Algoritma E.1. Pengelolaan Memori 

 


