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PENDAHULUAN 

A. DEFINISI 

Mata kuliah Studio Konsep Tugas Akhir ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa dalam proses 

merancang proyek akhir produk dengan hasil sebuah Konsep Desain yang mampu 

dipertanggungjawabkan baik secara akademik, etika profesionalisme, maupun dalam dunia 

kewirausahaan sebagai elemen penciri profil calon lulusan Desain Produk – ITATS. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan Instruksional Umum : mahasiswa mampu mempersiapkan diri dalam proses menuangkan 

& merekomendasikan ide / konsep yang berorientasi solusi inovatif secara ilmiah dengan mampu 

memilih sesuai dengan Roadmap Penelilitian Jurusan Desain Produk .  

Tujuan Instruksional Khusus : Dengan mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu 

memiliki kompetensi khusus dalam hal berikut : 

1. Penyadaran Masalah 

Dalam waktu tiga minggu, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan 

menghubungkan beberapa konsep dasar permasalahan sesuai bidang di atas,  serta dimungkinkan 

mengangkat isu gender atau problematika perkotaaan dan sejenisnya. Dalam proses ini, 

mahasiswa dapat melakukannya secara kelompok maupun individu. 

2. Analisis dan Perumusan Masalah 

Dalam waktu dua minggu, para mahasiswa harus mampu melakukan proses analisis / telaah atas 

permasalahan yang secara sadar dihadapi dan diminatinya yang terdefinisi atas aspek masalah, 

latar belakang, sebab, pelaku, ruang, dan waktu sekitar masalah. Sehingga diharapkan para 

mahasiswa mampu mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan terpadu secara ringkas 

tetapi tepat, tegas, padat, dan berguna atas permasalahan tematik desain yang dipilihnya. Dalam 

proses ini mahasiswa harus mampu berdiskusi diantara kelompok dan merumuskan masalahnya 

melalui Proposal Konsep Desain / Seminar secara individu. 

3. Pemecahan Masalah dan Perumusannya 

Dalam waktu dua minggu, para mahasiswa harus mampu melakukan berbagai pendekatan 

pemecahan masalah yang berupa alternatif – alternatif disertai dengan fakta atau alasan dan 

mempertimbangkan faktor kelemahan dan kelebihan. Dan dari sekian alternatif, para mahasiswa 

harus mampu memilih beberapa alternatif terbaik untuk dikembangkan. 

4. Mewujudkan Pemecahan Masalah Terbaik 

Dalam prosesnya selama lima minggu, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan secara 

mandiri studi proyeknya dan untuk proses pengujian atas teori – teori baru yang muncul, maka 

pada minggu kelima diadakan klinik atas desain para mahasiswa sebagai ajang untuk menopang 

atau menggoyahkan pemecahan yang dipilih diantara para mahasiswa sendiri. Sehingga tahap ini 

adalah selain melaksanakan studi proyek, juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji 

ulang cara pemecahan yang dipilih. 
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5. Perbaikan dan Pengujian Konsep 

Tahap ini ditempuh dalam dua minggu dimana para mahasiswa diharapkan mampu tidak hanya 

kritis, melainkan memiliki sikap untuk rela memperbaiki dan mengubah bilamana perlu atas suatu 

pemecahan masalah yang dipilihnya. Sehingga diharapkan mereka tidak menjadi orang yang 

mutlak tetapi sungguh – sungguh adaptif dan kreatif. 

C. RUANG LINGKUP 

Lingkup Studio Konsep mengacu pada lingkup Tugas Akhir  yang berupa proses desain adalah 

kegiatan rancangan produk berdasarkan konsep yang dihasilkan untuk menjadi gambar dan 

model dengan menggunakan kaidah dan prinsip perancangan yang sesuai hingga menghasilkan 

rancangan produk yang kreatif, bertujuan, dan bermakna. Kasus proyek bisa berupa proyek nyata 

ataupun rekaan. 

Kegiatan penelitian tersebut  dilakukan dengan mengacu pada arah Bidang Ilmu sebagai berikut :  

1. Desain Produk dan Budaya Visual  

2. Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan  

3. Interaksi Manusia dan Manajemen Desain 

 

Gambar. Kelompok Keahlian Jurusan Desain Produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[BUKU PEDOMAN FORMAT PENULISAN PROPOSAL KONSEP TUGAS AKHIR] Desain Produk - ITATS 

 

  Page 
4 

 
  

Perencanaan penelitian yang dilakukan Jurusan Desain Produk ITATS secara umum adalah 

pengembagan Desain Produk yang berbasis pada desain produk dan budaya visual, craft, 

eksperimen material produk, produk dan interaksi manusia, manajemen desain, hingga desain 

dan multisiplin yang dijabarkan pada peta jalan penelitian sebagai berikut : 

 

Gambar. Road Map Penelitian Jurusan Desain Produk 2021 – 2036 
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II. PERSYARATAN 

A. SYARAT AKADEMIS 

Bagi  para peserta Studio Konsep ( Seminar ) ini dapat dikategorikan sebagai calon peserta Tugas 

Akhir. Oleh karena itu syarat minimal yang harus dipenuhi adalah :  

• Mahasiswa peserta mata kuliah Studio Konsep harus sudah lulus mata kuliah prasyarat 

yaitu semua mata kuliah Studio Desain Produk dengan nilai minimal C. 

• Sudah lulus dan telah menyelesaikan Program Kerja Profesi Industri. 

B. SYARAT ADMINISTRATIF 

Mahasiswa setelah memprogram mata kuliah Studio Konsep Tugas Akhir, harus segera 

menyelesaikan biaya administrasi mata kuliah Studio Konsep. Pembayaran paling lambat pada 

minggu ke-5 perkuliahan. Kuitansi pembayaran difotocopy, kuitansi asli diserahkan ke 

administrasi Studio Konsep. 

III. PEMBIMBINGAN 

A. DOSEN PEMBIMBING 

Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa, dalam proses 

pelaksanaan Studio Konsep. Dosen pembimbing akan ditentukan oleh Koordinator Studio 

bersama Dosen mata kuliah Studio Konsep. Pemilihan berdasarkan kompetensi dosen terhadap 

judul yang diajukan dan beban bimbingan terhadap dosen yang bersangkutan.  

B. ASISTENSI 

Asistensi adalah bimbingan berkala yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen pembimbing 

dan dosen mata kuliah. Proses asistensi dengan dosen pembimbing dilakukan sesuai kesepakatan 

antara mahasiswa dan pembimbing menentukan waktu dan tempat. Untuk pencatatan dan 

sistematisasi pembimbingan mahasiswa akan dibekali kartu asistensi. 

C. SYARAT PENGUMPULAN DAN SEMINAR PROPOSAL 

Asistensi dapat dilakukan minimal 8 x mengacu pada perkembangan mahasiswa, GBPP atau SAP 

mata kuliah Studio Konsep. UTS minimal 3x assistensi dan 4x menjelang UAS (dilakukan sebelum 

minggu tenang). Serta 1x Setelah Sidang Akhir untuk Revisi. 

IV. SISTEM PENILAIAN 

A. PENILAIAN PROSES (DOSEN MK)  

Penilaian proses akan dilakukan pada saat kuliah, asistensi, UTS dan UAS, oleh dosen mata kuliah 

Studio Konsep. Penilaian tersebut berupa, keaktifan dalam perkuliahan, kesuaian waktu 

pengerjaan, kesuaian proses, substansi konsep, laporan mata kuliah Studio Konsep, panel konsep, 

presentasi, dan kehadiran serta keaktifan dalam assistensi. 
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B. PENILAIAN PEMBIMBINGAN DAN SIDANG 

Penilaian pembimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing dengan kriteria meliputi kesuaian 

waktu pengerjaan, kesuaian proses, substansi konsep, laporan mata kuliah Studio Konsep, dan 

panel konsep, presentasi, dan jumlah assistensi. Sedangkan penilaian sidang dilakukan oleh dosen 

penguji dengan kriteria sesuai sidang. 

V. TAHAPAN INSTRUKSI DAN PELAKSANAAN TUGAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembekalan Dan Penyadaran Atas  Kelompok Masalah 
Desain 

2 minggu Pengajuan Draft, Studi Pustaka, & 
Proses Asistensi Usulan Tugas Akhir 

Atas  Kelompok Masalah Desain 
3 minggu Pembekalan Metodologi Penelitian 

3 minggu 

Penyusunan Dan Pengumpulan Laporan Awal 
 (BAB I ,II dan III) 

( Tugas 1 ) 
1 minggu 

Pembekalan Teknik Analisa dan Sintesa maupun 
eksperimentasi 

3 minggu 

Pembekalan 
Teknik Evaluasi Dan Verifikasi Kebutuhan Desain 

3 minggu 

Penyusunan Dan Pengumpulan Laporan Konsep 
Tugas Akhir  

1 minggu 

Proses Asistensi  
6 minggu 

Menetapkan Judul Yang Dipilih 

TIDAK 

YA 

TIDAK 
TIDAK 
LULUS 

(dilanjutkan 
semester 

berikutnya) 

Ujian Tengah Semester 
Preview Studio Konsep 

1 minggu 

MULAI 

UJIAN AKHIR DAN SIDANG  
LAPORAN KONSEP TUGAS AKHIR 

1 minggu 

LULUS 

SELESAI 
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VI. LAPORAN STUDIO KONSEP  

A. SISTEMATIKA LAPORAN STUDIO KONSEP 

1. FORMAT STYLE  

penelitian/studi ditulis dengan menggunakan format style Model Penulisan dengan model APA Style 

yang terdapat pada menu – references di Software Ms Word.  

 

Gambar. Pemilihan Format Penulisan APA Style 

2. PENDAHULUAN 

Penelitian/studi dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu 

konsep/hipotesa,/gejala atau penerapannya guna tujuan tertentu. Untuk itu,pendahuluan perlu 

memuat motivasi yang mendorong dilakukannya penelitian/studi tersebut, atau uraian justifikasi 

tentang pentingnya subjek penelitian/studi. Pendahuluan dibuat untuk mengajak pembaca 

mengetahui secara umum konteks atau latar belakang penelitian, perumusan masalah dan 

batasannya yang diawali atau diiringi dengan landasan teori utama atau studi awal. Serta aspek 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Penelitian dapat bertujuan menjajaki, 

menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau 

membuat suatu prototipe. Manfaat dapat diperinci sebagai manfaat praktis dan kelimuan. 

 Perlu dicatat bahwa metode penelitian sains dan teknologi dapat berbentuk kualitatif, kuantitatif, 

mix metode atau eksperimental, kajian pustaka atau kerja pengembangan (Project). 

3. TINJAUAN / KAJIAN  PUSTAKA 

Pada bagian ini membahas tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Teori, temuan dan bahan penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan dasar 

untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Hal yang relevan dengan subyek/topik/state of the 

art yang diteliti saja yang diuraikan. Kajian pustaka merupakan rangkuman singkat yang 

komprehensif tentang semua materi terkait berbagai referensi. Bagian ini merupakan tampilan 

diskusi atau debat antar pustaka. Selain itu dapat menjelaskan tentang teknik kaidah peralatan 

atau teknologi yang akan dan/ atau akan/ telah digunakan dalam melaksanakan penelitian yang 

akan/ sedang dilaksanakan. Uraian ditulis diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau 

konsep untuk diterapkan dalam penelitian. 
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Materi yang disampaikan diusahakan dari referensi terbaru dan asli, misalnya dari jurnal papers. 

Dasar teori merupakan semua teori yang diambil / dipilih berdasarkan kajian pustaka yang 

melatarbelakangi permasalahan penelitian/studi yang akan/ sedang dj lakukan. Dasar teori 

digunakan sebagai pedoman untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut. Bentuk dasar teori 

berupa uraian kualitatif atau model persamaan matematis. Beberapa teori dibahas, perlu 

diketengahkan teori apa yang diutamakan. Semua referensi yang digunakan/ dikutip harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Dalarn mengutip, nama belakang pengarang dan tahun 

penerbitan/ publikasi harus dicantumkan setelah kutipan di dalam tanda kurung kecil (nama 

belakang, tahun penerbitan/publikasi) [sistim Harvard], misalnya (Siregar, 2006). 

Apabila penulis dari artikel yang di kutip lebih dari 2 orang maka cukup nama penuljs pertama 

yang ditulis, kemudian dilanjutkan dengan tulisan dkk . Tetapi di dalam daftar pustaka nama 

semua penulis artikel tersebut harus dituliskan, tidak hanya ditulis nama penulis pertamanya saja 

ditambah dengan tulisan dkk. 

Dalam kutipan langsung (mengutip persis seperti yang ditulis oleh penulis lain, apabila yang 

dikutip hanya satu kalimat, maka kalimat kutipan tersebut harus diberi tanda kutip di awal dan 

akhir kalimat. Apabila kutipan langsung tersebut lebih dari satu kalimat, maka kutipan tesebut 

ditulis menjorok kedalam satu tab (1,5 cm) dari sisi kiri dan kanan, dengan jarak spasi 1. 

Contoh kutipan Iangsung jika yang dikutip lebih dari satu kalimat (masuk 1 tab dari kiri dan 

kanan): 

Langkah umum untuk menyelesaikan problem invers slokastik Fang dikutip dari Sun dan Yeh 

(1992) adalah sebagai berikut : 

a. Gunakan 177 ecrn dan varians dari pengukuran log K sampel sebagai estimasi awal dari 

parameter statistic p! dnn 0,'. 

b. Gunakan hasil pengukuran log K saja untuk mengestimasi parameter statistik p, a!'. dan 

1, dengan rnenggunakan M1.E dan buat log K fieid dengan menggunakan rigging. 

c. Gunakan semua parameter statistik yang diperoleh pada langkah terakhir sebagai 

estimasi awal. Dan gunakan hasil pengukuran log K dan heud hidrolik untuk 

menyelesaikan problem invers slokastik. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini diuraikan desain, metoda, atau pendekatan yang akan digunakan dalam 

menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan 

penelitian secara rinci, singkat dan jelas. Uraian dapat meliputi parameter penelitian, model yang 

digunakan, rancangan penelitian, teknik/ metoda perolehan dan analisis data, langkah penelitian, 

teknik observasi (bila dilakukan) dan teknik eksperimen (bila dilakukan) serta teori penunjang 

pelaksanaan penelitian. Apabila dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, daftar 

pertanyaan atau kuesioner dilampirkan dalam lampiran. Bagian ini bisa dilengkapi dengan gambar 

diagram alir tentang langkah penelitian atau garnbar lain yang diperlukan untuk memperjelas 

metoda penelitian/studi tersebut. 
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4. STUDI KASUS DAN STUDI PEMBANDING  

Dalam bagian ini peneliti perlu menyampaikan hasil – hasil apa saja yang diperoleh dalam proses 

pengumpulan data, baik secara observasi di lapangan, wawancara, penyebaran kuisioner, maupun 

penelusuran data pustaka pendukung lainnya. Objek studi kasus maupun studi banding minimal 2 

(dua) obyek, sehingga mampu mendapatkan data yang lebih lengkap dan komprehensif.  

5. ANALISA / EKSPERIMENTASI 

Pada awal bagian ini, perlu diberikan suatu pengantar yang memuat hal-hal yang akan dilakukan 

beserta analisis yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya secara terperinci 

dan tahap demi tahap tujuan penelitian dibahas dan dianalisis secara detail dan tajam,dengan 

menggunakan metoda yang telah diberikan dalam metodologi penelitian, sampai diperoleh suatu 

hasil penelitian. Analisa atau Eksperimentasi, dilakukan untuk semua tujuan yang telah ditetapkan 

pada tujuan penelitian. 

Jadi Tahapan ini dapat berkembang tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

yang sebenarnya merujuk pada tahapan metodologi yang telah direncanakan sebelumnya. Secara 

umum tahapan sub bab V ini dapat meliputi sebagai berikut : 

(1) ANALISA / EKSPERIMEN 

A. NON EKSPERIMENTASI 

Dalam bagian ini, peneliti dapat menggunakan berbagai alat analisis atau kajian yang telah 

umum dikembangkan dalam pengembangan produk. Dan sebaiknya kajian tentang alat 

analisis ini telah dijabarkan sebelumnya di bagian bab metodologi penelitian. Contoh kajian 

alat analisis ini misalnya : QFD (Quality Function Deployment), Analisis SWOT, atau Blue 

Ocean Strategy, dan lain sebagainya. 

Secara umum pembahasan di bagian ini pasti sudah menyertakan segala aspek produk yang 

menjadi obyek penelitiannya, diantaranya : Produk Kompetitor, Kajian Sosial Budaya, Kajian 

Ergonomi, Kajian Material dan Aspek Produksi, Kajian Pengguna, Kajian Ekonomi, Kajian 

lingkungan, dan/ atau Kajian lainnya yang dianggap perlu oleh peneliti. 

B. EKSPERIMENTASI 

Dalam bagian ini, mahasiswa yang mengkaji melalui metode eksperimen mulai 

mengembangkan atau mencoba melalui eksperimentasi baik bahan, proses, hingga pada 

akhirnya bisa dihasilkan beberapa kesimpulan hasil eksperimen untuk membuat produk. 

Eksperimen ditunjang dengan mapping eksperimen (yang menggambarkan langkah-langkah 

eksperimen yang dilakukan), indikator keberhasilan eksperimen, hingga hasil yang semua 

bisa terukur dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga nantinya mampu dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah setiap langkah eksperimentasinya. Secara umum pembahasan di 

bagian ini nantinya akan dihasilkan beberapa hasil eksperimen yang akan dibawa menuju 

tahap rancangan produk eksperimen. 
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(2) GAMBARAN UMUM HASIL RANCANGAN/EKSPERIMEN 

Sampai dengan tahap ini, Laporan Konsep sebaiknya sudah mampu memberikan gambaran 

umum berupa sintesa desain atau sintesa kebutuhan desain serta sketsa desain dan sistim 

operasional awal dari produk rancangan / hasil eksperimen penelitian ini. Nantinya hasil ini 

akan dilanjutkan dalam proses Tugas Akhir.  

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, 

artikel, disertasi, tesis, hand outs, Iaboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di 

daIam penulisan proposal. Semua referensj yang tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk di 

dalam laporan konsep. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir keluarga 

penulis pertama dan tahun penerbitan (yang terbaru ditulis lebih dahulu). Apabila 

penulis yang sama mempunyai beberapa artikel paper yang dirujuk, maka urutan artikelnya 

berdasarkan tahun publikasinya. Apabila pada tahun yang sama, paper dari penulis yang sama 

diterbilkan lebih dari satu artikel, maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b, dan 

seterusnya. Perlu dicatat bahwa minimal 30% dari total pustaka di dalam kajian pustaka adalah 

berasal dari artikel jurnal ilmiah yang relevan.  

Tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut : 

a. Artikel / paper dari sebuah jurnal. 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun),” Judul Artikel Jurnal ”, Nama Jurnal, Edisi 

Jurnal, halaman artikel. 

Contoh : 
Neuman, S.P. (1980a), "A StatisticaAl pproacht o the Inverse Problem of Aquifer Hvdrology, 
Improved Solution Method and Added Prespective", Water Resources Research, Vol.16, 
No.2, hal.331-346. 

Neupauer R.M. dan Wilson J.L. (2001). "Adjoint-Derived Location and Travel Time 

Probabilities for a Multidimensional Croundwater System", Water Resources Research, 

Vol.38, No. 6, hal.1657-1668. 

Catatan: penarnbahan huruf "a" setelah tahun untuk menunjukkan cara menuliskan 

referensi apabila seorang penulis menulis lebih dari satu pustaka pada tahun yang sama. 

Untuk pustaka yang berikutnya (penulis yang sama pada tahun yang sama) ditambah dengan 

huuf b, c, dan seterusnya. 

b. Buku 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun), Nama Buku, Nama Penerbit, Kota buku 
diterbitkan. 
Contoh : 
Todd, K.D dan Mays , L.W, (2005), Groundwater Hydrology, 3rd edition. John Wiley & 
Sons,Inc.,New York. 
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c. Artikel / Paper dalam sebuah buku yang ditulis / dirangkum oleh Editor 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun), “ Judul Artikel “, Nama Buku, Nama Penerbit, 

Kota buku diterbitkan, halaman artikel. 

Contoh : 

Hall, J.E. (1992)," Treatment and Use of Sewage Sludge", dalam the Treatment and Handling 

of Yastes, eds. Bradshaw. A.D., Southwood, R., dan Wamer, F., Chapman and Hall, 

London,hal.63-68 

d. Artikel / Paper dalam sebuah Buku Prosiding ( Kumpulan Makalah Hasil 

Seminar/Konferensi ) 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun), “ Judul Artikel “, Nama Prosiding, Nama 

Universitas / Institusi Penerbit, Kota Prosiding diterbitkan, halaman artikel. 

Contoh : 

Neuman, S.P. (1930), "Adjoint-State Finite Element Equations for Parameter 

Estimation".Proceedings of Third International Conference Finite  Elemens in Water 

Resources,Eds, Wang,S Y. et al. University of Mississippi, Mississippi, hal. 189-215. 

e. Proyek Tugas Akhir 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun), Judul Proyek Tugas Akhir, Jenis Proyek Tugas 

Akhir, Nama Universitas / Institusi Perguruan Tinggi, Kota diterbitkan. 

Contoh : 

Cox, M.J.M. (1994), Improvement of a Hang-Glider's Stall Characteristics, Mechanical 

Engineering Project, School of Engineering, The University of Middletown, Middletown. 

f. Tesis / Disertasi 

Nama belakang penulis, Nama depan, (tahun), Judul Tesis / Disertasi, Jenis Tulisan 

(tesis/disertasi dari Ph.D / Master / Magister), Nama Universitas / Institusi Perguruan Tinggi, 

Kota diterbitkan. 

Contoh : 

Mardyanto, M.A, ( 2004), A Solution to an Inverse Problem of Groundwater Flow Using 

Stochastic Finite Element Method,Tesis Ph.D, University of Ottawa, Ottawa 

g. Engineering Standard 

Nama pengarang, (tahun), Judul Standard Teknis, Nama Penerbit, Kota diterbitkan. 

Contoh : 

ACI Committee 318 (1989), Building Code Requirement for Reinforced Concrete and 

Commentary, American Concrete Institute, Detroit. 
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h. Dokumen Pemerintah / Badan Dunia 

Nama pengarang, (tahun), Judul Dokumen, Volume atau Nomor (jika ada), Nama Penerbit, 

Kota diterbitkan. 

Contoh : 

World Health Organization, (1976), Manual of the Statistical Clasification of Deseases, Injury, 

and causes of Death: Based on The Recomendation of the 9th Revision Conference, 1975 

and Adopted by the 29th  World Health Assembly,Vol. 1, WHO, Geneva 

i. Bahan Kuliah / Handouts 

Nama pengarang, (tahun), Judul Topik, Jenis Tulisan (Handouts / Bahan Kuliah) dan Nama 

Mata Kuliah,  Nama Perguruan Tinggi, Kota diterbitkan. 

Contoh : 

Scidel.R, (1996), Robotics, Lecture handout : Engineering and Society, The University of 

Middletown, Middletown 

j. Petunjuk Praktikum Laboratory Manual 

Nama pengarang, (tahun), Judul Topik, Jenis Tulisan (Petunjuk Praktikum/Laboratory 

Manual),  Nama Perguruan Tinggi, Kota diterbitkan. 

Contoh : 

Hemana,J. Tangahu, B.V. dan Samodra, A. (2003), Metoda Analisa Pencemar Lingkungan, 

Petunjuk Praktikum, Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS, Surabaya. 

k. Artikel / paper dari internet 

Sampai sekarang belum ada konvensi tentang penulisan daftar pustaka dari sumber lnternet. 

Namun untuk bijaknya hindari memasukkan bahan ini dalam referensi untuk karya ilmiah.  

Sangat disarankan apabila dalam proses pencarian data di internet, data – data artikel 

tersebut juga terpublikasi secara offline, sehingga penulisan referensinya adalah 

berdasarkan publikasi offline tersebut, bukan merupakan sumber online. Umumnya data – 

data ini sangat mudah diperoleh bila dalam bentuk artikel jurnal, artikel media publikasi 

yang terbit berkala, ataupun e-book yang bukunya juga diterbitkan offline. 

Tetapi, bila terpaksa dan data itu sendiri adalah penting, disarankan penulisan referensi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Nama pengarang (jika ada). (tahun), Judul Artikel, Nama payung institusi (jika ada), <sumber 

online>, (tanggal akses). 

Contoh : 

Pratiknyo, Y.S. (2002), 7 Hambatan Pengusaha Kecil, Yayasan Dana Bakti Astra, 

<http:www.ydba.astra.co.id/teknisDetail.asp?sTeknisld=3>, (akses 19 Januari 2007) 
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B. FORMAT LAPORAN 

1. COVER LAPORAN 

Sampul proposal tugas akhir menggunakan kertas BC atau manila warna putih, dengan 

penyelesaian akhir dilaminasi mengkilap (glossy) dan dijilid buku (softcover). Berikut ini susunan 

detil isi sampul proposal tugas akhir: 

1.  Jenis Huruf  : Arial 

2. Ukuran Huruf  : 

a. Proposal ............ : Bold, 16, upper case (huruf besar) 

b. Judul Tugas Akhir : Bold, 14, upper case (huruf besar) 

c. Lambang ITATS : tinggi 40 mm, lebar 33 mm 

d. “oleh”  : Regular, 12, lowercase (huruf kecil) 

e. Nama Mahasiswa : Regular, 14, uppercase (huruf besar) 

f. NPM  : Regular, 14, uppercase (huruf besar) 

g. “Pembimbing” : Regular, 12, huruf besar di depan 

h. Nama Pembimbing : Regular, 14, uppercase (huruf besar) 

i. NIP   : Regular, 14, uppercase (huruf besar) 

j. Jurusan.......  : Bold, 14, uppercase (huruf besar) 

k. Institut Teknologi ... : Bold, 14, uppercase (huruf besar) 

l. Tahun  : Bold, 14, uppercase (huruf besar) 

3. Tulisan pada sampul diketik pada daerah di dalam margin dengan ketentuan jarak sebagai 

berikut: 

a. Jarak dari tepi atas kertas = 35 mm 

b. Jarak dari tepi bawah kertas = 30 mm 

c. Jarak dari tepi kiri kertas = 40 mm 

d. Jarak dari tepi kanan kertas = 30 mm 

2. FORMAT PENULISAN 

1. Proposal tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisannya 

diupayakan tidak menggunakan kata ganti orang pertama. 

 

2. Proposal tugas akhir diketik dan di fotokopi padak kertas A4 - 80 GSM. Huruf yang 

dipergunakan adalah jenis Arial ukuran 11 - nomal. Gunakan tinta yang tidak mudah luntur. 

 

3. Tulisan mempergunakan jarak antar baris 1,5 spasi. 

 

4. Tulisan diketik pada daerah di dalam margin dengan ketentuan jarak sebagai berikut: 

a. Jarak dari tepi atas kertas = 35 mm 

b. Jarak dari tepi bawah kertas = 30 mm 

c. Jarak dari tepi kiri kertas = 40 mm 

d. Jarak dari tepi kanan kertas = 30 mm 
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5. Tulisan BAB 1, BAB 2, ........, dan seterusnya dimulai dari batas margin. Judul bab dimulai 1,5 

spasi (1 kali ketukan enter) dari tulisan BAB 1, BAB 2, ......., dan seterusnya. Tulisan bab dan 

judul bab ditulis dengan huruf Arial – Bold kapital untuk semua huruf dengan ukuran huruf 14 

poin. Angka untuk nomor bab ditulis dengan angka Arabic (1, 2, 3, ..., dst). Kalimat awal (jika 

tidak dimulai dengan sub-bab) atau masuk tab (1.5 cm) untuk awal kalimat. Judul sub-bab 

ditulis dengan title case (hanyah huruf pertama setiap kata yang menggunakan huruf kapital, 

yang lainnya huruf kecil / lower case dan semua kata sambung harus memakai huruf kecil 

(lower case). Kalimat awal pada sub-bab dimulai 1,5 spasi setelah judul sub-bab, masuk 1 tab. 

Judul sub-bab berikutnyad imulai 3 spasi dari baris terakhir dari sub-bab sebelumnya. Contoh 

penulisan bab dan sub-bab dapat dilihat pada, Lampiran 2. 

 

6. Kalimat awal pada suatu paragraf ditulis masuk 1 (salu) tab. Antar paragraf tidak perlu diberi 

jarak. 

 

7. Permulaan bab selalu ditulis pada halaman baru. 

 

8. Penomoran halaman dilakukan sebagai berikut: semua bagian sebelum teks (sebelum Bab 1), 

dimulai dari lembar pengesahan, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil yang 

ditetakkan di bagian kanan bawah halaman (i , ii, ...,d st). Bagian teks (Bab I, dan seterusnya 

termasuk dafiar pustaka dan lampiran) diberi nomor halaman dengan angka Arabic yang 

diletakkan di bagian kanan bawah. 

9. Semua gambar dan tabel harus jelas tidak kabur buram. Ukuran huruf pada gambar dan tabel 

harus dapat dibaca oleh mata normal dengan mudah. Gambar dan tabel diletakan di tengah 

halaman (centered) 

10. Nomor dan judul tabel ditulis di tengah (centered) atas tabel. Nomor tabel disesuaikan dengan 

letak tabel tersebut di dalam bab, misalkan: Tabel 2.3 Konsentrasi Bahan Pencemar di Kali Mas 

Tgl 18 April 2006. Pada sisi bawah tabel (centered) diberi keterangan tentang sumber 

informasi yang dicantumkan di dalam tabel, apakah informasi tersebut dari pustaka tertentu, 

hasil pengamatan, ataupun hasil perhitungan. Judul tabel ditulis dengan cara title case kecuali 

untuk kata sambung dan kata depan dengan jarak spasi 1. Tabel dibuat dengan jarak spasi 1. 

Sisi paling luar tabel tidak boleh melampaui batas margin kiri dan kanan. Judul tabel 

menggunakan huruf Arial, 10 poin. Format landscape menyesuaikan dengan pedoman ini. 

Berikut ini contoh penulisannya. 

 

11. Nomor dan judul gambar atau grafik ditulis di sisi tengah bawah gambar. Nomor Gambar 

disesuaikan dengan letak gambar tersebut di dalam bab, misalkan: Gambar 4.1 Grafik 

Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Penurunan Daya Dukung Lingkungan 

(Sugriwo, 2006). Sumber dari gambar dicantumkan langsung pada bagian belakang judul 

tersebut. Judul gambar ditulis dengan cara title case kecuali untuk kata sambung dan kata 

depan dengan jarak spasi 1 . Sisi paling luar gambar tidak boieh melampaui batas margin kiri 

dan kanan. Judul gambar menggunakan huruf Arial, 10 poin. Format landscape menyesuaikan 

dengan pedoman ini.  Berikut ini contoh penulisannya. 
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Gambar 2.1 Siklus PDCA 
Sumber Operation Management, edisi 7, 258 

 

 

12. Tulisan tabel dan gambar pada kalimat yang merujuk suatu tabel atau gambar harus di awali 

dengan huruf besar. Contoh: Sesuai dengan Tabel2.3 dan Gambar 2.1. ............... 

 

13.  Judul tabel atau batas gambar bagian atas dimulai 3 spasi dari baris terakhir di atasnya. 

Kalimlat tepat di bawah tabel atau judul gambar dimulai 3 spasi dari batas bawah tabel atau 

judul gambar (lihat contoh di lampiran 3). Antar judul tabel atau judul gambar dengan tabel 

atau gambar yang bersangkutan diberi jarak 1,5 spasi (satu ketukan enter). 

 

14. Penulisan abstrak. 

Abstrak proposal tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris pada halaman yang 

berbeda yang berurutan. Fomrat penulisan abstrak akan dijelaskapn ada bagian di bawah ini. 

a.  Judul tugas akhir ditulis pada batas margin atas, di tengah halaman dengan huruf Arial – 

regular, huurf besar di depan (title case), dan ukuran 14, dengan jarak spasi 1. 

b. Nama mahasiswa, dosen pembimbing, dan ko-pembimbing (jika ada) ditulis 2 spasi di 

bawahnya, dicetak dengan font Arial – regular, ukuran 11, padatengah halaman. Jarak 

antara baris dari ketiga nama di atas adalah 1 spasi. 

c. Tulisan ABSTRAK berjarak 2 spasi dari judul ABSTRAK,di tengah halaman, dengan huruf 

Arial – regular, Semua huruf besar (upper case), dan ukuran 14 

d. Abstrak ditulis pada jarak 2 spasi setelah tulisan nama pembimbing atau ko-pembimbing 

(jika ada). 

e. Jarak antar baris adalah 1 spasi. 

f. Setiap paragraf pada abstrak ini dimulai masuk 1 (satu) tab (1,5 cm) dari batas, margin 

dari batas margin kiri dengan justified alignnent. 

g. Jumlah kata maksimum adalah 300. 

h. Kata kunci harus dituliskan di bagian bawah abstrak dengan jarak 3 spasi dari akhir 

abstrak dengan jumlah kata minimal tiga dan maksimal lima Kata kunci dipilih kata 
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penting yang merupakan kata pokok yang spesifik dalam proposal tugas akhir. 

Penulisannya diurutkan sesuai dengan abjad pertama dari kata kunci tersebut. Satu kata 

kunci boleh terdiri lebih dari satu kata. 

i. Hal yang perlu ditulis dalam abstrak: latar belakang, permasalahan dan, metodologi 

pelaksanaan rencana tugas akhir. 

3. SOFT COPY 

Soft copy terdiri dari beberapa file. Terdiri dari file laporan, hasil rendering, dan foto. File laporan 

dijadikan satu file (lengkap dengan sampul, bagian-bagian proposal, dan lampiran). Hasil 

rendering dan foto yang menunjang desain dimasukan dalam folder terpisah dengan nama “data 

penunjang” 

4. SKETSA / GAMBAR 

Sketsa atau gambar dibuat dalam format A3, dan dijilid terpisah dari laporan. Tetapi gambar 

tersebut tetap ada dalam laporan dengan format A4. Sketsa atau gambar dengan cara manual di 

dipindahformatkan (scanning) ke format digital, kemudian dicetak pada kertas A4, 80 GSM. Untuk 

sketsa atau gambar yang dibuat dengan bantuan komputer dicetak A3, untuk kumpulan sketsa 

dan gambar, dan untuk kebutuhan laporan dicetak A4. 

Berikut ini format kertas gambar untuk kebutuhan kumpulan sketsa dan gambar: 

1. Kertas diberi garis tepi dengan ukuran 0,5 mm 

2. Judul harus tertera pada setiap lembar sketsa 

3. Format judul atau tampilan disesuaikan 

5. PANEL PRESENTASI 

Panel presentasi dapat dikerjakan dengan bantuan komputer. Dengan ukuran A3 untuk kertas 

putihnya, direkatkan pada karton coklat 3 mm dengan dilebihkan 5 cm keliling. Bagian depan 

karton coklat diberi kertas berwana hitam, yang terlihat seperti bingkai dari panel tersebut. 

Panel bisa berupa cetak digital printing dengan ukutan standart 80x100 cm atau 90x180 atau 

menyesuaikan bentuk banner yang sudah ada. Panel presentasi ini menjelaskan : 

a. Judul Konsep Tugas Akhir 

b. Nama dan NPM mahasiswa 

c. Nama Dosen Pembimbing 

d. Latar Belakang, Permasalahan, Kerangka Penelitian, Analisa / Hasil Eksperimen 
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VII.  SEMINAR STUDIO KONSEP (SIDANG PROPOSAL TUGAS AKHIR)  

A. PERSYARATAN SEMINAR 

Seminar adalah kegiatan wajib bagi peserta Mata Kuliah Studio Konsep, apabila tidak mengikuti 

maka dinyatakan gugur. Mahasiswa dapat mendafatarkan diri untuk mengikuti seminar paling 

lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan seminar. Pelaksanaan seminar diumumkan paling lambat 1 

minggu dari hari pelaksanaan. Adapun pendaftaran wajib disertai beberapa hal, diantaranya: 

• Laporan Studio Konsep (Proposal Tugas Akhir), laporan cukup di klip, tanpa dijilid, 

sebanyak 3 eksemplar asli 

• Form persetujuan sidang yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing 

• Form Berita Acara Bimbingan, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing 

B. PELAKSANAAN SEMINAR 

Seminar dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan. Seminar dihadiri oleh para 

undangan yang terdiri dari para dosen, baik dari dalam ITATS ataupun luar ITATS, para mahasiswa, 

dan umum. 

Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, disertai dengan semua data yang 

diperlukan selama presentasi, diantaranya file presentasi, gambar dan lain sebagainya. Apabila 

peserta belum mendaftar sampai 15 menit sebelum acara, maka dinyatakan tidak siap mengikuti 

seminar, dan secara otomatis gugur dari Mata Kuliah Seminar 

Yang memiliki hak untuk memberikan penilaian yaitu:  

• Penguji yang ditunjuk (1 orang) 

• Dosen Pembimbing 

• Dosen Mata Kuliah 

Seluruh yang hadir dapat memberikan pertanyaan, setelah penguji mengajukan pertanyaan dan 

memberikan penilaian atau sesuai aturan yang akan ditetapkan lebih lanjut. 

Detail pelaksanaan akan ditetapkan kemudian disesuaikan dengan rencana pelaksanaan.          
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INFORMASI LAMPIRAN DAN LINK  

1. BUKU PANDUAN KONSEP  

http://desproitats.com/buku-panduan-konsep/  

2. FORMULIR PENDAFTARAN 

http://desproitats.com/form-layanan/#1660123731053-97396e37-5681  

3. TEMPLATE COVER DAN LEMBAR ASISTENSI  

http://desproitats.com/form-layanan/#1660123731635-81c75049-176e  

4. UPLOAD FORM ISIAN JUDUL (PENDAFTARAN) 

http://desproitats.com/form-layanan/#1660123732016-5e35b67f-1226  

5. LINK GRUP WHATSAPP 

https://chat.whatsapp.com/DvCiItIBaA94Bo2DxiXXiA 

6. PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN DESPRO ITATS  

https://desproitats.com/peta-jalan-penelitian-dan-pengabdian-masyarakat/  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://desproitats.com/buku-panduan-konsep/
http://desproitats.com/form-layanan/#1660123731053-97396e37-5681
http://desproitats.com/form-layanan/#1660123731635-81c75049-176e
http://desproitats.com/form-layanan/#1660123732016-5e35b67f-1226
https://chat.whatsapp.com/DvCiItIBaA94Bo2DxiXXiA
https://desproitats.com/peta-jalan-penelitian-dan-pengabdian-masyarakat/

