
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri 

untuk memenuhi persyaratan  memperoleh  gelar Magister Teknik (Master of 

Engineering) pada program studi Magister Teknik Elektro, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.  Penulisan tesis harus mengikuti standar yang baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmiah.  Untuk itu perlu disusun buku panduan yang berisikan panduan 

dalam penyusunan dan format dalam melakukan penulisan usulan penelitian dan  tesis. 

 

1.2 Tujuan 

 Buku panduan ini bertujuan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah berupa 

tesis dalam lingkungan Program Studi Magister Teknik Elektro. Semua portofolio hasil 

penulisan karya ilmiah mahasiswa berupa tesis harus sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan.   

     

1.3 Tata cara  

 Prosedur pelaksanaan kegiata penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

program studi Magister Teknik Elektro dengan mengacu kepada aturan dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan 

penelitian diwajibkan untuk mengajukan usulan penelitian yang diajukan kepada Program 

Studi Magister Teknik Elektro. Semua usulan penelitian akan dievaluasi terlebih dahulu 

sebelum usulan penelitian dapat diterima untuk ditindaklanjuti. 

 Bagi usulan yang telah diterima, mahasiswa diwajibkan untuk mem-

presentasikan usulan penelitian didepan tim penguji, tujuannya adalah untuk mengukur 

dan mengetahui kesiapan dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, dan 

diberikan arahan agar menyelesaikan penelitiannya dengan baik, benar dan tepat waktu. 

Atas persetujuan Ketua Program Sudi MTE, mahasiswa akan diberikan dua orang  

pembimbing tesis, yaitu sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. 

Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan penelitian mandiri dan menyusun tesis 

dibawah pengarahan dan persetujuan kedua pembimbing. 

 Setelah tesis selesai disusun, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan hasil 

penelitian dalam seminar tesis. Seminar ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil 

penelitian dan penulisan tesis. Jika penyempurnaan tesis telah selesai dilakukan dan 

telah mendapatkan persetujuan pembimbing, maka mahasiswa harus mengikuti ujian 

pendadaran tesis  dihadapan tim penguji.  



 Hasil ujian sidang tesis, mahasiswa dinyatakan lulus dengan tiga kondisi, yang 

pertama lulus murni, yang kedua lulus dengan perbaikan dan yang ketiga lulus dengan 

perbaikan dan tugas. Apabila proses tersebut selesai, maka mahasiswa wajib 

menyerahkan tesis dalam bentuk hardcopy maupun softcopy ke program studi sebanyak 

4 set. Semua tesis yang diserahkan harus memenuhi aturan bebas plagiat dengan nilai 

maksimum adalah 24,99%. Disamping itu mahasiswa diwajibkan pula menyusun hasil 

penelitian dalam format  naskah publikasi  yang akan diterbitkan dalam jurnal berkala  

ilmiah nasional maupun internasional. 

  

 
  
   
   



 

BAB II  

USULAN PENELITIAN 

 

 

 Usulan penelitian untuk tesis terdiri atas: Bagian Awal, Bagian utama, dan 

Bagian Akhir  dengan jumlah halaman tidak lebih dari 20 halaman. 

 

2.1 Bagian Awal 

Bagian Awal terdiri atas  halaman judul dan halaman persetujuan 

 

2.1.1 Halaman judul 

 Halaman judul memuat: judul, maksud usulan penelitian, lambang 

UNISSULA, nama dan nomor induk  mahasiswa (NIM), instansi yang dituju, dan 

waktu pengajuan. 

a. Judul penelitian dibuat sesingkat singkatnya, tetapi jelas dan 

menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak membuka 

peluang penafsiran yang beraneka ragam.  

b. Maksud usulan penelitian ialah menyusun tesis S2 untuk memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada  Program 

Magister Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

c. Lambang Universitas Islam Sultan Agung berbentuk Segi Lima. 

d. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa 

dera j a t kesar j anaan.  Di  baw ah nama dicantumkan nomor induk 

mahasiswa. 

e. Instansi yang dituju ialah Program Magister Teknik Elektro 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

f. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di 

bawah Semarang. 

Contoh halaman judul dapat dilihat  pada Lampiran 1. 

 

2.1.2  Halaman persetujuan 

 Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Pendamping lengkap dengan tanda tangan dan tanggal, bulan dan tahun. 

Contoh halaman persetujuan terdapat pada Lampiran 2. 

 

2.2.  Bagian Utama 

Bagian Utama usulan penelitian memuat : Pendahuluan,  tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis,  metode (cara) penelitian, dan 

jadwal penelitian. 

 

 

 



2.2.1 Pendahuluan 

 Pendahuluan berisi :  latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, dan keaslian penelitian. 

 

a. Latar belakang  

 Latar belakang  memuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa 

masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting, 

dan perlu diteliti. Kecuali itu, juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti 

itu dalam lingkup permasalahan yang lebih lugas. 

 

b.  Perumusan masalah 

 Perumusan masalah berisi pertanyaan – pertanyaan atas masalah yang 

akan diteliti. Masalah yang dirumuskan harus selaras dengan topik dan tujuan 

penelitian.  

 

c.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah berisi batasan – batasan masalah yang bertujuan untuk 

mempersempit ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian akan lebih terfokus 

dan terkonsentrasi pada masalah – masalah yang diangkat dalam latar belakang 

dan rumusan masalah. 

 

d. Keaslian Penelitian  

 Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang 

dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan 

tegas perbebedaan  penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah 

dilaksanakan. Pada bagian ini, mahasiswa menyunting beberapa naskah jurnal 

atau karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti, sehingga diharapkan adanya kesinambungan atau pemecahan masalah dari 

masalah yang diteliti. 

 

2.2.2. Tujuan dan manfaat penelitian 

 Dalam bagian ini disebutkan  secara spesifik tujuan penelitian yang akan 

dicapai pada penelitian tersebut. Lebih lanjut disebutkan juga manfaat dan 

kegunaan penelitian  baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. 

.. 

2.2.3  Tinjauan pustaka 

 Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil hasil penelitian 

yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini, hendaknya ditunjukan bahwa permasalahan 

yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. 

 Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber 

aslinva. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan 

mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada 

daftar pustaka. Untuk memudahkan manajemen pustaka dalam penyusunan tesis, 

mahasiswa diwajibkan menggunakan alat bantu manajemen pustaka yaitu 



Mendeley atau Endnote.  

Contoh cara penunjukkan sumber pustaka seperti tertera pada Lampiran 3 

 

 

2.2.4 Landasan teori 

 Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh 

mahasiswa sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk 

merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model 

matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang 

ilmu yang diteliti. 

 

2.2.5 Hipotesis  (Jika Ada) 

 Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori 

atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang baik harus 

bersifat logis, jelas dan dapat diuji, dengan demikian akan memperjelas  

permasalahan dan memudahkan dalam menyusun metode atau cara-cara 

penelitian. 

 

2.2.6 Cara penelitian 

 Cara penelitian berisikan uraian – uraian tentang : bahan atau materi 

penelitian, alat,  langkah - langkah  penelitian, variabel, dan data yang akan 

dikumpulkan, dan metode  analisis hasil. 

a. Bahan atau materi penelitian. 

 Bahan atau materi penelitian yang dapat berwujud populasi atau sampel, 

harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasi yang 

harus ditentukan. Apabila bahan atau materi berupa sampel, maka perlu diuraikan 

cara penentuan sampel tersebut. 

b. Alat 

 Alat – alat   yang dipakai untuk menjalankan penelitian harus diuraikan 

dengan jelas dan kalau perlu, disertai dengan gambar dan keterangan-keterangan. 

c. Langkah – langkah penelitian 

 Bagian ini memuat metode atau cara – cara melakukan peneltian  

a. Jalan penelitian memuat uraian yang cukup terinci tentang cara 

melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data. 

b. Variabel, yang akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan, diuraikan 

dengan jelas, termasuk jenis kisarannya. 

c. Analisis hasil mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil. 

 

 



2.2.7 Jadwal penelitian 

Dalam jadwal penelitian ditunjukkan dengan skema Gantt Chart: 

a. Tahap-tahap penelitian. 

b. Rincian kegiatan pada, setiap tahap. 

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal penelitian 

dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian. 

 

2.3 Bagian Akhir 

Bagian Akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (kalau ada) 

 

2.3.1 Daftar pustaka 

 Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian 

dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Buku dan majalah 

tidak dibedakan, kecuali penyusunannya ke kanan, yaitu sebagai berikut : 

a. Buku: Nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke-, nomor, 

halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku), kota dan nama penerbit . 

b. Majalah : nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dengan 

singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang diacu. 

c. Internet 

 Antara pelbagai bidang ilmu ada perbedaan sedikit dalam cara penulisan, 

misalnya dalam penggunaan tanda baca, tetapi garis besarnya tetap sama. Sebab 

itu, perbedaan yang kecil diperkenankan, asalkan  taat terhadap asas untuk seluruh 

penulisan. 

Contoh penulisan daftar pustaka terdapat pada Lampiran 4. 

 

2.3.2 Lampiran 

Dalam lampiran  (jika ada), terdapat keterangan atau informasi yang 

diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, dan sifatnya 

melengkapi usulan penelitian. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BAB III  

TESIS 

 

 Tesis  pada dasarnya merupakan pengembangan dari usulan penelitian, oleh 

karena itu sistematika penulisan hampir memiliki kesamaan seperti   pada usulan 

penelitian, hanya bedanya dalam tesis isinya telah diperluas mencakup data – data hasil 

penelitian, pengolahan data, analisis hasil dan kesimpulan  hasil penelitian. Tesis  terdiri 

atas tiga bagian, yaitu Bagian Pendahuluan, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. 

  

3.1 Bagian Pendahuluan 

 Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel (daftar), daftar gambar, daftar lampiran, arti 

lambang  dan singkatan, dan intisari. 

 

3.1.1 Halaman sampul depan 

 Halaman sampul depan memuat : judul tesis, maksud tesis, lambang Universitas 

Islam Sultan Agung, Nama dan nomor mahasiswa, instansi yang dituju, dan tahun 

penyelesaian tesis. 

a. Judul tesis dibuat sesingkat-singkatnya, seperti yang sudah diuraikan pada usulan 

penelitian. 

b. Maksud tesis ialah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister 

Teknik program studi Magister Teknik Elektro . 

c. Lambang Universitas Islam Sultan Agung  berbentuk Segi Lima 

d. Nama Mahasiswa yang mengajukan tesis ditulis lengkap (tidak boleh memakai 

singkatan) dan tanpa derajat kesarjanaan. Nomor induk mahasiswa dicantumkan 

di bawah nama. 

e. Instansi yang dituju ialah Program Magister Teknik Elektro Universitas Islam 

Sultan Agung, Semarang. 

f. Tahun penyelesaian tesis ialah tahun ujian tesis terakhir dan ditempatkan di 

bawah kata Semarang. 

Contoh halaman sampul depan terlihat pada Lampiran 5. 

 

3.1.2 Halaman judul 

 Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di 

atas kertas putih. 

 

3.1.3 Halaman pengesahan 

 Halaman ini memuat tanda tangan para Pembimbing dan para Penguji, dan tanggal 

ujian.   

Contoh halaman pengesahan terdapat pada Lampiran 6 (disediakan oleh Program Magister 

Teknik Elektro UNISSULA). 

 

 



 

3.1.4 Halaman pernyataan 

 Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi tesis tidak merupakan jiplakan (plagiat) 

dan juga bukan dari karya orang lain. 

  Contoh pernyataan terdapat pada Lampiran 7. 

 

3.1.5 Prakata 

 Prakata mengandung uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan-penjelasan, 

dan ucapan terima kasih. Dalam prakata tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah. 

 

3.1.6 Daftar isi  

 Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi 

tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau 

subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul ; bab; judul subbab; judul anak subbab disertai 

dengan nomor halamannya. 

 

3.1.7 Daftar tabel (daftar)  

 Jika dalam tesis terdapat banyak tabel (daftar), maka perlu adanya daftar tabel 

yang memuat urutan judul tabel (daftar) beserta dengan nomor halamannya. Akan tetapi, 

kalau hanya ada beberapa tabel (daftar) saja, daftar ini tidak usah dibuat. 

 

3.1.8 Daftar gambar 

 Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu tidaknya 

suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar tabel. 

 

3.1.9 Daftar lampiran  

 Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat bila tesis 

dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya ialah urutan judul lampiran dan nomor 

halamannya. 

 

3.1.10 Arti lambang dan singkatan  

 Arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan yang dipergunakan 

dalam tesis disertai dengan arti dan satuannya bila dalam laporan dipergunakan banyak 

lambang dan singkatan. 

 

3.1.11  Intisari  

 Intisari (abstract) ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris. Intisari berisikan uraian secara singkat tentang  latar belakang , tujuan penelitian, 

metode penelitian dan hasil penelitian yang dituliskan secara singkat, padat, dan jelas. 

Intisari ditulis dalam 3 alinea, dengan panjang tidak lebih dari 1 halaman dan diketik 

dengan jarak 1 spasi. Diakhir intisari dituliskan kata kunci (keywords)  

 

3.2 Bagian Utama 

 Bagian utama tesis mengandung bab-bab: Pendahuluan, tinjauan pustaka, cara 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. 

 



 

3.2.1 Pendahuluan 

 Serupa dengan usulan penelitian, bab pendahuluan berisi : latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, dan keaslian 

penelitian. 

 

3.2.2 Kajian  pustaka 

a. Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang dikemukakan pada usulan 

penelitian, dan mungkin telah diperluas dengan keterangan-keterangan tambahan 

yang dikumpulkan selama pelaksanan penelitian. 

b. Landasan teori juga tidak berbeda dengan yang disajikan pada usulan penelitian, dan 

mungkin telah diperluas dan disempumakan. 

c. Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari  landasan teori atau 

tinjauan pustaka, dan hampir sama dengan yang sudah dipaparkan pada usulan 

penelitian. 

 

3.2.3 Cara penelitian 

 Pada bab ini terdapat uraian rinci tentang bahan atau materi penelitian, alat yang 

digunakan dalam penelitian, langkah - langkah penelitian, analisis hasil, dan kesulitan-

kesulitan dan cara pemecahannya. 

a. Bahan atau materi penelitian harus dinyatakan spesifikasinya selengkap-

lengkapnya. Untuk penelitian di laboratorium, haruslah disebutkan asal, cara 

penyiapan, sifat fisis, dan susunan kimia bahan yang dipakai. Hal ini perlu 

dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak sampai 

salah langkah. 

b. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan jelas dan 

sedapat-dapatnya disertai dengan gambar. 

c. Langkah-langkah penelitian berupa uraian yang lengkap dan rinci tentang langkah-

langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan penelitian, termasuk cara 

mengumpulkan data dan jenisnya. 

d. Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya perlu sekali 

ditampilkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang penelitian 

yang sejenis terhindar dari hal-hal tidak menyenangkan. 

 

3.2.4 Hasil penelitian dan pembahasan 

 Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak 

dipecah menjadi sub bab tersendiri. 

a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, 

foto/gambar, atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan 

pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pada alinea pertama bab 

ini, sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan 

gambar yang nomorya disebutkan. 

 

b. Pembahasan, tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kecuali itu, sebaiknya hasil penelitian juga 

dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 



 

 

3.2.5  Kesimpulan 

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah 

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil 

penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para 

peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan, atau memperkembangkan 

penelitian yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan keharusan. 

 

3.3 Bagian Akhir 

 Bagian Akhir mengandung daftar pustaka dan lampiran 

  a.   Daftar pustaka , disusun seperti pada usulan penelitian 

  b. Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk 

melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama tesis. 

 

 

 

 



BAB IV 

TATA CARA PENULISAN 

 

 Tata cara penulisan, meliputi : Bahan dan ukuran kertas, pengetikan, penomoran, daftar dan gambar, 

bahasa dan penulisan nama. 
 
4.1 Bahan dan Ukuran 
 Bahan dan ukuran mencakup:  Jenis dan ukuran kertas, sampul dan warna sampul.  
    a.  Jenis kertas :  Kertas HVS (80 gsm) berwarnah putih 
    b.  Ukuran kertas :  21 cm x 27,9 cm ( kuarto / A4 ) 

    c.  Sampul :  Dibuat dalam hardcover, tulisan dicetak dengan warna hitam 
    d.  Warna sampul : Oranye 
     
4.2 Pengetikan 

 Pada pengetikan disajikan : jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, 
alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah, dan letak simetris. 

 
a. Jenis huruf 

1) Naskah diketik dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt. dan untuk seluruh naskah 
harus di pakai jenis huruf yang sama.  Penggunaan huruf miring atau persegi, tidak diperkenankan. 

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

 
b. Bilangan dan satuan 

1) Bilangan diketik dengan angka.  Contoh : catu daya menggunakan 4 buah batere.  Jika bilangan 
ditempatkan pada permulaan kalimat,  maka bilangan tidak boleh diketik dengan angka tetapi 
dituliskan penyebutannya. Contoh : Empat buah batere digunakan sebagai catu daya 

2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Contoh :  Tegangan terukur adalah 218,32 V, dan 

arus listrik terukur adalah 5,16 A.   
3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya : V, A, kW, m/s,  

kg, …….dan seterusnya.     
 

c. Jarak baris 
 Jarak antara 2 baris dibuat  dalam format 1,5 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar 

(tabel) dan gambar yang Iebih dari 1 baris, dan daftar pustaka harus diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. 
   
d. Batas tepi 

  Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut: 
        1).     Tepi atas              : 4 cm 
        2).     Tepi bawah          : 3 cm 

        3).     Tepi kiri                : 4 cm 
        4).     Tepi kanan           : 3 cm       

 
e. Pengisian ruangan 

 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, sub judul, atau hal-hal yang khusus. 
 
f. Alines Baru 

 Alines baru dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri. 
 

g. Bab, sub  bab,  dan anak sub bab 

1) Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur supaya simetris, dengan jarak 
4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik, dan diberi huruf tebal (bold) 

        Contoh  penulisan judul bab : 
BAB II 



KAJIAN PUSTAKA 

 
2) Judul Sub bab  diketik mulai dari batas kiri, tetapi hanya huruf  pertama saja dari setiap kata – 

kata yang dipakai sebagai judul sub bab  yang diberi huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik dan 

diberi huruf tebal (bold) Kalimat pertama sesudah judul sub bab dimulai dengan alinea baru. 
        Contoh penulisan sub bab : 
        2.1 Tinjauan Pustaka 

         .......................................................................................................................       

         ……………………………………………………………………………………... 
         …………………………………………………. .. dst 

       
3) Anak sub bab diketik mulai dari batas kiri, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa 

huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik dan diberi huruf tebal (bold). Kalimat pertama sesudah 
anak sub judul dimulai dengan alinea baru. 

.       Contoh penulisan anak sub bab :          
        2.2 Landasan Teori    

        2.2.1 Prinsip kerja generator induksi  

         ……………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………... 

                  …………………………………………………. .. dst 
  
h. 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. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di 
depan rincian tidaklah dibenarkan. 

Contoh penulisan : 
               Gangguan tidak simetris pada sistem tenaga listrik terdiri atas : 

1. Gangguan hubung singkat  fasa ke  tanah 

2. Gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah 
3. Gangguan hubung singkat antar fasa 

   

I.  Letak simetris 

 Gambar, tabel (daftar), judul bab dan persamaan ditulis simetris terhadap batas tepi kiri dan kanan 
pengetikan. 

 
4.3 Penomoran 

 Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, judul bab, tabel (daftar), gambar, dan persamaan. 
 

a. Halaman 

1) Bagian awal tesis, mulai dari halaman  judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil.   
       Contoh : i.  ii.  iii.  iv, dan seterusnya. 
2) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman terakhir, 

memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 
      Contoh : 1, 2, 3, 4, dan seterusnya; 
3) Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali pada halaman yang terdapat  judul bab, 

maka nomor halaman ditempatkan dibagian tengah bawah halaman.. 
4) Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. 

 
b. Judul bab, sub bab dan anak sub bab 

         1) Judul bab diberi nomor urut dengan angka romawi besar yang dicetak tebal.   
             Contoh : 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

         2) Judul sub bab diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan judul  bab dan dicetak tebal.  



Contoh :  3.1  Bahan Penelitian 
         3) Judul anak sub bab diberi nomor urut dengan angka Arab, sesuai dengan judul  bab dan dicetak tebal.  

Contoh :  3.1.1  Penentuan sampel 

                                                              

c.Tabel (daftar))  

 Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab dimana tabel tersebut 
berada. Contoh : Tabel 2.1  yang berarti tabel tersebut berada pada bab II dengan nomor urut 1.  

 
d.  Gambar  

 Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab dimana gambar tersebut 

berada. Contoh : Gambar 3.2  yang berarti tabel tersebut berada pada bab III dengan nomor urut 2.  
 
 

e. Persamaan 

 Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia dan lain-lainnya ditulis dengan 
angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan.  Penomoran disesuaikan dengan 

nomor bab dimana persamaan tersebut berada. Contoh : 
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     ……………………………………………(2.5) 

persamaan tersebut terdapat pada bab 2 dengan nomor urut 5. 
 

4.4  Tabel (Daftar) dan Gambar 

a. Tabel (Daftar) 

1) Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris diatas tabel (daftar), tanpa diakhiri 
dengan titik. 

2) 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. 
3) Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara, yang satu dengan yang lainnya 

cukup tegas. 
4) Kalau tabel (daftar) lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas, 

maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 
5) Diatas dan dibawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok dalam 

makalah. 
 
      Contoh  penulisan tabel tanpa ada penggalan : 

 
               

      Contoh  penulisan tabel jika terpaksa ada penggalan : 
 



 
 

Pada halaman berikutnya penulisan tabel dilanjutkan, tetapi diatas tabel  diberi nomor tabel yang 
sama dan disusul dengan kata lanjutan tanpa diberikan judul  

 

 
 

b. Gambar 

1) Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan) 

2) Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri 
dengan titik 

3) Gambar tidak boleh dipenggal 
4) Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar dan jangan pada 

halaman lain. 
5) Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di 

sebelah kiri kertas  
6) Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-wajarnya (jangan terlalu kurus atau 

terlalu gemuk)  
7) Letak gambar diatur supaya simetris. 

 
       Contoh penulisan gambar : 

 
 

4.5 Bahasa 



a.  Bahasa yang dipakai 

 Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan predikat, dan supaya lebih 
sempurna, ditambah dengan obyek keterangan). Dengan izin Program Magister Teknik Elektro, tesis dapat 
ditulis dalam bahasa Inggris. 

 
 

b. Bentuk Kalimat 

 Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, kami, engkau dan 
lain-lainnya), tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, saya 
diganti dengan penulis. 

 

c. Istilah 

 Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan, dan jika terpaksa harus 
memakai istilah asing maka   ditulis dengan huruf miring (italic). 
Contoh :    Tegangan kedip (sag voltage) merupakan penurunan tegangan 
                  Flashover  dapat menimbulkan gangguan hubung singkat    

 
d. Ejaan 

Ejaan sesuai dengan Ejaan Yang Disempumakan (EYD) 
 

e. Kesalahan yang sering terjadi 

1) Kata penghubung, seperti, sehingga, dan sedangkan, tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat 

2) Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan 
subyek ( akan merusak susunan kalimat) 

3) Kata dimana dan dari sering kurang tepat pemakaiannya, dan "diperlakukan tepat seperti kata 
“where” dan “of'”dalam bahasa Inggris 

4) Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

5) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

 

4.6  Penulisan Nama 

 a. Nama penulis yang diacu 

 Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka, nama yang lebih 

dari satu nama dengan garis penghubung, narna yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan. 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhimya saja, dan kalau lebih dari 2 

orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan dkk, atau et. al.: 

Contoh : 

1)  Menurut Calvin (1978) .... 

2)  Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fermstrom, 1943) menghasilkan .... 

3)  Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dkk, 1976) .... ……………. 

      Yang membuat tulisan pada contoh (c) berjumlah 4 orang, yaitu Meisel  S.L., Mc. Collough, J.P., 

Leckthaler, C.H., dan Weisz, P.B. 

Contoh tata cara penulisan nama penulis yang diacu dalam sumber pustaka dapat dilihat dalam lampiran 3 

 

b.  Nama penulis dalam daftar pustaka 

 Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak boleh hanya penulis 

pertama ditambah dkk atau et. al. saja. 

Contoh: 



            Meisel, S. L ;  McCollogh, J.P ; Leckthaler, C.H   &  Weisz, P.B. 1976…… 

            Tidak boleh ditulis  hanya : 

            Meisel, S.L. dkk atau Meisel, S.L. et. al. 

 

c. Nama penulis lebih dari satu 

 Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan 

koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku 

kata nama depan, tengah, dan seterusnya. 

Contoh: 

1) Sultan Takdir Alisyahbana ditulis : Alisyahbana, S.T. atau Alisyahbana,  Sultan Takdir. 

 2)  Donald Fitgerald Othmer ditulis: Othmer, D.F. 

 

Contoh penulisan nama penulis dalam daftar pustaka dapat dilihat dalam lampiran 4 

 

d. Nama dengan garis penghubung 

 Kalau Nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung diantara dua kata, maka 

keduanya dianggap sebagai satu kesatuan.  

Contoh : 

       Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin – Sutrisno 

 

e. Nama yang diikuti dengan singkatan 

 Nama, yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu kata yang 

ada di depannya.  

Contoh: 

1)  Mawardi A.I. ditulis: Mawardi A.I. 

2)  Williams D. Ross Jr. ditulis: Ross, Jr., WD. 

 

f.  Derajat kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

 

4.7 Catatan Bawah, Istilah Baru dan Kutipan 

a. Catatan Bawah 

 Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari penggunaannya. 

b. Istilah baru  

 Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asal konsisten. 

Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau 

banyak sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang. 

c. Kutipan 

 Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari tiga baris, diketik satu spasi, dan kalau kurang 

dari 3 baris, dua spasi. Diketik menjorok ke dalam. Tidak diteijemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-

kata penulis. Kutipan bahasa  asing ditulis dengan huruf miring (italic). 



  

 



 
BAB V 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

  

 Memperhatikan SK Dikti No.152/E/T/2012 tentang publikasi ilmiah, yang menyatakan bahwa 
lulusan program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional 
diutamakan yang terakreditasi Dikti, maka berikut ini diberikan pedoman tata cara penulisan naskah 
publikasi ilmiah.  
 
Pedoman Penulisan Naskah 

1. Bahasa :  

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan (EYD). 
2. Pengetikan : 

Artikel diketik pada kertas HVS berukuran A4, menggunakan MS Word, dengan  jarak 1,5 spasi , 
format 2 kolom, dan menggunakan huruf Times New Roman berukuran font 12. 

3. Jumlah Halaman : 

      Jumlah maksimum halaman 20, termasuk daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 
4. Batas tepi halaman 

       Margin halaman 3 cm (atas & kiri), dan 2 cm (bawah & kanan). 
5. Struktur penulisan (secara berurutan) : 

- Judul Artikel 
- Nama penulis 

- Unit kerja & Alamat penulis 
- Abstrak 
- Pendahuluan 
- Metode Penelitian 
- Hasil Penelitian 
- Pembahasan, simpulan & saran (jika ada) 

- Ucapan terimakasih (jika perlu) 
- Daftar pustaka 

6 .  Judul Artikel : 
-    Tidak terlalu panjang, dan mudah dimengerti. Jumlah kata maksimum 14 untuk   bahasa 

Indonesia dan 10 bahasa Inggris. 
-    Judul diketik dengan huruf  Kapital tebal dengan spasi 1, huruf times new roman dengan 

ukuran font 14. 
-    Menggambarkan isi artikel. 
-    Tidak menggunakan rumus dan singkatan. 
-    Tidak ada kata-kata yang kurang efektif seperti “pengaruh”, “ kajian “, “ studi”, “ 

beberapa”, “ analisis “, dan sejenisnya.   
    7.  Penulis :  

- Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar. 
- Jika penulis lebih dari satu, penulis utama ditulis lebih dahulu. 
- Penulis korespondensi diberi tanda. 
- Unit kerja dan alamat penulis ditulis lengkap, untuk penulis korespondensi 
       Dilengkapi alamat email. 

8. Abstrak : 

- Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan jumlah kata maksimum 200 
kata dalam 1 paragraf saja dengan jarak 1 spasi. 

- Memuat latar belakang, metode, hasil dan kesimpulan dengan perbandingan yang 
proporsional. 

- Tidak ada pengacuan ke tabel, gambar dan pustaka. 
- Singkatan harus diperjelas (kecuali jika sudah ada singkatan yang telah disepakati). 

- Kata kunci mencerminkan konsep penting dalam artikel dengan jumlah 3 sampai 5 kata. 
 
 
 



9. Pendahuluan : 

- Berisi latar belakang, permasalahan, hipotesis (jika ada), pendekatan atau pemecahan 
masalah, tujuan penelitian , tinjauan pustaka dan landasan teori (jika diperlukan). 

- Acuan pustaka harus merupakan landasan penelitian, dan mutakhir 

10. Metode Penelitian 
- Berisi prosedur penelitian, bahan dan peralatan analisis penelitian, pengumpulan    data, 

analisis dan pengolahan data 
11. Hasil Penelitian : 

- Sajikan secara bersistem dan hanya data yang berkaitan dengan tujuan yang ditampilkan 
- Tabel yang terlalu besar dan terkesan rumit perlu disederhanakan 

- Tidak menampilkan data secara berulang 
- Tidak menarasikan angka dalam tabel atau ilustrasi tetapi nyatakan dengan kalimat yang 

memberikan penguatan temuan penelitian. 
12. Pembahasan 

- Tidak mengulang angka-angka yang telah disajikan didalam tabel atau grafik dan tidak 
sekedar menarasikan hasil penelitian tetapi menyajikan informasi yang didapat dari hasil 

penelitian. 
- Perlu adanya perbandingan hasil penelitian dengan hasil-hasil peneliatan lainnya secara 

komprehensif. 
- Pembahasan ditutup dengan sebuah sintesis yang menyatakan tingkat keberhasilan 

penelitian yang dilakukan. 
13. Kesimpulan : 

- Berisikan ringkasan yang harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. 
- Ditulis dalam satu paragraph, tidak menggunakan penomoran, penandaan, dan 

sejenisnya. 
14. Saran (jika perlu)  

- Harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian  
15. Ucapan terimakasih 

- Hanya ditujukan kepada pihak yang pantas seperti pemberi dana penelitian, dan pemberi 
bahan dan sarana penelitian. 

16. Daftar Pustaka 

- Penulisan acuan pustaka berdasarkan sistem havard 
- Urutan penulisan : nama lengkap penulis, tahun terbit, judul artikel/buku, nama jurnal 

beserta volumenya atau nama penerbit buku 

- Daftar disusun menurut abjad nama belakang penulis  (surname) 
- Seluruh jurnal atau buku yang diacu dalam penelitian harus dituliskan dalam daftar 

pustaka. 
17. Gambar 

- Gambar diberi nomor secara berurutan dan diberi keterangan yang diletakkan dibawah 
gambar dengan letak yang proporsional. Gambar harus jelas , tidak berwarna dan tidak 

diberi bingkai.  
18. Tabel  

- Tabel diberi nomor secara berurutan dan diberi keterangan yang diletakkan diatas gambar 
dengan letak yang proporsional. Tabel tidak menggunakan garis-garis bantu dan  
berisikan data-data yang penting saja. 

19. Simbol   

- Simbol dituliskan sesuai aslinya, penulisan rumus-rumus matematika harus diketik dan 
diberi nomor secara urut yang diletakkan diantara dua tanda kurung. Semua nomor urut 
persamaan harus diletakkan disisi kanan dari persamaan tersebut 

20. Satuan - satuan 

- Satuan-satuan yang dipergunakan dalam penulisan artikel adalah satuan SI, jika satuan 
lain harus digunakan, maka satuan SI juga harus dicantumkan diantara dua tanda kurung 

21. Istilah 

- Penulisan istilah dalam bahasa asing harus dituliskan dengan huruf italic. 
 

 



       Contoh struktur format penulisan 
 
 Contoh  format penulisan naskah publikasi  

 

 
 
 

JUDUL ARTIKEL 

Nama penulis 
Unit kerja 

Alamat penulis & email 
 

    
                       Abstrak                                                   Hasil Penelitian 

    -----------------------------------------------                    -------------------------------------------  
    -----------------------------------------------                    ------------------------------------------- 

    -----------------------------------------------                    -------------------------------------------  
    Kata kunci :                                                                ------------------------------------------ 
      
    Pendahuluan                                                               Pembahasan 

    -----------------------------------------------                     ------------------------------------------  
    -----------------------------------------------                     ------------------------------------------  

    ------------------------------------------------                    ------------------------------------------  
    ------------------------------------------------                    ------------------------------------------ 
    -----------------------------------------------  
                                                                                        Kesimpulan  

    Metode Penelitian                                                     ----------------------------------------- 
    ------------------------------------------------                    ------------------------------------------  

    ------------------------------------------------                     
    ------------------------------------------------                    Ucapan Terima Kasih 
    ------------------------------------------------                                                          
    ------------------------------------------------                    Daftar Pustaka                                                                                                       
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