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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1. Arti Pentingnya Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III dalam bentuk karya ilmiah 
yang disesuaikan dengan tujuan Pendidikan Program Diploma III. Penulisan 
laporan tugas akhir ini penting, karena salah satu keahlian yang harus 
dimiliki oleh seorang lulusan Program Diploma III yaitu mengasah 
kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis, menganalisa dan mencari 
alternatif solusi dari berbagai masalah yang dihadapi dalam bidangnya. 
 
Pedoman ini ditulis untuk merevisi pedoman penulisan laporan tugas akhir 
yang telah ada dengan tujuan agar pedoman ini dapat memberikan arahan 
yang lebih baik bagi para mahasiswa yang akan menulis laporan tugas akhir. 
Dengan adanya pedoman, diharapkan hasil penulisan laporan tugas akhir 
yang dilakukan mahasiswa akan lebih tertib, dan lancar serta hasil penulisan 
laporan tugas akhir akan lebih seragam (terstandarisasi) sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis. 

1.2. Pengertian Laporan Tugas Akhir 

Laporan tugas akhir adalah karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil 
tinjauan dan pengamatan (observasi) terhadap fenomena bidang ilmu tertentu 
dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu 
tersebut. 

Tugas akhir harus ditulis oleh mahasiswa program D-III Jurusan Akuntansi 
yang akan menyelesaikan pendidikannya. Tugas akhir ini harus berkaitan 
dengan bidang studi yang dipilih mahasiswa. Laporan tugas akhir ditulis 
berdasarkan pengamatan mahasiswa selama kerja praktik di perusahaan. 
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1.3. Kedudukan Laporan Tugas Akhir dan Bobot SKS 

Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lainnya 
tetapi berbeda dalam proses pembelajaran dan cara penilaiannya. Bobot 
laporan tugas akhir ini adalah 4 sks terdiri dari aktivitas bimbingan, sidang 
komprehensif dan laporan tugas akhir. 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk melatih kemampuan 
mahasiswa dalam berkomunikasi secara tertulis yaitu melalui penulisan 
karya ilmiah berupa laporan tugas akhir. Selain itu laporan tugas akhir ini 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa 
permasalahan yang berhubungan dengan bidang keahliannya dan 
kemampuan untuk mencari berbagai alternatif pemecahan msalah. 

1.5. Materi 

Materi penulisan tugas akhir didasarkan pada bidang studi mahasiswa dan 
juga sesuai dengan hasil pengamatannya selama kerja praktik di perusahaan. 
Jadi, materi penulisan laporan tugas akhir ini dapat berupa informasi dari 
penelitian kepustakaan maupun penelitian secara langsung ke lapangan 
melalui observasi. Penulisan laporan tugas akhir ini harus menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

1.6. Kerja Praktek 

Kerja praktek dalam rangka penulisan laporan tugas akhir adalah suatu 
kegiatan yang terencana, terarah dan terkendali dimana mahasiswanya 
melakukan pengamatan dan ikut serta melakukan tugas-tugas tertentu sesuai 
dengan topik laporan tugas akhir (jika memungkinkan). Melalui kerja 
praktek ini mahasiswa akan mendapatkan data tentang pengaplikasian bidang 
ilmu tertentu di suatu perusahaan. 
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BAB II  

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR 
 

2.1 Syarat Pengajuan Usulan Laporan Tugas Akhir 

Pendaftaran tugas akhir hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang 
memenuhi persyaratan IPK dan SKS sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program D-III Fakultas Ekonomi 
UTama. 

2. IPK ≥ 2,00 
3. Mata kuliah yang belum lulus sebanyak-banyaknya 2 mata kuliah 

atau sudah menempuh 100 SKS tanpa nilai E. 
4. Sebanyak-banyaknya mempunyai 2 mata kuliah dengan nilai D yang 

bukan mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan 
Mata Kuliah Keahlian (Pengantar Akuntansi I, Pengantar Akuntansi 
II, Akuntansi Keuangan I, Akuntansi Keuangan II dan Akuntansi 
Keuangan Lanjutan) 

2.2 Batas Waktu Penyelesaian Laporan Tugas Akhir 

1. Batas waktu penyusunan laporan tugas akhir adalah 3 bulan. Jika 
setelah 3 bulan mahasiswa masih belum menyelesaikan laporan tugas 
akhir, maka dengan rekomendasi dari dosen pembimbing dan Ketua 
Program Studi (Ka. Prodi) dapat memperpanjang batas waktu 
penyelesaian tugas akhir selama satu bulan. 

2. Apabila setelah perpanjangan selama satu bulan mahasiswa belum 
menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir, maka mahasiswa 
berkewajiban untuk melakukan pengajuan ulang usulan laporan tugas 
akhir, dan berkewajiban membayar ulang biaya penyusunan dan 
bimbingan laporan tugas akhir, dengan konsekuensi: 
a) Tugas akhir yang belum selesai dapat diteruskan 
b) Membuat tugas akhir yang baru berdasarkan rekomendasi dosen 

pembimbing serta adanya persetujuan dari Ketua Prodi/ 
Sekretaris Prodi (Sek. Prodi). 
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2.3 Prosedur Pengajuan Usulan Laporan Tugas Akhir 

1. Mengisi formulir permohonan izin penyusunan dan bimbingan tugas 
akhir (lampiran 1) yang tersedia di sekretariat administrasi Program 
Studi (Prodi) dengan melengkapi transkrip akademik yang telah 
diverifikasi oleh bagian akademik (LDE). 

2. Meminta surat izin untuk magang di perusahaan dari sekretariat 
akademik (lampiran 2). 

3. Meminta persetujuan Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi dengan 
menyerahkan formulir permohonan penulisan laporan tugas akhir dan 
persyaratan yang diperlukan (lampiran 1). 

4. Membayar biaya bimbingan penulisan laporan tugas akhir sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

5. Mengambil surat pengantar untuk dosen pembimbing beserta kartu 
bimbingan pada staf sekretariat administrasi Prodi dengan 
menunjukan bukti pembayaran biaya bimbingan laporan tugas akhir. 

6. Menghubungi dosen pembimbing penulisan laporan tugas akhir 
dengan membawa kartu bimbingan dan usulan tugas akhir. 

2.4 Prosedur Perpanjangan Waktu Bimbingan Tugas AKhir 

1. Meminta rekomendasi untuk perpanjangan waktu bimbingan tugas 
akhir kepada dosen pembimbing dengan mengisi kolom rekomendasi 
yang terdapat pada kartu bimbingan. 

2. Menghubungi  Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi untuk meminta izin 
perpanjangan waktu bimbingan tugas akhir, persetujuan ditandai 
adanya tanda tangan dari Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi. 

2.5 Prosedur Pengajuan Kembali Bimbingan Tugas Akhir bagi 
Mahasiswa yang Melampaui Batas Waktu Penyelesaian Laporan 
Tugas Akhir 

1. Meminta rekomendasi dosen pembimbing  mengenai apakah tugas 
akhir yang berjalan dapat diteruskan atau tidak. 

2. Mengubungi Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi untuk mengisi formulir 
bimbingan tugas akhir. 

3. Membayar bimbingan tugas akhir. 
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4. Mengambil surat pengantar untuk dosen pembimbing beserta kartu 
bimbingan  pada staf sekretariat administrasi Prodi dengan 
menunjukkan bukti pembayaran biaya bimbingan laporan tugas akhir. 

5. Menghubungi dosen pembimbing tugas akhir dengan membawa surat 
bimbingan tugas akhir untuk melakukan konsultasi penyusunan tugas 
akhir. 

2.6 Pemilihan Bidang Studi dan Topik Tugas Akhir 

Pemilihan bidang studi merupakan masalah yang pertama kali harus 
ditentukan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih bidang studi yang 
diminati dan yang paling dikuasainya. Sebagai bahan pertimbangan, bidang 
studi yang akan dipilih minimal memperoleh nilai B. Adapun  bidang studi 
yang dapat dipilih adalah: 

1) Akuntansi Keuangan 
2) Akuntansi Biaya 
3) Perpajakan 
4) Akuntansi Manajemen 
5) Analisa Laporan Keuangan 
6) Sistem Informasi Akuntansi 
7) Auditing 
8) Perbankan 
9) Akuntansi Syariah 
10) Topik-topik lainnya yang berkaitan dengan akuntansi 
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BAB III 

 PENULISAN USULAN LAPORAN TUGAS AKHIR 
 

Setelah mahasiswa menentukan topik yang akan dibahas, maka selanjutnya 
mahasiswa harus membuat usulan laporan tugas akhir. 

3.1  Pedoman Umum Dalam Pengajuan Penulisan Laporan Tugas 
Akhir 

Pedoman umum dalam pengajuan penulisan laporan tugas akhir adalah: 
1. Sebelum melakukan penulisan laporan tugas akhir, mahasiswa wajib 

menulis usulan laporan tugas akhir. 
2. Usulan laporan tugas akhir merupakan rencana/rancangan penulisan 

dan kerja praktek yang berupa gambaran umum tentang penelitian 
dan observasi melalui kerja praktek. 

3. Sebagian besar isi usulan tugas akhir menjadi isi dari BAB I. 
4. Lembar pertama usulan tugas akhir mencantumkan judul tugas akhir, 

nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, lambang  Universitas 
Widyatama, serta bulan dan tahun usulan tugas akhir. 

3.2 Sistematika / Isi Usulan Laporan Tugas Akhir 

3.2.1 Usulan Penulisan Laporan Tugas Akhir  

a. Judul  
Judul harus menunjukkan fungsinya sebagai cermin dan jiwa isi 
tulisan laporan tugas akhir, sehingga judul harus menggambarkan 
permasalahan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir. Judul 
harus dibuat dengan jelas, tidak terlalu sempit atau terlalu luas. 
 

b. Outline tugas akhir  
Latar Belakang Pemilihan Judul. 

• Dalam latar belakang pemilihan judul dijelaskan tentang 
pentingnya topik yang akan dibahas serta alasan memilih 
judul yang dipilih. 
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• Penjelasan mengenai masalah-masalah yang disinyalir ada di 
perusahaan dan pengaruhnya pada salah satu atau beberapa 
aspek teknis, sosial, dan ekonomi. 

• Penjelasan mengenai manfaat praktis yang diharapkan. 
• Penjelasan lokasi dan lama kerja praktek. 

3.2.2 Identifikasi Masalah 

Mahasiswa menjelaskan secara eksplisit, singkat dan padat permasalahan 
yang akan diteliti dan dibahas. Rumusan masalah yang diobservasi biasanya 
dibuat dalam kalimat tanya.  

3.2.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Bagian ini berisi tentang apa yang ingin dicapai mahasiswa melalui kerja 
praktek yang dilakukan. Tujuan laporan tugas akhir harus dibuat sesuai 
dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. 

3.2.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Mahasiswa menjelaskan dengan singkat kegunaan dari penulisan laporan 
tugas akhir. Kegunaan penulisan ini dapat dilakukan berdasarkan: manfaat 
yang diperoleh dari penulis, manfaat laporan tugas akhir bagi perusahaan 
yang menjadi objek penelitian dan manfaat bagi pihak-pihak lain yang 
mungkin akan melakukan penelitian lanjutan. 

3.2.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang ada bahwa penulisan laporan 
tugas akhir untuk Program  Diploma III ditulis berdasarkan hasil melakukan 
kerja praktek atau magang. Untuk ini, pada bagian ini mahasiswa 
mencantumkan di perusahaan mana dia telah melakukan kerja praktek dan 
berapa lama kegiatan magang tersebut telah dilaksanakan. 

3.2.6 Bahan Rujukan 

Bahan rujukan merupakan kumpulan referensi yang akan dipakai mahasiswa 
dalam penulisan laporan tugas akhir. Sehubungan dengan sangat dinamisnya 
perkembangan dunia publikasi di bidang ekonomi maka dianjurkan 
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mahasiswa untuk menggunakan literatur atau bahan-bahan referensi yang 
tidak terlalu lama. Bahan-bahan referensi ini dapat berupa literatur, jurnal 
ilmiah, hasil penelitian orang lain atau bacaan yang relevan dengan penulisan 
laporan tugas akhir yang bersangkutan. 

Agar pembahasan nantinya tidak terlalu sempit dan agar mendapat berbagai 
masukan dari segi konseptual atau teori maka referensi yang dibutuhkan 
untuk penulisan laporan tugas akhir paling sedikit 10 literatur dengan tahun 
publikasi di bawah 5 tahun pada saat penyusunan laporan tugas akhir. 

Setelah mahasiswa menyelesaikan usulan penulisan laporan tugas akhir 
maka usulan tersebut diajukan kepada Ketua Prodi melalui Sekertaris Prodi 
untuk mendapat persetujuan. 
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BAB IV  

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR 
 

Berdasarkan pada outline yang telah disetujui oleh Ketua Prodi/ Sekertaris 
Prodi maka mahasiswa dapat melakukan penulisan laporan tugas akhir. Pada 
dasarnya isi dari laporan tugas akhir dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
(1) Bagian awal (2) Bagian isi (3) Bagian akhir. 

4.1 Bagian Awal 

Bagian awal suatu tugas akhir biasanya terdiri dari: 

a. Judul luar 
b. Judul dalam 
c. Lembar pengesahan 
d. Surat Pernyataan 
e. Abstrak 
f. Kata pengantar 
g. Daftar isi 
h. Daftar tabel 
i. Daftar lampiran 

4.1.1 Judul Luar 

Merupakan kulit luar atau cover dari tugas akhir yang ditulis dalam huruf 
besar di kertas karton berwarna kuning. Selanjutnya dengan jarak dua spasi 
di bawah judul ditulis laporan tugas akhir dan di bawahnya dengan jarak 
yang sama ditulis maksud penulisan laporan tugas akhir dengan kalimat: 
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 
menempuh ujian Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Widyatama. 
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4.1.2 Lembar Kedua Setelah Judul Luar Adalah Kertas Kosong 
Berwarna Putih 

4.1.3 Judul Dalam 

Judul dalam adalah halaman yang sama dengan judul luar, akan tetapi ditulis 
dikertas HVS putih 80 gram, bukan dikertas karton kuning (lampiran 3). 

4.1.4 Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan menunjukkan bahwa laporan tugas akhir harus disetujui 
pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi (lampiran 4). 

4.1.5 Surat Pernyataan 

Lembar pengesahan menunjukkan bahwa laporan tugas akhir merupakan 
hasil karya sendiri bukan orang lain. Pada bagian ini tercantum: judul, 
maksud penulisan laporan tugas akhir, identitas penulis, tanda tangan di atas 
materai (lampiran 5). 

4.1.6 Abstrak 

Rangkuman secara ringkas dari isi laporan tugas akhir, mulai dari 
permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang dilakukan dan solusi 
yang disarankan. Ringkasan dibuat tidak lebih dari 200 kata. Ringkasan 
berfungsi untuk memberikan gambaran secara singkat dan padat mengenai 
apa yang ditulis dalam laporan tugas akhir. Dengan membaca ringkasan ini 
diharapkan pembaca akan dapat memutuskan apakah perlu membaca seluruh 
isi laporan tugas akhir atau tidak. Abstrak ditulis dengan huruf arial 10 atau 
times new roman dengan jarak 1 spasi (lampiran 6). Diakhir abstrak ditulis 
kata kunci (keywords) yang merupakan topik bahasan yang sedang dikaji. 
Abstrak dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

4.1.7 Kata Pengantar 

Bagian kata pengantar berisi ungkapan pribadi penulis dalam usahanya 
melakukan penulisan laporan tugas akhir. Pada bagian ini penulis selain 
mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 
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penulisan tugas akhir, diucapkan juga terimakasih pada semua pihak yang 
telah membantu dalam penulisan tugas akhir. (lampiran 7) 

4.1.8 Daftar Isi 

Menunjukkan kerangka tugas akhir yang memuat secara singkat setiap 
komponen dalam tugas akhir yang diikuti dengan letak halamannya untuk 
memudahkan pembaca mencari sesuatu pokok bahasan. Daftar isi ditulis 
dengan prinsip tabel yang mempunyai kolom berbataskan garis maya (garis 
maya dapat diperoleh pada program pengolah kata Microsoft Word dari 
menu “tabel” dengan memilih “none” untuk menu “table auto format”). Ada 
tiga bagian kolom yaitu: kolom nomor bab, kolom sub bab, dan judul bab 
atau sub bab serta kolom halaman (lampiran 8). 

4.1.9 Daftar Tabel, Grafik dan Gambar 

Merupakan daftar yang memuat berbagai tabel, grafik dan gambar yang ada 
dalam tugas akhir. Penulisan daftar tabel, grafik, dan gambar disesuaikan 
dengan keseimbangan halaman. Judul tabel, gambar, dan grafik harus diketik 
setelah nomor tabel, gambar, dan grafik. (lampiran 8) 

4.1.10 Daftar Lampiran 

Merupakan daftar yang memuat berbagai lampiran yang ada dalam tugas 
akhir yang berkaitan dengan data atau informasi tentang kerja praktik. 
(lampiran 8) 

4.2 Bagian Utama (Isi Laporan Tugas Akhir) 

Isi laporan tugas akhir merupakan batang tubuh tugas akhir yang dibagi 
dalam 5 (lima) bab sebagai berikut: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam sub bab ini mahasiswa harus menguraikan mengenai alasan pemilihan 
judul atau topik bahasan. Untuk ini mahasiswa harus menguraikan gambaran 
permasalahan secara umum dan nilai penting dari permsalahan tersebut 
sehingga penting untuk dilakukan pengamatan. Latar belakang pemilihan 
judul yang baik adalah yang menjadikan pembaca dapat mengerti dan 
meyakini bahwa permasalahan yang menjadi topik bahasan dalam kerja 
praktek itu memang ada. Pada umumnya, latar belakang pemilihan judul 
paling tidak mencakup: 

1. Sinyalemen tentang masalah yang akan diteliti. 
2. Relevansi masalah yang akan diteliti dengan bidang ilmu yang 

dipelajari. 
3. Keserasian antara metodologi tugas akhir yang digunakan dengan ilmu 

yang sedang dipelajari. 
4. Gambaran kegunaan dari tugas akhir. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengungkapkan secara ekspresif, 
singkat dan padat inti fenomena permasalahan yang akan dibahas dan ditulis 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diharapkan dapat 
ditemui pada bab kesimpulan. 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Pada sub bab ini dijelaskan tentang maksud dan tujuan laporan Tugas Akhir, 
dimana dalam tujuan ini dijelaskan tentang keingintahuan tentang jawaban 
atas masalah yang diidentifikasikan dan indikator-indikator yang akan 
ditemukan melalui kerja praktek. 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan kerja praktek merupakan penjelasan tentang manfaat laporan tugas 
akhir bagi penulis maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Menjelaskan tentang tempat kegiatan kerja praktek dilakukan serta 
menguraikan jadwal dan lamanya kerja praktek. 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

Bab II ini berisi teori-teori dan referensi lain yang diperoleh dari hasil 
penelitian kepustakaan. Mahasiswa harus mampu menguraikan kerangka 
teori yang relevan, lengkap, mutakhir dan sejalan dengan permasalahan yang 
akan dibahas. Kerangka teori ini juga memuat teori-teori pendukung yang 
dikemukakan dan berasal dari sumber-sumber literatur atau pengamatan/ 
penelitian lain. 

BAB III 

OBJEK DAN METODE LAPORAN TUGAS AKHIR 

3.1 Objek Laporan Tugas Akhir 

Pada dasarnya bab ini berisi data mengenai potret yang terjadi di perusahaan 
yang dijadikan tempat kerja praktek. Adapun hal-hal yang tercakup di 
dalamnya adalah sebagai berikut: 

a) Objek Laporan Tugas Akhir 
b) Informasi lain mengenai perusahaan yang relevan dengan objek yang 

akan dibahas : 
1) Sejarah perusahaan 
2) Bentuk badan hukum perusahaan 
3) Operasi perusahaan 
4) Struktur organisasi perusahaan dan deskripsi pekerjaan 

departemen (bagian/ unit organisasi) 
 

3.2. Metode Laporan Tugas Akhir 

Sub bab ini merupakan gambaran umum mengenai cara mahasiswa 
mendapatkan data yang diperlukan untuk bahan penulisan tugas akhir. Untuk 
mendapatkan data tersebut biasanya mahasiswa melakukan penelitian 
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lapangan melalui kerja praktek dan juga penelitian kepustakaan. Dalam 
penelitian lapangan biasanya mahasiswa melakukan pengamatan, kerja 
praktek, wawancara, memberi kuesioner, dan pengujian. Sedangkan dalam 
penelitian kepustakaan, biasanya dilakukan pencarian referensi dan teori-
teori yang relevan yang akan dijadikan dasar kriteria dalam membahas 
masalah yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. 

BAB IV 

ANALISIS 

Bab ini merupakan bab yang berisi semua pembahasan (evaluasi dan 
analisis) mengenai topik tugas akhir. Dalam bab ini, mahasiswa 
mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman 
daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya dengan 
berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada bab II. 

Hasil penganalisaan harus menjawab apakah praktek yang dilakukan 
perusahaan telah sesuai dengan teori-teori dan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka harus 
dikemukakan apa penyimpangan tersebut, apa penyebabnya, apa pengaruh 
atau akibat yang ditimbulkan terhadap perusahaan dan bagaimana 
seharusnya menurut teori yang benar. Pembahasan akan terlihat lebih tajam 
apabila mahasiswa juga dapat mengemukakan tanggapan perusahaan atas 
permasalahan yang dibahas, dan komentar mahasiswa sendiri atas tanggapan 
perusahaan tersebut. 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dalam bab ini mahasiswa harus mengungkapkan kembali isi bab III dan bab 
IV dengan bahasa yang lebih singkat dan jelas dengan memberikan 
penekanan pada permasalahan yang ditemukan dan telah dibahas di bab IV. 
Dengan demikian akan terlihat dengan jelas mengenai kegiatan/ sistem/ 
praktek akuntansi yang dilakukan perusahaan dan permasalahan yang 
dihadapi. 



Pedoman Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 

Prodi Akuntansi D3 FE UTama                                                                                      19 

 

5.2 Saran 

Saran merupakan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan 
untuk mengatasi persoalan yang ditemukan dan dibahas pada bab IV dan 
simpulan bab V sub bab 5.1. 

Saran-saran yang diberikan haruslah saran-saran yang dapat diterapkan 
(applicable) dengan mengemukakan bagaimana (how) dan bukan hanya 
klise. Jadi saran yang diusulkan hendaknya konkrit, realistis, praktis dan 
terarah dalam arti bahwa saran tersebut dibuat secara ringkas dan dinyatakan 
dalam suatu kata-kata yang bersifat operasional. 

4.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir biasanya terdiri atas : 

4.3.1 Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi daftar buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan 
bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan tugas 
akhir. Referensi yang sifatnya umum atau hanya melengkapi tidak perlu 
dicantumkan dalam daftar pustaka. Contohnya antara lain buku pedoman 
penulisan laporan tugas akhir, kamus dan yang lainnya. 

Penulisan daftar pustaka tanpa nomor urut, dengan diurut sesuai abjad A 
sampai dengan Z (lihat lampiran 9). Cara penulisan daftar pustaka adalah: 
nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku (cetak miring tanpa garis 
bawah), edisi, kota penerbitan dan penerbit. 

4.3.2 Lampiran  

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas atau uraian 
yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Data-data tersebut dapat 
berbentuk gambar, tabel, formulir, atau flowchart. Tabel, formulir, atau 
flowchart harus dicetak dengan tinta printer atau foto, tidak boleh dengan 
pensil atau pena. Lampiran diberi halaman. 
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4.3.3 Surat Bukti Melakukan Kerja Praktek  

Surat ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat perusahaan tempat 
dimana mahasiswa melakukan kerja praktek.  

Surat ini juga merupakan bukti bahwa mahasiswa memang telah melakukan 
kerja praktek dan pembahasan dengan pejabat perusahaan mengenai materi 
hasil kerja praktek, khususnya menyangkut permasalahan yang diidentifikasi 
sedang dihadapi perusahaan. 

4.3.4 Daftar Riwayat Hidup 

Daftar riwayat hidup adalah merupakan uraian secara kronologis mengenai 
identitas dan daftar riwayat hidup mahasiswa. Dalam daftar riwayat hidup ini 
berisi nama, nomor pokok mahasiswa, alamat, pendidikan yang pernah 
ditempuh baik formal maupun informal serta pengalaman hidup penulis yang 
layak diinformasikan, keikutsertaan dalam acara pekan ilmiah (kuliah umum, 
seminar dan sebagainya). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedoman Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 

Prodi Akuntansi D3 FE UTama                                                                                      21 

 

BAB V  

TATA CARA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

Tata cara penulisan laporan tugas akhir meliputi bahan dan ukuran, 
pengetikkan, penomoran, daftar dan gambar, bahasa dan penulisan nama. 

5.1 Bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan untuk penulisan laporan tugas akhir adalah : 

1. Kertas HVS 80 gram berwarna putih dengan ukuran kuarto (21x 
28,50 cm). 

2. Kulit luar tugas akhir menggunakan sampul keras yang dibuat 
dari kertas buffalo skin (karton) warna kuning. 

3. Tiap bab diberi pembatas dengan menggunakan kertas dorslah 
sesuai dengan warna sampul luar. 
 

5.2 Layout Kertas 

Pengaturan layout untuk pengetikkan tugas akhir adalah sebagai berikut: 
a) Margin atas 4 cm 
b) Margin bawah 3 cm 
c) Margin kanan 3 cm 
d) Margin kiri 4 cm. 
 

5.3 Pengetikan Naskah Laporan Tugas Akhir 

5.3.1 Pengetikan  

Pengetikan laporan tugas akhir harus dilakukan dengan memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengetikan hanya dilakukan pada halaman muka kertas, tidak 
boleh bolak-balik. 

2) Huruf harus berwarna hitam. 
3) Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12, Arial 

11, atau Tahoma 11. 
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4) Harus menggunakan huruf tegak. 
5) Spasi yang digunakan dalam pengetikan adalah 1,5 

spasi kecuali kutipan langsung  judul tabel dan gambar, daftar 
pustaka diketik 1 spasi. 

6) Huruf tebal digunakan untuk menegaskan istilah tertentu, 
untuk menulis judul tugas.akhir,  judul bab dan sub bab. 

7) Alinea baru harus dimulai pada ketikan ke tujuh dari margin 
kiri. 

 

5.3.2 Kutipan 

Penulisan kutipan menurut APA style harus menyajikan paling tidak 
nama keluarga (last name) pengarang dan tahun publikasinya. Dalam 
kutipan langsung maka nomor halaman juga harus ditulis. Berikut ini 
adalah contoh penulisan kutipan langsung: 

(1) Pengarang tunggal :  

Goldschmidt,W. 1992. The Human Career The Selft in Symbolic 
World. Cambridge : Black Well. 

(2) Pengarang bersama : 

Corcoran, K. & Fisher,J. 2000. Measures for Clinical Practice : a 
Source Book. New York : The Free Press. 

(3) Redaksi atau suntingan : 

Koentjaraningrah *red). 1999. Metode-metode Penelitian. Jakarta 
: Penerbit PT Gramedia. 

(4) Terjemahan : 

Scott,J.C.2000. Senjatanya Orang-orang Yang Kalah. 
Terjemahkan A. Rahman. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

(5) Bab dalam buku : 

Fleshman,I.A.,Twenty Years of Consideration and Structure. 
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Dalam Fleshman,I.A. & Hunt,J.G. (penyunting). “Current 
Development in the study of Leadership” selected reading, hlm. 
1-37. Carbondale : Southern Illinois University Press. 

(6) Jurnal : 

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders of Ingegenous People : the 
Political Disclosure and its Effects on Siberut (Mentawai 
Archipelago, West-Sumatra). Antropologi Indonesia 68 : 25-39. 

(7) Rujukan Elektronik 

Boon, J (tanpa tahun). Anthropology of Regilion. Melalui <http 
://www.indiana.edu/religion.htm> [10/5/03] 

Kawasaki,Jodee L.,and Matt R. “Computer Administeres Surveys 
in Extension”. Journal of Extension 33 (June). E-journal on-line. 
Melalui http://www.joe.org/june33/95.html [10/5/03] 

 

5.3.3 Judul, Sub Judul, Anak Judul, dan Lain-Lain 

1. Setiap bab harus bernomor urut dengan angka romawi besar. 
Pendahuluan dan kepala/ judul bab ditulis di tengah secara 
simetris dengan huruf besar tanpa garis tanpa titik. 

2. Bab dibagi dalam sub bab–sub bab yang diberi nomor urut 
dengan angka Arab. Pemberian nomor sub bab adalah kembar : 
nomor didepan menunjukkan nomor babnya, 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 tik. Judul sub 
bab-nya ditulis dengan huruf kecil dan pada setiap huruf pada 
pangkal kata ditulis dengan huruf besar, kecuali untuk kata-kata 
penghubung. 

3. Kalau dalam sub bab masih dibagi sub-sub bab, masing-masing 
judul sub-sub bab diberi nomor usul tripel (berjajar 3), ditulis 
dengan angka Arab. Yang terdepan menunjukan nomor bab, 
yang ditengah nomor sub bab, dan yang terakhir menunjukan 
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nomor sub-sub babnya. Antara masing-masing nomor disela 
dengan 1 titik dan diakhiri dengan titik. Antara nomor sub-sub 
bab dengan judul sub-sub babnya diberi sela 1 spasi tik. 
Penulisan sub-sub bab dengan huruf kecil, huruf besar hanya 
pada huruf pertama pangkal kalimat judul, diakhiri dengan titik 
dan tidak bergaris bawah. Penulisan judul sub bab dan sub-sub 
bab semuanya dimulai dari garis tepi sebelah kiri. 

5.4 Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus di susun ke bawah, 
pakailah nomor unit dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. 
Penggunaan baris  penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian 
tidaklah dibenarkan (kecuali menggunakan bullet). 

5.5 Penomoran 

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

1. Halaman 
 
a. Bagian awal laporan mulai dari judul sampai ke daftar lampiran, 

diberi halaman dengan angka romawi kecil. 
b. Bagian utama dan bagian akhir dari pendahuluan (bab-1) 

sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai 
nomor halaman. 

c. Nomor halaman ditempatkan disebelah kanan atas, kecuali 
kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu. 
Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis ditengah 
bawah. 

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

2 .   Tabe l  (daf tar )  

  Tabel atau daftar diberi nomor urut  
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3.    Gambar  

  Gambar diberi nomor. 

       4.   Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis dan 
lain–lain ditulis dengan angka Arab di dalam kurung, dan 
ditempatkan di tepi kanan. 

U = U (X 1, X2, X3, .... Xn) (1) 

5.6 Tabel (Daftar) dan Gambar 

1. Tabel (Daftar) 

a. Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan 
simetris di atas tabel (daftar) tanpa diakhiri dengan titik. 

b. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang 
panjang sehingga tidak mungkin diketik dalam I halaman. Pada 
halaman lanjutan tabel (daftar), dicantumkan nomor tabel (daftar) 
dan kata lanjutan (cetak tebal) dalam kurung. 

c.  Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pernisahan antara satu  
dengan lainya cukup tegas. 

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

e. Di atas dan di bawah tabel (daftar) dipasang garis bawah, agar 
terpisah dari uraian pokok. 

f. Tabel (daftar) diketik simetris. 

g. Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat 
ditempatkan pada lampiran. 

h. Penulisan judul tabel dengan huruf besar. 
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Di bawah tabel dicantumkan penjelasan yang diperlukan dan sumbernya 
(contoh tabel pada lampiran 10). 

2. Gambar 

a. Bagan, grafik peta dan foto semuanya disebut gambar. Nomor 
gambar yang diikuti dengan judul dan sumbernya diletakan 
simetris di bawah gambar. 

b. Gambar tidak boleh dipenggal. Keterangan gambar dituliskan pada 
tempat yang lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman 
lain. 

c. Bila gambar dilukiskan melebar sepanjang tinggi kertas, bagian 
atas gambar harus diletakan di sebelah kiri kertas. Skala pada 
grafik dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi 
atau ekstrapolasi. 

d. Letak bagan dan grafik diatur simetris. 
e. Penulisan judul gambar dengan huruf besar. 
f. Contoh gambar terlihat pada lampiran 11). 

 

5.7 Bahasa dan Peristilahan dalam Laporan Tugas Akhir 

Bahasa yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir adalah Bahasa 
Indonesia tanpa mengurangi ketepatan maknanya, istilah bahasa asing 
diupayakan untuk dibahasa-Indonesiakan ucapan dan susunan kata. 
Pengembangan istilah Indonesia baru yang efektif sangat dianjurkan, sebab 
ini pun mempunyai bobot tambahan, tidak hanya pada pengembangan bahasa 
ilmiah, tetapi juga dalam kemantapan penggunaan istilah itu sendiri. Istilah 
yang belum memasyarakat dibelakangnya dalam kurung dicantumkan istilah 
asingnya.  

Bahasa dan gaya bahasa perlu diperhatikan mengingat pengaruh yang turut 
menentukan efektifitas pengungkapan, penyampaian, interpretasi, dan 
simpulan yang logis. Kecermatan memilih kata dalam kalimat, serta urutan 
kalimat itu sendiri sangat penting diperhatikan. Jangan menimbulkan 
interpretasi yang, berbeda antara yang dimaksudkan oleh penulis dengan 
pembaca. 
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BAB VI 

PROSES PENYUSUNAN, BIMBINGAN, DAN UJIAN LAPORAN 
TUGAS AKHIR 

 

1. Mahasiswa yang akan menyusun Laporan Tugas Akhir mengajukan 
surat permohonan penyusunan Laporan Tugas Akhir kepada Ketua 
Prodi/ Sekertaris Prodi dengan mengisi formulir pengajuan serta 
membawa Bukti Pendaftaran dan Transkrip Akademik Terakhir.  

2. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat menyusun Laporan Tugas 
Akhir membicarakan topik Laporan Tugas Akhir dengan Ketua 
Prodi/ Sekertaris Prodi. 

3. Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi menunjuk pembimbing untuk 
mahasiswa yang bersangkutan.  

4. Mahasiswa meminta surat pengantar untuk perusahaan yang 
dijadikan objek penelitian di Sekretariat Akademik, ataupun untuk 
menjadi anggota perpustakaan di lembaga pendidikan lain. Surat 
pengantar dan balasan kesediaan dari institusi/ tempat magang (asli) 
agar dikembalikan kepada administrasi prodi untuk diarsipkan.  

5. Setelah pembimbing ditunjuk oleh Ketua Prodi, berdasarkan topik 
yang diajukan, mahasiswa tersebut membicarakan judul Laporan 
Tugas Akhir dengan pembimbing menyusun garis besar usulan 
Laporan Tugas Akhir. Setiap mahasiswa harus mempunyai Kartu 
Bimbingan Laporan Tugas Akhir (contoh pada Lampiran 13). Selama 
proses bimbingan, dosen pembimbing memberikan catatan kemajuan 
mahasiswa yang dibimbing dalam kartu bimbingan. Kartu Bimbingan 
(asli) selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing. 

6. Proses bimbingan dilaksanakan minimal 8 kali pertemuan dalam 
jangka waktu minimal 3 bulan. 

7. Apabila Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan pada batas 
waktu yang ditetapkan, waktu penyusunan Laporan Tugas Akhir 
dapat diperpanjang dengan persetujuan dosen pembimbing dan Ketua 
Prodi, apabila dalam waktu perpanjangan belum dapat diselesaikan, 
kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir masih dapat 
diberikan dalam periode berikutnya, melalui persetujuan Ketua Prodi 
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dengan catatan mahasiswa yang bersangkutan harus membayar 
kembali biaya bimbingan Laporan Tugas Akhir. Apabila setelah 
perpanjangan ini penyusunan Laporan Tugas Akhir tidak dapat 
diselesaikan,  judul Laporan Tugas Akhir yang telah diajukan 
tersebut dinyatakan kadaluarsa. Proses selanjutnya diputuskan oleh 
Ketua Prodi dan Pembimbing, penyusunan Laporan Tugas Akhir 
dapat diselesaikan sampai batas maksimal lama studi (10 semester). 
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BAB VII  

EVALUASI 

7.1 Persyaratan Mengikuti Ujian Laporan Tugas Akhir/Komprehensif 

7.1.1 Syarat Akademik 

1) Telah dinyatakan lulus ujian tertulis sebagai berikut : 
a) Telah dinyatakan LULUS ujian tertulis seluruh mata 

kuliah yang wajib ditempuh. 
b) IPK ≥ 2,00 
c) Tidak mempunyai nilai E 
d) Diperbolehkan mempunyai nilai D maksimal 2 (dua) 

mata kuliah yang bukan mata kuliah keahlian (MKK), 
pendidikan Agama dan Pancasila. 

2) Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing (dengan 
bukti Laporan Tugas Akhir telah ditandatangani oleh 
pembimbing) 
 

7.1.2 Syarat Administratif 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widyatama 
Fakultas Ekonomi 

2) Telah melunasi pembayaran yang disyaratkan untuk ujian 
Laporan Tugas Akhir komprehensif. 

3) Mendaftarkan diri sebagai peserta ujian Laporan Tugas 
Akhir komprehensif. 

4) Menyerahkan 4 (empat) eksemplar Draft Laporan Tugas 
Akhir (Lampiran 13) 

5) Menyerahkan pas foto berwarna. 
6) Persyaratan lainnya sesuai yang tercantum dalam formulir 

pengajuan Tugas Akhir 
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7.2 Evaluasi Ujian Laporan Tugas Akhir  

Evaluasi ujian Laporan Tugas Akhir dilakukan pada ujian sidang/ 
komprehensif secara tertutup. Penguji Laporan Tugas Akhir adalah 
penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi atas dasar usulan 
dan ditunjuk Ketua Prodi. 

7.2.1 Sasaran Evaluasi  

1) Sitematika penulisan 
2) Materi (isi) Laporan Tugas Akhir 
3) Analisis (pembahasan dan penarikan simpulan) 
4) Penguasaan komprehensif (termasuk mata kuliah pendukung) 
5) Sikap dan cara menanggapi pertanyaan ujian 

7.2.2 Penguji 

a) Penelitian dilakukan oleh penguji yang ditunjuk oleh Program Studi 
bagi mahasiswa yang bersangkutan. 

b) Penguji adalah Dosen yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) 
Dekan berdasarkan usulan ketua program studi. 

c) Penilaian diberikan oleh penguji yang ditunjuk. 
d) Bobot penilaian, diberikan dalam nilai angka mutu, bobot penilaian 

mengacu pada ketentuan yang berlaku. Nilai ujian sidang Laporan 
Tugas Akhir ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : 
A   = rata-rata 75 - 100 
B   = rata-rata 65 - 74 
C   = rata-rata 60 - 64 
TL =  -     Rata-rata < 60 atau 

- Terdapat 2 (dua) nilai < 60 atau 
- Terdapat 1 (satu) nilai <50 

Apabila nilai yang ditetapkan ini tidak tercapai diberi kesempatan 
untuk mengulang lagi, dengan atau tanpa melakukan perbaikan 
Laporan Tugas Akhir, setelah memperhatikan hasil evaluasi pada 
butir sasaran evaluasi. Poin ini, akan diatur dengan SK tersendiri. 

e)  Penilaian yang diberikan oleh penguji terdiri dari : 
Penguasaan Isi : 

1) Materi pokok 
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Penilaian atas materi pokok diberikan atas penguasaan mahasiswa 
terhadap materi pokok Tugas Akhir yang ditulisnya. 

2) Materi Penunjang 
Penilaian atas materi penunjang diberikan atas penguasaan 
mahasiswa terhadap materi penunjang Tugas Akhir yang ditulisnya. 

3) Kemampuan Penyajian 
Penilaian atas kemampuan penyajian diberikan atas kemampuan 
mahasiswa di dalam menyajikan, Tugas Akhir yang ditulis ke dalam 
bentuk presentasi dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab 
pertanyaan pada saat sidang berlangsung. 

Materi Tugas Akhir 

1) Manfaat/kegunaan 

Penilaian manfaat /kegunaan diberikan atas apakah Tugas Akhir yang 
dibuat bermanfaat atau mempunyai nilai kegunaan. 

2) Analisis/ pemecahan masalah 
Penilaian yang diberikan terhadap analisis/ pemecahan masalah 
apakah pemecahan masalah yang diajukan dapat menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi. 

Persidangan  

1) Sikap pada sidang 

Penilaian yang diberikan atas sikap pada sidang, yaitu sikap 
mahasiswa selama persidangan berlangsung. 

2) Presentasi 
Penilaian yang diberikan atas presentasi yaitu kemampuan 
mahasiswa dalam mempresentasikan isi Tugas Akhirnya. Slide 
presentasi tidak boleh ditulis tangan atau fotocopy langsung dari 
Tugas Akhir. 
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Tugas Akhir 

Keabsahan 
Akan diberikan nilai E jika dalam Ujian Tugas Akhir ditemukan bukti 
bahwa tugas akhir tersebut bukanlah karya ilmiah mahasiswa yang 
bersangkutan (plagiat) 

7.3 Prosedur Penyelesaian Revisi Laporan Tugas Akhir 

Apabila dalam pelaksanaan ujian terdapat revisi atas Draft Laporan Tugas 
Akhir yang diujikan, penyusun wajib merevisi Draft Laporan Tugas 
Akhirnya. Draft Laporan Tugas Akhir yang telah direvisi dan disetujui oleh 
penguji ditandatangani sebagai persetujuan revisi dilakukan pada lembar 
persetujuan revisi yang dilampirkan pada bagian akhir Laporan Tugas Akhir, 
dan Laporan Tugas Akhir dapat dijilid (dalam bentuk hard cover). 

Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 minggu) setelah 
ujian sidang Laporan Tugas Akhir komprehensif revisi belum selesai 
dilakukan, kelulusan yang diperoleh pada saat sidang dinyatakan batal. 

7.4   Tata cara Ujian Tugas Akhir 

7.4.1 Pendahuluan 

Hal pokok yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah mencakup 
dua hal penting yaitu, pertama, keaslian karya ilmiah yang ditulis. Karya 
ilmiah tersebut tidak plagiat (pencurian) karya orang lain. Kedua, 
kemampuan ilmiah mahasiswa, baik mengenai materi dan tata cara 
penulisan, maupun penugasan mahasiswa terhadap apa yang ditulis dalam 
karya ilmiah tersebut. 

7.4.2 Tata Tertib Sidang 

Mahasiswa yang diuji hadir dalam pembukaan maupun penutupan sidang.  
Mahasiswa yang mengikuti UJIAN TUGAS AKHIR harus memenuhi 
ketentuan Tata Tertib sebagai berikut : 

1) Harus hadir di dekat ruang sidang minimal 15 menit sebelum 
sidang dimulai. 

2) Cara berpakaian harus sopan dan rapi. 
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a. Pria: Harus memakai kemeja putih lengan panjang, dasi 
dan celana panjang warna hitam 

b. Wanita: Harus memakai blus putih lengan panjang, 
dasi dan rok warna hitam. 

c. Tidak diperkenankan memakai pakaian dari bahan 
Jeans dan sandal maupun sepatu sandal. 

3) Harus mengisi Daftar Hadir yang disediakan di ruang ujian. 
4) Harus bersikap sopan dalam perilaku dan cara menjawab 

pertanyaan penguji. 
5) Dilarang mencatat atau merekam pertanyaan penguji. 
6) Dilarang merokok, makan, dan minum dalam dan disekitar 

ruangan sidang. 
7) Menerima hasil keputusan penguji secara mutlak. 

Apabila mahasiswa yang diuji tidak hadir tanpa sebab yang diperkenankan 
maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak LULUS. 
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BAB VIII 

PETUNJUK UMUM BAGI MAHASISWA 
 

Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang lulusan program 
diploma dalam kemampuan untuk menganalisis dan  mencari solusi atas 
berbagai masalah, khususnya masalah yang berhubungan dengan bidang 
keahliannya. Selain itu, seorang lulusan program diploma juga harus mampu 
mengkomunikasikan hasil analisis dan alternatif solusi yang dapat dijalankan 
tersebut kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk 
itulah maka sebelum mahasiswa menyelesaikan program studinya dan 
dinyatakan lulus program diploma, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan 
pengamatan dan menuangkan hasil pengamatannya tersebut ke dalam suatu 
karya ilmiah yang disebut Tugas Akhir. Selanjutnya, mahasiswa harus pula 
mampu untuk mempertahankan hasil pengamatannya tersebut dan 
mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang telah dimilikinya dalam 
suatu ujian yang disebut Ujian Tugas Akhir dihadapan Penguji Ujian Tugas 
Akhir. 

Untuk memperlancar proses penulisan tugas akhir, maka sebelum dan selama 
proses penulisan, mahasiswa harus memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1. Tugas akhir merupakan tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya. 
2. Pilihlah bidang studi dan topik pembahasan tugas akhir yang paling 

mahasiswa kuasai dan minati. 
3. Pilih judul tugas akhir yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu orang 

untuk membaca isi tugas akhir tersebut. 
4. Judul yang dipilih hendaknya tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu 

sempit, agar tidak menimbulkan masalah dalam pembahasannya. 
5. Sebelum menentukan judul tugas akhir secara definitif, mahasiswa 

harus terlebih dahulu membahasnya dengan dosen pembimbing tugas 
akhir, guna memperoleh pertimbangan dan arahan. 

6. Mahasiswa harus menunjukkan komitmennya pada dosen 
pembimbing mengenai proses penulisan tugas akhir yang 
dilakukannya. 
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7. Mahasiswa harus menyadari bahwa tugas akhir merupakan tanggung 
jawab mahasiswa sepenuhnya dari mahasiswa yang bersangkutan. 
Keberhasilan dan kegagalan dalam penulisan dan ujian tugas 
akhir bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing, tetapi 
menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri. 

8. Pilihlah perusahaan yang akan menjadi objek pengamatan 
mahasiswa. 

9. Dalam memilih perusahaan, haruslah diperhatikan hal-hal berikut ini: 
a) Operasi perusahaan hendaknya sesuai dengan bidang studi tugas 

akhir. Misalnya: jangan memilih perusahaan dagang untuk bidang 
studi tugas akhir Cost Accounting, karena proses perhitungan 
harga pokok perusahaan dagang terlalu sederhana untuk 
pembahasan masalah Cost Accounting. 

b) Lokasi perusahaan mudah dijangkau. 
c) Perusahaan tidak keberatan untuk dijadikan objek penelitian tugas 

akhir mahasiswa. 
d) Perusahaan tidak keberatan dengan judul tugas akhir mahasiswa. 
e) Perusahaan bersedia menyediakan waktu dan data penelitian yang 

dibutuhkan mahasiswa. 
f) Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah memang benar 

ada (tidak fiktif). 
g) Manajemen perusahaan bersedia melayani mahasiswa untuk 

berdiskusi atau diwawancarai, sehubungan dengan hasil atau 
proses penelitian. 

10. Mahasiswa harus merencanakan kapan tugas akhir dapat 
diselesaikan. Untuk itu, mahasiswa harus membuat time schedule 
penulisan tugas akhir, sehingga langkah-langkah pelaksanaan 
penelitian dan penulisan tugas akhir menjadi terencana. 

Pemilihan Dosen Pembimbing 

Agar proses penulisan tugas akhir terarah dan memenuhi kaidah-kaidah 
penulisan ilmiah, maka mahasiswa perlu didampingi oleh seorang dosen 
pembimbing. 
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Pertemuan antara Mahasiswa dan Pembimbing 

Baik mahasiswa maupun pembimbing memiliki kewajiban untuk saling 
bertemu pada waktu tertentu. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk 
mendiskusikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 
pemagangan dan penulisan tugas akhir sehingga arah tugas akhir sesuai 
dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan tidak keluar dari judul/topik 
bahasannya. 

Pada setiap pertemuan, dosen pembimbing berkewajiban mengarahkan 
proses penulisan tugas akhir yang dilakukan mahasiswa. Sementara itu, 
mahasiswa berkewajiban menunjukkan komitmennya untuk 
menyelesaikan proses penulisan tugas akhir dan membahas problem-
problem yang mungkin dihadapi mahasiswa dalam proses penulisan 
tugas akhir, dan dosen pembimbing berkewajiban untuk mencarikan 
jalan keluar yang dibutuhkan. 

Selama proses penulisan tugas akhir, mahasiswa dan dosen pembimbing 
paling tidak harus melakukan pertemuan minimal 8 (delapan) kali dan 
lama bimbingan tidak kurang dari 3 bulan. 

Untuk dapat terselenggaranya pertemuan tersebut dengan baik, maka dari 
awal hendaknya telah diantisipasi kemungkinan timbulnya 
ketidaksesuaian mengenai jadwal pertemuan. Untuk itu, pada pertemuan 
awal, baik mahasiswa maupun dosen pembimbing agar membuat 
kesepakatan mengenai jadwal dan tempat untuk pertemuan-pertemuan 
berikutnya (pertemuan harus dilaksanakan di kampus). Setelah jadwal 
dan tempat disepakati, mahasiswa dan dosen pembimbing harus 
menunjukkan komitmennya dalam mematuhi jadwal tersebut. Dengan 
demikian, akan dapat dihindari timbulnya ketidaksesuaian mengenai 
jadwal dan tempat pertemuan tersebut yang akan berakibat terhambatnya 
proses penulisan tugas akhir mahasiswa.  

Perkembangan Kemajuan yang Tidak Memuaskan 

Apabila dalam proses penulisan tugas akhir ternyata tidak memuaskan 
baik bagi mahasiswa sendiri maupun bagi dosen pembimbingnya, 
mahasiswa dan dosen pembimbing  harus mendiskusikan persoalan 
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tersebut kepada Ketua Prodi/Sekertaris Prodi untuk diupayakan jalan 
keluarnya. 

Misalnya mahasiswa tidak dapat menghubungi dosen pembimbingnya, 
karena dosen pembimbing mendapat tugas dari kantornya untuk dinas ke 
luar kota/negeri selama satu bulan atau lebih. Akibatnya, kemajuan 
penulisan tugas akhir mahasiswa menjadi terhambat. Keadaan demikian 
tidak akan terjadi apabila dosen pembimbing memberitahukan kepada 
Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi bahwa dia tidak dapat melanjutkan 
bimbingan karena penugasan tersebut. Sementara itu, apabila dosen 
pembimbing karena sesuatu hal tidak memberitahukan masalahnya, 
mahasiswa wajib segera memberitahukan masalah tersebut kepada Ketua 
Prodi/ Sekertaris Prodi agar dapat mencarikan jalan keluarnya antara lain 
dengan mengganti dosen pembimbing tersebut dengan dosen lain, 
sehingga proses penulisan tugas akhir mahasiswa tidak terhambat. 

Selain contoh di atas, terdapat pula kondisi yang sesungguhnya harus 
diatasi sendiri oleh mahasiswa. Misalnya, mahasiswa tidak dapat 
melakukan penulisan tugas akhir sebagaimana mestinya karena masalah-
masalah internal mahasiswa sendiri, seperti kesibukan di kantornya dan 
masalah-masalah pribadi lainnya. Masalah-masalah tersebut 
sesungguhnya harus diatasi sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. 
Dia harus menentukan tingkat prioritas yang dilakukan dan menentukan 
pilihannya. Sekretaris Program Studi atau Ketua Program Studi dalam 
hal ini hanya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dan 
langkah-langkah yang sifatnya pemberian saran, sedangkan keputusan 
dalam melihat apa yang akan dilakukan berada sepenuhnya  pada 
mahasiswa. 

Berbagai Masalah yang Mungkin Timbul 

Di samping gambaran tersebut di atas, beberapa catatan laporan yang 
diterima dari mahasiswa dan dosen pembimbing menunjukkan adanya 
masalah lain, yang menghambat kemajuan penulisan tugas akhir, yang 
pernah terjadi antara lain sebagai berikut : 

1. Mahasiswa yang kurang hati-hati dalam memilih bidang studi atau 
topik tugas akhir, sehingga menyulitkan dirinya sendiri dalam 
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mengembangkan penulisan tugas akhir. 
2. Janji pertemuan sering dilanggar, sehingga proses konsultasi tidak 

berjalan sebagaimana mestinya, yang berakibat proses penulisan 
tugas akhir tidak terarah atau bahkan menyimpang dari yang 
seharusnya. 

3. Terdapat perbedaan pendapat antara mahasiswa dan dosen 
pembimbingnya mengenai proses penulisan tugas akhir. 

4. Menunda (lamban) dalam memulai, sehingga pada periode awal 
penulisan tugas akhir menjadi tidak produktif. 

5. Pertemuan antara mahasiswa dan dosen pembimbing kurang 
produktif, karena hanya (sering) dilakukan secara singkat, misalnya 
hanya menggunakan waktu istirahat diantara dua pertemuan kelas, 
atau dilakukan bersama dengan mahasiswa lain dalam satu waktu 
yang sama. 

6. Kurang dukungan atau sarana penunjang. 
7. Kurangnya pemahaman atas bidang studi tugas akhir dan 

pengetahuan akademis penunjang lainnya. 
8. Tidak dapat mengakses data/informasi tertentu karena alasan rahasia 

perusahaan. 

9. Terbatasnya dukungan dari perusahaan tempat kerja praktek sehingga 
pengumpulan data/informasi yang diperlukan menjadi kurang 
memadai.  

10. Kurangnya usaha mahasiswa untuk membaca kembali hal-hal yang 
telah dipelajari yang berhubungan dengan tugas akhir.  
Pada dasarnya, mahasiswa diharuskan menginformasikan dan 
mendiskusikan setiap persoalan yang dapat menghambat proses 
penulisan tugas akhir, dengan Ketua Prodi/ Sekertaris Prodi untuk 
dicarikan upaya mengatasinya.   

Rahasia Nama Perusahaan 

Apabila perusahaan yang menjadi objek penulisan keberatan atas 
dicantumkannya nama perusahaan di dalam buku tugas akhir, 
mahasiswa sedapat mungkin meminta Surat keterangan dari 
perusahaan yang bersangkutan, yang menerangkan mengenai 
keberatan tersebut. Berdasarkan Surat keterangan tersebut maka 
mahasiswa dibolehkan untuk menyebutkan perusahaan dengan 
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initialnya saja. Namun demikian, mahasiswa tidak dibolehkan 
menyebutkan nama perusahaan dengan misalnya, PT. “X” atau PT. 
“XYZ”, tetapi harus initial nama perusahaan tersebut. 

Contoh:  

PT Krama Yudha Tiga Berlian menjadi PT KMTB 
PT Alfa Mandiri Sukses menjadi PT Alfamansuk atau PT AMS, dan 
lain-lain. 
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BAB IX  

PETUNJUK UMUM BAGI PEMBIMBING 
 

Mengingat pentingnya peran dosen pembimbing dalam menentukan 
keberhasilan mahasiswa melakukan penulisan tugas akhir dengan baik dan 
tepat waktu, penunjukan seorang dosen untuk menjadi dosen pembimbing 
Tugas Akhir dilakukan berdasarkan pertimbangan atas penugasannya 
terhadap materi bidang studi tugas akhir mahasiswa. Selain itu, dosen yang 
bersangkutan juga bersedia untuk memberikan waktunya guna melakukan 
bimbingan yang memadai kepada mahasiswa dalam proses penulisan tugas 
akhir. 

Adapun tugas pokok dosen pembimbing adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan waktu yang memadai untuk melakukan bimbingan kepada 
mahasiswa yang dibimbingnya. 

2. Mengarahkan pemikiran dan gagasan mahasiswa ke arah yang benar 
dalam proses penulisan tugas akhir agar sesuai dengan kaidah-kaidah 
keilmuan. 

3. Memberi petunjuk agar mahasiswa bertindak efisien dan efektif dalam 
melakukan penulisan tugas akhir. 

4. Mengarahkan kegiatan penulisan mahasiswa pada bidang-bidang atau 
aktivitas yang potensial mengandung permasalahan, untuk bahan 
pembahasan tugas akhir. 

5. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang melakukan kekeliruan 
dalam melaksanakan langkah-langkah (prosedur) penulisan laporan tugas 
akhir. 

6. Mengikuti jalan pikiran mahasiswa dan mengarahkannya supaya tidak 
menyimpang dari topik bahasan tugas akhir yang disetujui. 

7. Memeriksa/ meneliti apakah gagasan, jalan pikiran, hasil pengamatan 
mahasiswa telah dituangkan bentuk tulisan secara sistematis, padat, lugas 
dan mudah dipahami. 

8. Memeriksa apakah tulisan telah memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang 
benar dan memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

9. Memeriksa apakah tulisan telah memenuhi aturan penulisan tugas akhir 
yang tercantum dalam buku petunjuk penulisan laporan tugas akhir. 
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10. Membatasi diri agar tidak terlibat secara emosional dengan tugas akhir 
atau mahasiswa yang dibimbingnya, guna menghindari anggapan atau 
perasaan bahwa tugas akhir mahasiswa adalah juga tugas dosen 
pembimbing, selain itu dosen pembimbing harus menargetkan bahwa 
tugas akhir mahasiswa yang dibimbingnya tersebut harus dapat diterima 
oleh penguji, dan mahasiswa yang dibimbingnya tersebut harus lulus 
dalam ujian tugas akhir. 

11. Menyadari sepenuhnya bahwa penilaian atas lulus tidaknya mahasiswa 
bukanlah penilaian terhadap kemampuan dosen pembimbing. 

Langkah Langkah yang Sebaiknya Dilakukan 

Dosen pembimbing mempunyai kewajiban untuk mendorong mahasiswa 
yang dibimbing agar dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik 
dan tepat waktu. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain 
sebagai berikut: 

1. Mendorong mahasiswa untuk memilih topik bahasan dan judul tugas 
akhir yang dikuasai mahasiswa dan menarik bagi pembaca. 

2. Memberikan komentar, pertimbangan, dan saran mengenai topik 
bahasan dan judul tugas akhir yang telah dipilih oleh mahasiswa. 

3. Membuka wawasan mahasiswa dalam melihat persoalan yang diteliti/ 
ditemukannya, sehingga mahasiswa dapat menganalisis persoalan 
tersebut sesuai dengan penguasaan mata kuliah pokok. 

4. Memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus diambil 
mahasiswa dalam melakukan penulisan tugas akhir. 

5. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan penulisan agar fokus 
pada kegiatan, sistem, atau prosedur yang potensial mengandung 
permasalahan. 

6. Memeriksa relevansi dan kompetensi daftar pustaka yang ditujukan 
dan yang akan dipakai oleh mahasiswa untuk menjadi referensi dalam 
menganalisis problem yang ditemukan dalam penulisan. 

7. Menyarankan buku-buku referensi dan teori lain yang relevan dan 
perlu untuk dibaca oleh mahasiswa untuk berdiskusi pada setiap 
pertemuan. 

8. Menggali kemampuan analisis mahasiswa seoptimal mungkin, dan 
mendorong mahasiswa untuk mengemukakan argumen ilmiahnya 
dalam setiap pembahasan masalah dalam tugas akhir. 
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9. Mengarahkan mahasiswa dalam memberikan saran perbaikan yang 
diperlukan ke arah pemberian saran yang jelas, berhubungan dengan 
masalah yang dibahas (findings), dan saran tersebut dapat diterapkan 
dengan efisien dan efektif. 

Dosen pembimbing dapat menambahkan pemikirannya ke dalam tugas 
akhir mahasiswa, atas kerjasama tersebut maka hasil akhir tugas akhir 
tersebut dapat dipublikasikan baik dalam jurnal maupun proceeding 
dengan mencantumkan nama pembimbing dan nama mahasiswa yang 
bersangkutan. 
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BAB X   

DOKUMENTASI 
 

1. Laporan tugas akhir boleh diperbanyak bila petunjuk serta revisi 
perbaikan (kalau ada) telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan telah 
dinyatakan lulus dalam ujian sidang komprehensif. 

2. Satu  laporan tugas akhir asli bertanda tangan di atas materai pada Surat 
Pernyataan diserahkan ke perpustakaan Universitas Widyatama. 

3. Menyerahkan dokumen laporan tugas akhir dalam bentuk softcopy (CD), 
lengkap beserta lampiran kepada pihak perpustakaan dan Prodi. 
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BAB XI 

 SANKSI 
 

Apabila seorang mahasiswa telah diuji dan dinyatakan lulus, tetapi kemudian 
setelah melalui proses pembuktian dianggap tidak sah oleh Prodi, Laporan 
Tugas Akhir dinyatakan batal, dan gelar ahli madya yang telah diperoleh 
dicabut oleh Dekan Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan setelah 
melalui rapat senat Universitas Widyatama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


