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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, 

hidayah dan inayah-Nya, Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) edisi tahun 2017 

Politeknik Unggulan Kalimantan ini dapat diselesaikan.Dalam rangka meningkatkan 

pembinaan dan pengembangan pendidikan di Politeknik Unggulan Kalimantan, khususnya 

dibidang Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI), maka dirasa perlu adanya buku Pedoman 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

Buku pedoman ini dibuat agar dosen pembimbing dan mahasiswa dapat memiliki 

persamaan visi dan persepsi dalam penyusunan dan penyelesaian KTI.Buku pedoman KTI ini 

bersifat dinamis dimana dapat mengalami perbaikan yang disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan mahasiswa Politeknik Unggulan 

Kalimantan.Semoga buku pedoman ini bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa 

Politeknik Unggulan Kalimantan, dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan 

beserta jajarannya, para kaprodi dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, 

dan pikirannya untuk merevisi dan memberi masukan demi sempurnanya buku pedoman 

ini.Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ 

Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan. 

 

       Banjarmasin,     Oktober 2017 

 

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Politeknik Unggulan Kalimantan merupakan pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan SMA/MAN sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologimelalui penalaran dan penelitian 

ilmiah (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi). Maka dari itu lulusan Politeknik Unggulan Kalimantan  diharapkan mampu 

mengembangkan keilmuannya dan menjadi intelektual, dan mampu bekerja dan/atau 

menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional yang 

tangguh, profesional dan bermoral baik. 

Secara umum Politeknik Unggulan Kalimantan bertujuan untuk menghasilkan 

lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan teoritis dan 

keterampilan praktis. Oleh karena itu, Politeknik Unggulan Kalimantan memiliki visi 

dan misi yaitu sebagai berikut: 

1. Visi 

Visi Politeknik Unggulan Kalimantan yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul 

dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berwawasan, mempunyai 

keahlian/keterampilan khusus dan berdaya saing tinggi, serta memiliki kemandirian 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada 

kebutuhan Pembangunan Nasional khususnya Banua Kalimantan. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Diploma III dalam rangka 

menghasilkan SDM berkualitas sebagai pendukung pembangunan nasional 

khususnya Banua Kalimantan 

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dibidangnya sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan 

nacional khususnya Banua Kalimantan 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologidi Bidangnya untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam Pembangunan Nasional Khususnya 

Banua Kalimantan 
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d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya Politeknik untuk mewujudkan kinerja 

secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Bagi mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan, penyusunan Karya Tulis Ilmih 

(KTI) merupakan salah satu tugas akhir yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah 

satu persyaratan untuk memperoleh gelar diploma III (DIII). Meskipun tidak dituntut 

untuk membuat karya masterpiece, namun penulisan KTI dapat dikatakan sebagai 

akumulasi dari seluruh potensi yang dimiliki, oleh karena itu KTI dapat dipandang 

sebagai cerminan kualitas akademisnya. 

Dari tahapan seminar proposal sampai pada ujian KTI yang dilaksanakan di 

Politeknik Unggulan Kalimantan, kualitas pembimbingan secara langsung maupun tidak 

langsung diduga dapat mempengaruhi kualitas KTI mahasiswa. Namun demikian, sejauh 

ini belum ada suatu panduan yang mengatur pembimbingan KTI mahasiswa oleh dosen 

pembimbing serta tata cara atau mekanisme penulisan KTI sehingga dikhawatirkan 

aktivitas pembimbingan akan berjalan sesuai dengan gaya, kemauan, dan kemampuan 

masing-masing dosen pembimbing. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Buku Pedoman PenyusunanKarya Tulis Ilmiah ini 

disusun sebagai rambu-rambu umum bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam 

melaksanakan proses pembimbingan penulisan KTI dimasing-masing Program Studi 

Politeknik Unggulan Kalimantan (Farmasi/Fisioterapi/Teknik Elektromedis/Analis 

Kesehatan/Rekam Medis dan Informasi Kesehatan). Berdasarkan rambu-rambu ini 

diharapkan para pembimbing dan mahasiswa di masing-masing program studi  berada 

dalam satu kesepahaman mengenai proses pembimbingan penulisan KTI di Politeknik 

Unggulan Kalimantan sehingga kualitas KTI mahasiswa dapat ditingkatkan secara 

signifikan. 

 

B. Tujuan  

Tujuan disusunnyaBuku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini untuk 

memberikan rambu-rambu pembimbingan KTI kepada dosen pembimbing dan 

mahasiswa sehingga KTI yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi kualifikasi 

sebagai karya ilmiah yang memadai dan berkualitas. PedomanKTI ini diperuntukkan 

bagi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan denganproses 

penulisan KTI, dari penulisan proposal hingga penyusunan KTI oleh mahasiswa. Pihak-

pihak yang dimaksud antara lain: (1) mahasiswa, (2) dosen pembimbing, (3) Ketua 

Program Studi, (4) Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan, dan (5) staff administrasi. 
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C. Manfaat 

Manfaat yang dapat dipetik dari Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiahini, 

masing-masing pihak yang terkait dengan pembimbingan KTI dapat memahami 

tugasnya serta hak dan kewajibannya sehingga pembimbingan dapat berjalan secara 

lancar dengan hasil KTIyang memenuhi kualifikasi keilmiahan.  
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BAB II 

PROSEDUR PENGUSULAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Persyaratan Akademik 

Mahasiswa yang akanmelakukan penyusunan KTI harus memenuhi persyaratan 

akademik sebagai berikut : 

1. Sekurang-kurangnya telah lulus 80% dari beban studi kumulatif yang harus 

ditempuh sampai semester V (lima) untuk program diploma III.  

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.  

3. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah lainnyam (bidang 

esensial/kompetensi masing-masing prodi).  

 

B. Persyaratan Administrasi 

Selain persyaratan akademik, mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah KTI 

harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut : 

1. Menyerahkan  fotokopikartu tanda mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar. 

2. Menyerahkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester I s/d Vmasing-masing 1 

lembar. 

3. Menunjukan KRS asli dan menyerahkan fotokopinya 1 lembar 

4. Menyerahkan pas foto 3x4 = 3 lembar latar belakang merah  

5. Menyelesaikan administrasi akademik. 

Seluruh kelengkapan administrasi di kumpulkan pada panitia KTI di masing-

masing program studi. 

 

C. Pendaftaran dan Pengusulan Pembimbing 

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan di atas, dapat mendaftarkan diri 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Mengisi Formulir Pendaftaran KTI yang dapat diperoleh dari panitia KTI di masing-

masing program studi (Form 1). Pengisian formulir pendaftaran berdasarkan 

persetujuan Pembimbing Akademik, kemudian mahasiswa menyerahkan kembali 

formulir yang telah diisi pada panitia KTI di masing masing Program Studi.  

2. Panitia KTI Program Studi kemudian mendata formulir yang telah masuk,  

melaporkan kepada Ketua Program Studi, untuk selanjutnya dibahas bersama dalam 

rapat penentuan dosen pembimbing yang dipimpin oleh Ketua Program Studi. 
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Dalam rapat tersebut, Ketua Program Studi menentukan calon dosen pembimbing I 

dan II serta penguji. 

3. Mahasiswa kemudian meminta persetujuan calon dosen pembimbing I, II dan 

penguji yang telah diusulkan yang dibuktikan dengan tanda tangan pada Formulir 

Persetujuan menjadi Pembimbing/Penguji KTI (Form 2). Kemudian mahasiswa 

menyerahkan kembali formulir yang telah diisi pada panitia KTI di masing masing 

Program Studi. 

4. Ketua Program Studi menyerahkan usulan dosen pembimbing dan penguji KTI 

kepada Direktur untuk diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing. 

5. Mahasiswa dapat segera mengambil Lembar Konsultasi  di Panitia KTI (Form 3) 

dan Lembar Kehadiran Seminar Proposal dan KTI (Form 4). 
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BAB III 

MEKAMISME DAN BENTUK BIMBINGAN KTI 

 

A. Pengusulan Pembimbing 

1. Pertimbangan penentuan dosen pembimbing dilakukan oleh Panitia KTI berdasarkan 

dengan bidang keahliannya. 

2. Panitia KTI mengusulkan nama dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi 

untuk ditetapkan bersama dalam rapat Program Studi.  

3. Ketua Program Studi mengusulkan nama dosen pembimbing kepada Wakil Direktur 

I bidang Akademik ditetapkan oleh direktur melalui Surat Keputusan Direktur.  

4. Pembimbing KTI tiap mahasiswa terdiri dari pembimbing I (utama) dan 

Pembimbing II (pendamping). 

5. Mahasiswa dapat segera mengambil lembar Konsultasi di Panitia KTI dan dapat 

memulai penelitian. 

 

B. Persyaratan dan Tugas Pembimbing KTI 

Adapun persyaratan sebagai pembimbing KTI adalah : 

1. Pembimbing KTI sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari pembimbing I (utama) dan 

pembimbing II (pendamping)  yang akan menjadi penguji I dan penguji II pada 

Seminar KTI dan Ujian KTI. 

2. Berstatus sebagai Dosen Tetap/Dosen Luar Biasa. 

3. Diutamakan ber-NIDN/NUPN minimal S1/D4 dan menguasai bidang kompetensi. 

 Sedangkan tugas dosenpembimbing KTI secara spesifik adalah : 

1. Tugas utama pembimbing Iyaitu : 

a. Mengarahkan pembuatan karya tulis ilmiah (memilih judul, topik dan bahan). 

b. Memberi pertimbangan feasibility (kelayakan) menyangkut waktu, biaya, etika 

penelitian, dan  laporan. 

c. Membantu peserta dalam memilih alternatif-alternatif pendekatan masalah 

penelitian. 

d. Membantu memilih metodologi sesuai dengan materi KTI. 

e. Memberi petunjuk dalam pencarian bahan pustaka atau pengumpulan data. 

2. Tugas pembimbing II adalah:  

a. Membantu Pembimbing Utama dalam menilai usulan rancangan penelitian 

dalam bentuk proposal penelitian. 
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b. Memberikan komentar maupun masukan tentang materi penelitian. 

c. Memberikan pertimbangan dari saran mengenai instrumen dan prosedur 

pengelohan data yang akan dipergunakan selama penelitian berlangsung. 

d. Membantu mahasiswa dalam hal penyusunan sistematika pelaporan, termasuk 

diantaranya penggunaan tata bahasa dan tata penulisan yang baku dan benar. 

Jika suatu saat terjadi perbedaan pendapat antarpembimbing terhadap materi 

penelitian yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat antarpembimbing, 

maka penyelesaian masalah dilakukan secara diskusi/rapat yang dipimping oleh ketua 

program studi. 

 

C. Materi Pembimbingan 

Materi pembimbingan KTI meliputi tiga hal pokok, yaitu penetapan topik 

penelitian, penyusunan proposal penelitian, dan penulisan KTI. Selain itu, materi 

pembimbingan juga mencakup penggunaan bahasa dan tata cara penulisan sesuai dengan 

ejaan yang disempurnakan. Masing-masing aspek pembimbingan tersebut dijelaskan 

secara singkat di bawah ini. 

1. Penetapan Topik Penelitian 

Topik penelitian diusulkan oleh mahasiswa dan memperoleh persetujuan 

dosen pembimbing dan pengelola program studi. Dalam hal ini baik dosen 

pembimbing maupun pengelola program studi hendaknya mengecek dan memeriksa 

keaslian topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dan kesesuaiannya dengan 

program studi yang diambil oleh mahasiswa. 

2. Penyusunan Proposal Penelitian 

Proposal penelitian untuk penulisan KTI terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang saling berkaitan satu sama lainnya. Butir-

butir yang tercakup dalam ketiga bagian di atas beserta penjelasannya dapat dilihat 

dalam pedoman penyusunan proposal penelitian KTI. Oleh karena itu, baik 

mahasiswa maupun dosen pembimbing diharapkan memperhatikan pedoman 

tersebut. 

3. Penulisan KTI 

Sebagaimana proposal penelitian, materi pembimbingan penulisan KTI juga 

mencakup tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. Butir-butir yang tercakup dalam ketiga bagian di atas 

beserta penjelasannya dapat dilihat dalam pedoman penyusunan KTI. Oleh karena 
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itu, baik mahasiswa maupun dosen pembimbing diharapkan memperhatikan 

pedoman tersebut. 

Dalam kaitannya dengan substansi bidang keilmuan, masing-masing 

program studi memiliki kekhasan masing-masing, yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Oleh karena itu, sejak penetapan topik penelitian dosen pembimbing dan 

Ketua Program Studi hendaknya memperhatikan batas-batas wilayah kajian 

program studi mahasiswa tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari 

pelanggaran batas konsentrasi. Sebagai ilustrasi, mahasiswa dengan program studi 

Farmasi mengajukan isu atau topik tentang Statistik kesehatan. Hal ini jelas tidak 

dapat dibenarkan. 

Berkenaan dengan pembimbingan metodologi penelitian, disarankan agar 

mahasiswa dan dosen pembimbing berada dalam satu kesepahaman tentang 

paradigma penelitian. Hal ini perlu ditekankan agar tidak terjadi perbedaan sudut 

pandang antara mahasiswa dan dosen pembimbing, yang akan mempengaruhi 

kelancaran proses pembimbingan. Masing-masing jenis penelitian memiliki 

kekhasan yang berimplikasi pada format dan cara penulisan KTI. Baik dosen 

pembimbing maupun ketua program studi hendaknya bersifat arif dalam melihat 

perbedaan tersebut. Untuk menghindari duplikasi dan manipulasi informasi dalam 

KTI, terutama yang berkaitan dengan pendapat orang lain, mahasiswa diwajibkan 

memperlihatkan referensi yang dirujuk di dalam KTI kepada dosen pembimbing. 

Apabila dikehendaki, mahasiswa juga diminta melakukan hal yang sama kepada 

dewan penguji pada saat dilaksanakan ujian KTI. Oleh karena itu, sangat 

disarankan agar mahasiswa memfotokopi referensi yang dirujuk itu, terutama 

apabila referensi tersebut berbahasa asing. Bagian referensi yang difotokopi 

meliputi halaman judul referensi, halaman yang memuat data penerbitan (nama 

kota, nama penerbit, dan tahun penerbitan), dan halaman referensi yang dirujuk. 

4. Bahasa Dan Tata Cara Penulisan 

Materi pembimbingan yang berkenaan dengan bahasa dan tata cara penulisan 

meliputi: (1) penggunaan bahasa, (2) pengetikan, (3) penomoran, (4) penulisan 

daftar pustaka, dan (5) penulisan nama. Penjelasan kelima hal tersebut dapat dilihat 

dalam Pedoman Penuhsan KTI Politeknik Unggulan Kalimantan. Untuk melengkapi 

pedoman tersebut disarankan agar balk mahasiswa maupun dosen pembimbing 

mengacu pada Tata Bahasa baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan, dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 
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Khusus menyangkut penulisan abstrak KTI, baik abstrak bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris, mahasiswa diwajibkan berkonsultasi dengan pakar bahasa 

(Indonesia dan Inggris). Sebagai tanda bahwa abstrak tersebut sudah dikonsultasikan 

dan dianggap benar oleh pakar bahasa, mahasiswa diharapkan membuat pernyataan 

tentang hal itu kemudian dimintakan persetujuan pakar tersebut. 

 

D. Hak, Kewajiban pembimbing KTI dan Mahasiswa 

Pembimbing KTI dan mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan penulisan KTI antara lain: 

1. Hak Dosen Pembimbing KTI 

a. Memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam pembimbingan 

penulisan KTI sesuai dengan kaidah keilmuan. 

b. Memiliki kebebasan untuk melaksanakan pembimbingan penulisan KTI dengan 

tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Program Studi khususnya dan 

Politeknik Unggulan Kalimantan pada umumnya. 

c. Memperoleh perlakuan yang hormat dan santun dari mahasiswa yang 

dibimbing, sesama dosen, dan pengelola Program Studi. 

d. Memperoleh angka kredit sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

atas tugas yang telah dipercayakan dan dikerjakannya. 

e. Menghentikan pembimbingan dan mengembalikan tugasnya sebelum penulisan 

KTI diselesaikan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 

persetujuan Ketua Program Studi di Politeknik Unggulan Kalimantan. 

f. Mengundurkan diri sebagai pembimbing apabila terjadi perbedaan pendapat 

dengan mahasiswa tentang usulan penelitian KTI dan penyelesaian KTI tanpa 

ada pemecahan yang saling menguntungkan. 

g. Mengundurkan diri sebagai pembimbing apabila mahasiswa yang dibimbing 

melakukan kegiatan akademik yang tercela yang dapat merusak kredibilitas 

pembimbing tersebut. 

2. Kewajiban Dosen Pembimbing KTI 

a. Memberikan pembimbingan dalam proses penulisan KTI dengan segala 

kemampuannya. 

b. Dalam memberikan pembimbingan bersikap sebagai pendidik yang baik. 

c. Melaksanakan konsultasi dan pembimbingan secara teratur sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati/ditetapkan. 
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d. Memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Program Studi Politeknik Unggulan Kalimantan. 

e. Memberikan penilaian penulisan KTI secara objektif pada saat pelaksanaan, 

ujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

f. Bertindak sesuai dengan norma kesusilaan dan hukum yang berlaku. 

g. Menghormati sesama dosen, mahasiswa, dan pengelola Program Studi 

Politeknik Unggulan Kalimantan. 

h. Menjaga martabat Program Studi Politeknik Unggulan Kalimantan baik melalui 

ucapan, tulisan, maupun tindakan. 

3. Hak Mahasiswa 

a. Mengemukakan pendapat dalam kegiatan bimbingan penelitian selama hal itu 

dilandasi oleh kaidah keilmuan. 

b. Menentukan arah, rancangan, dan metode penelitian sesuai dengan minat dan 

kemampuannya sepanjang sesuai dengan peraturan Program Studi politeknik 

Unggulan Kalimantan. 

c. Memperoleh pelayanan pembimbingan KTI (sesuai jadwal yang disepakati) 

dalam suasana akademik berdasarkan kaidah keilmuan dan dalam suasana 

saling menghormati. 

d. Memperoleh pelayanan administrasi dalam proses penulisan KTI sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Program Studi Politeknik Unggulan Kalimantan 

e. Mengusulkan perubahan personalia pembimbing apabila 

1) Hak-haknya tidak dipenuhi; 

2) Pembimbing berada di luar kota lebih dari tiga bulan; 

3) Pembimbing sakit dalam waktu yang lama (dua bulan berturut-turut); 

4) Apabila terjadi konflik antara mahasiswa dengan pembimbing berkenaan 

dengan usulan penelitian dan atau penyelesaian KTI tanpa ada 

penyelesaian; 

5) Apabila dosen pembimbing meninggal dunia. 

4. Kewajiban Mahasiswa 

a. Berperilaku sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan peraturan yang berlaku 

pada Program Studi pada khususnya dan Politeknik Unggulan Kalimantan pada 

umumnya. 

b. Bersikap hormat dan santun kepada dosen pembimbing KTI. 

c. Mengikuti prosedur pembimbingan penulisan KTI berdasarkan ketentuan yang 
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berlaku. 

d. Berkonsultasi dengan pembimbing secara teratur sesuai jadwal yang telah 

disepakati/ditetapkan. 

e. Melakukan kegiatan akademik secara jujur dengan tidak melakukan tindakan 

tercela (secara akademik) seperti mencuri gagasan orang lain. 

f. Bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah diucapkan dan ditulis 

sesuai dengan kaidah keilmuan. 

g. Menjunjung tinggi nama Program Studi pada khususnya dan politeknik 

Unggulan Kalimantan pada umumnya, baik melalui ucapan, tulisan maupun 

tindakan. 

h. Membuat jadwal waktu pelaksanaan penelitian dan penulisan KTI serta jadwal 

konsultasi dengan dosen pembimbing. 

 

E. Masa Bimbingan 

Pelaksanaan pembimbingan mahasiswa dimulai sejak ditetapkannya nama Dosen 

Pembimbing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Setiap pertemuan dalam rangka proses bimbingan ditulis dalam Lembar 

Konsultasiyang dipegang oleh mahasiswa.  

2. Bimbingan diberikan sejak awal sampai menjelang ujian KTI dan saat perbaikan 

setelah seminar proposal dan/atau seminar hasil KTI.  

3. Bimbingan dapat dilaksanakan di kampus atau dilapangan sesuai kesepakatan 

bersama antara mahasiswa dan pembimbing. 

4. Apabila sesuatu hal pembimbing tidak dapat menjalankan tugas sebagai 

pembimbing karena dinas luar,atau sakit, atau sebab lain yang lebih dari dua bulan, 

maka mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua 

Program studimelalui panitia KTI, kemudian Ketua Program Studi dapat 

menetapkan penggantinya untuk di buatkan SK Direktur dan selanjutnya menjadi 

wewenang pembimbing pengganti. 

5. Masa bimbingan minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali bimbingan/konsultasi. Jika 

dalam masa tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum dapat 

menyelesaikannnya, maka dapat diundur selama belum melampaui masa studi 

terpanjang. 
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F. Lain-lain 

Masalah pengawasan kelancaran pembimbingan diserahkan kepada pembimbing 

masing-masing. Apabila terjadi hambatan dalam prosespembimbingan, pembimbing 

wajib memberitahukan kepada Panitia KTI ,dan selanjutnya Panitia KTI akan 

mengirimkan teguran atau peringatan secara tertulis kepada mahasiswa bersangkutan 

dengan tembusan kepada Ketua Program Studi. 

Panitia KTI wajib mengontrol kartu kontrol mahasiswa dalam melakukan 

penyusunan KTI sampai dengan pada tahap akhir (yudisium-wisuda) untuk mengetahui 

perkembangan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (Formulir 9). 

Keluhan-keluhan dari mahasiswa (jika ada) dalam proses pembimbingan KTI dan 

sebagainya dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Panitia KTI, dan 

selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah demi menemukan kesepakan bersama (bila 

diperlukan masalah tersebut dapat dikonsultasikan dengan Ketua Program Studi) untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Bentuk-bentuk kecurangan yang dilarang adalah : 

1. Plagiat : dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya tulis atau laporan ilmiah 

orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri dalam penyusunan karya tulis ilmiah 

(tanpa mencantumkan sumbernya). 

2. Penyuapan : mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi dosen pembimbing 

dan/atau penguji dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau berupa ancaman 

dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi karya tulis ilmiahnya. 

3. Pemalsuan : dengan atau tanpa ijin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai, 

keterangan (data) atau tanda tangan dalam ruang lingkup penyusunan KTI. 

4. Percaloan : dengan sengaja membuatkan sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah 

pada orang lain. 

5. Dosen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan akuntabilitas 

sebagai mentor, pendidik, penilai dan role model bagi para mahasiswa. Dengan 

demikian, untuk menjaga integritas hubungan pedagogis antara dosen dan 

mahasiswa, serta integritas proses akademik, dosen dilarang menerima dan/atau 

memiberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun dari mahasiswa atau siapapun yang 

berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen. Sebalikya, mahasiswa juga dilarang 

memberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun kepada dosen dengan alasan apapun 

selama proses penyusunan KTI berlangsung.  
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Terhadap kecurangan-kecurangan di atas akan diambil tindakan oleh Ketua 

Program Studi  dan atas nama Direktur  Politeknik Unggulan Kalimantan, dapat berupa : 

1. Peringatan keras secara lisan atau tertulis. 

2. Pengurangan nilai akhir ujian karya tulis ilmiah. 

3. Dinyatakan tidak lulus dalam penyusunan karya tulis ilmiah sehingga harus 

dilakukan pengulangan pembuatan karya tulis ilmiah mulai dari awal. 

4. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan. 

Prosedur penjatuhan sanksi diatur sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. 
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BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN KTI 

 

A. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum penulisan dalam penyusunan KTI di lingkungan Politeknik 

Unggulan Kalimantan yaitu sebagai berikut: 

1. Bahasa  

KTI ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan ragam bahasa 

ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

menggunakan ejaan baku; (2) menggunakan istilah baku; (3) menggunakan istilah 

yang lugas dan konsisten; (4) menggunakan unsur-unsur gramatikal yang akurat 

dalam kalimat, (5) menggunakan imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) secara tersurat; 

(6) menggunakan kata tugas (dan, dari, daripada, dan lain-lain) secara tepat, eksplisit 

dan konsisten, (7) paragraf memuat sebuah ide pokok dan minimal dua ide 

pendukung; (8) memiliki kebertautan makna antarkalimat dan antarparagraf, serta 

(9) menghindari penggunaan bentuk persona (kita, saya, kami, dan lain-lain). 

2. Tata Tulis 

a. Kertas 

KTI diketik pada kertas berwarna putih, berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), 

dengan berat 80 gram. Apabila di dalam naskah diperlukan kertas khusus 

seperti kertas milimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan atau peta dan 

sejenisnya, dapat digunakan kertas di luar ukuran yang telah ditentukan, yang 

dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah. 

Untuk naskah KTI digunakan pemisah antar bab dengan menggunakan kertas 

berwarna sesuai dengan warna sampul masing-masing program studi dengan 

watermark berupa logo Politeknik Unggulan Kalimantan. 

b. Pengetikan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengetikan adalah : 

1) Menggunakan spasi ganda 

2) Tanda baca melekat pada kata di depannya (contoh: kertas, pensil, dan 

tinta). 
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3) Jarak setelah tanda baca: Setelah tanda baca titik (.), koma (,), titik koma 

(;), titik dua (:), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) satu ketukan, dengan kata 

di depannya. 

4) Kurung buka dan kurung tutup (…) ditulis tanpa ketukan dengan 

kata/angka di dalamnya. 

5) Garis miring (/) ditulis tanpa ketukan terhadap kata sebelumdan 

sesudahnya. 

6) Judul Tabel dan Gambar yang terdiri atas dua baris ataulebih, ditulis dengan 

jarak satu spasi. Penulisan judulmenggunakan huruf yang sama dengan 

naskah, dengan hurufcapital setiap awal kata, kecuali kata tugas. Nama 

tabel diletakkan di atas tabel sedangkan nama gambar diletakkan dibawah 

gambar (Lampiran 12-13). 

7) Daftar Pustaka :jarak antarbaris dalam satu pustaka adalah satu spasi. Jarak 

antarpustaka adalah dua spasi. 

c. Batas Tepi Pengetikan 

Batas tepi pengetikan ditentukan sebagai berikut. 

Tepi atas  : 4 cm 

Tepi bawah  : 3 cm 

Tepi kiri  : 4 cm 

Tepi kanan  : 3 cm 

d. Pengetikan Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai satu tab dengan jarak 1 cm dari tepi kiri alinea. 

Setiap alinea minimal terdiri dari dua kalimat. 

e. Pengetikan Bab, Subbab, dan Anak Subbab 

1) Nomor bab dan judul bab diketik di tengah-tengah batas kanan dan kiri 

(center). Lihat hierarki penulisan dan penomoran bab dan subbab. Nomor 

bab ditulis dengan angkaromawi, judul bab ditulis dengan huruf kapital, 

serta ditebalkan (bold). 

2) Pengetikan judul subbab dan nomor subbab dimulai dari tepikiri. Huruf 

awal setiap kata dalam judul subbab ditulisdengan huruf kapital kecuali 

kata tugas (dan, di, ke, dari,untuk, yang) yang tidak pada awal judul. 

Penomoran subbabmenggunakan huruf kapital (A, B, C, dst.), judul subbab 

ditebalkan (bold). 
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3) Pengetikan anak subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf awalsetiap kata dalam 

anak subbab ditulis dengan huruf capital kecuali kata tugas (dan, di, ke, 

dari, untuk, yang) yang tidakpada awal judul. Penomoran anak subbab 

menggunakanangka arab (1, 2, 3, dst.) 

f. Huruf 

Huruf yang digunakan dalam KTI adalah Times New Roman dengan ukuran font 

12. 

1) Penomoran 

a) Penomoran Halaman 

Nomor halaman untuk halaman awal bab diletakkan di bagian bawah 

tengah, dengan jarak 3 cm dari batas bawah kertas. Sedangkan nomor 

halaman isi bab diletakkan di tepi kanan atas dengan jarak 2 cm dari 

batas atas kertas. 

Nomor halaman ditulis dengan angka arab, dimulai dari bab 

pendahuluan sampai lampiran. Halaman-halaman sebelumnya 

(halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan lain-lain) menggunakan angka romawi kecil. 

b) Hierarki penggunaan nomor dan huruf 

A.        

 1.        

  a.      

   1)     

    a)    

     (1)   

      (a)  

       (i) 

 

2) Huruf miring dan huruf capital 

Penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam bagian isi KTI mengikuti 

aturan yang ditetapkan dalam Pedoman Ejaan yang Disempurnakan. 

Penggunaan huruf miring dalam naskah KTI untuk menuliskan kata atau 

kalimat dalam bahasa asing atau bahasa daerah.Penggunaan huruf miring 

dan huruf kapital dalam penulisan Daftar Pustaka mengikuti aturan 

penulisan Daftar Pustaka dalam buku pedoman ini. 
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3) Penyajian tabel dan gambar 

a) Tabel  

(1) Tulisan “Tabel”, nomor tabel, dan judul tabel dicantumkan di atas 

tabel, di tengah-tengah antara tepi kanan dan kiri. 

(2) Nomor dan judul tabel diketik dalam satu baris, secara berurutan 

ke kanan berjarak satu spasi. 

(3) Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka arab, berurutan, 

dari bab pertama sampai bab terakhir. 

(4) Nomor tabel dalam lampiran menggunakan angka arab dimulai 

dengan nomor 1. 

(5) Tabel yang melebihi satu halaman disambung ke halaman 

berikutnya dengan menggunakan judul tabel yang sama. 

b) Gambar 

Gambar meliputi foto, grafik, diagram, peta, bagan, skema, dan objek 

lain yang sejenis. Penyajiannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

(1) Tulisan “Gambar”, nomor gambar, dan judul gambar diletakkan di 

bawah gambar, di tengah antara tepi kiri dan kanan.  

(2) Nomor dan judul gambar ditulis dalam satu baris, berurutan 

kekanan satu baris dengan nomor tabel berjarak satu spasi. 

(3) Nomor gambar di dalam teks menggunakan angkaarab, berurutan, 

dari bab pertama sampai bab terakhir 

(4) Nomor gambar dalam lampiran menggunakan angkaarab dimulai 

dengan nomor 1. 

4) Kutipan 

a. Cara Menulis Kutipan Langsung 

Kutipan langsung ditulis sama persis dengan yang tertulis di dalam 

sumber aslinya, baik mengenai bahasa maupun ejaan. Kutipan 

langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih diketik satu spasi, 

dimulai pada ketukankeenam dari tepi kiri, tanpa tanda petik 

(“).Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari empat baris 

dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan 

diakhiri dengan tanda petik (“).Apabila dipandang perlu, beberapa kata 

sebelum bagian yang dikutip dapat dihilangkan dan diganti dengan 

tanda ellipses (tiga titik berderet). 
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Sumber kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama 

pengarang, tahun penerbitan, nomor halaman. Contoh: Santrock (2010: 

218), Pardjono (2014: 12), (Mardapi, 2017:15-17). 

b. Cara Menulis Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan tidak langsung merupakan intisari dari tulisan yang disajikan 

dalam bahasa penulis. Kutipan tersebut ditulis dengan spasi rangkap 

sama seperti teksnya. Sumber kutipan tidak langsung ditulis 

sebagaimana kutipan langsung, contoh: (Balito & Padwad, 2013: 57-

62). 

c. Penulisan Nama Penulis Sumber Acuan 

(1) Penulisan Nama Penulis dalam Bagian inti KTI 

Secara umum penulisannya sebagai berikut : 

(a) Nama belakang/keluarga penulis (Author) dan tahun dari 

sumber kutipan. Contoh: (Mardapi, 2016), (Sugito, Prasetyo, 

& Suryono, 2015) 

(b) Jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan halaman. 

(c) Kutipan yang terdiri atas tiga atau lebih penulis, pada 

penyebutan pertama ditulis lengkap, kemudian pada 

penyebutan selanjutnya ditambahkan et al. Setelah penyebutan 

penulis pertama. 

Contoh:  

Smith, Jones, Khan, Patel, and Chen (2012) atau (Smith, 

Jones, Khan, Patel, & Chen, 2012)  

Smith et al. (2012) atau (Smith et al., 2012) 

(d) Jika acuan merupakan Peraturan Pemerintah atauUndang-

undang, atau buku Pedoman, penulisannyadalam bagian inti 

KTI dilakukan sebagai berikut:  

Contoh 1: 

Dalam Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014 Nomor…. 

tentang ....disebutkan bahwa …. 

Contoh 2: 

Tentang standar dosen dan tenaga kependidikan sudah 

ditentukan bahwa dosen untuk program sarjana harus 
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berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau 

magister terapan yang relevan 

dengan program studi (Peraturan Pemerintah RI Nomor…. 

Tahun 2014 tentang….). 

Contoh 3: 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan …(Undang-

Undang Nomor... Tahun 2003 tentang ....) disebutkan bahwa 

…. 

Contoh 4: 

Tentang pembagian urusan pemerintahan pusat dengan 

pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dijelaskan 

bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan 

wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik 

untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (Undang-

Undang RI Nomor....Tahun 2014 tentang ....). 

Jika lebih dari satu Peraturan Pemerintah atau Undang-

Undang dengan tahun yang sama, penulisan angka tahunnya 

ditambah dengan huruf a, b, c, dan seterusnya untuk 

menunjukkan urutannya, yang sesuai dengan urutannya di 

dalam Daftar Pustaka. 

(e) Naskah/dokumen yang belum dipublikasikan belum layak 

untuk dijadikan referensi. 

(2) Penulisan di dalam Daftar Pustaka 

(a) Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya: nama 

belakang/ keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan  
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(b) tengah (jika ada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URLnya dengan 

cara menuliskan kata “Retrived from”sebelum URL dan tidak 

dituliskan tanggal akses (tanggal unduh atau melihat web 

tersebut. 

(d) Untuk prosiding yang diakses secara online, maka gantikan 

kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI (Digital Object 

Identifier) atau URL, seperti dalam contoh jurnal online. 

(e) Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan 

dipisahkan dengan tanda koma. 

(f) Tidak ada kata yang digarisbawahi, termasuk URL. 

(3) Kesesuaian antara sumber yang diacu di dalam bagian inti dan isi 

Daftar Pustaka. 

(a) Setiap sumber yang diacu di dalam bagian inti KTI harus 

terdapat di dalam Daftar Pustaka. 

(b) Sumber yang tidak disebut (tidak diacu) di dalam bagian inti 

KTI tidak boleh dicantumkan di dalam Daftar Pustaka 
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5) Penulisan daftar pustaka 

Penulisan Daftar Pustaka mengikuti sistem APA (American Psychological 

Association) edisi VI. Untuk menjaga konsistensi cara pengacuan, 

pengutipan dan penulisan daftar pustaka, sebaiknya menggunakan aplikasi 

untuk mengelola pengacuan dan referensi tersebut, sebagai contoh aplikasi 

yang gratis (misalnya: Mendeley, Refworks, Zotero), dan aplikasi yang 

berbayar (misalnya: EndNote, Reference Manager). 

Contoh Penulisan Nama dalam Daftar Pustaka 

a) Pengarang bernama Robert Kersmis Sembiring. Di dalam Daftar 

Pustaka ditulis Sembiring, R. K., sebagai berikut: 

Sembiring, R. K. (1989). Analisis regresi.Bandung: Penerbit ITB. 

b) Pengarang bernama Bacharuddin Jusuf Habibi. 

Di dalam Daftar Pustaka ditulis Habibie, B. J., sebagai berikut: 

Habibie, B. J. (2003). Analisis turbulensi kompleks.Jakarta: Pustaka 

Teknika. 

c) Pengarang bernama Abdul Halim Nasution. Di dalam Daftar Pustaka 

ditulis Nasution, A. H., sebagai berikut: 

Nasution, A. H. (2003). Matematika sebagai bahasa sains. Bandung: 

Pelita Ilmu. 

d) Pengarang bernama Mafrukah Noor. Di dalam Daftar Pustaka ditulis 

Noor, M. sebagai berikut:  

Noor, M. (1999).Evaluasi penyelenggaraan ebtanas.Laporan Penelitian 

Kerja Sama Lembaga Penelitian UniversitasNegeri 

Yogyakarta dengan Balitbang, Depdikbud.Yogyakarta: 

Lembaga Penelitian Universitas NegeriYogyakarta. 

e)  Pengarang bernama Iswara Amitaba Budivaya. Di dalam Daftar 

Pustaka ditulis Budivaya, I. A., sebagai berikut: 

Budivaya, I. A. (1981).Kamus istilah psikologi. Jakarta:Mutiara 

Bahasa. 

Contoh Penulisan entry dalam Daftar Pustaka 

a) Buku dengan satu hingga tujuh pengarang 

Santrock, J. W. (2010). Educational psychology (5thed). New York: 

McGraw-Hill Companies, Inc. 

 

Hosnan, M., & Sikumbang, R. (2014). Pendekatan saintifik dan 

kontekstual dalam pembelajaran abad 21: Kunci sukses 

implementasi kurikulum 2013. Bogor: Ghalia Indonesia. 
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Arends, R. I., & Kilcher, A. R. (2010).Teaching for student 

learning:Becoming an accomplished teacher. Routledge. New 

York, N.Y: Taylor & Francis e-Library. 

http://doi.org/10.4324/9780203866771 

 

Huberty, C. J., Olejnik, S., & Huberty, C. J. (2006). Applied MANOVA 

and discriminant analysis.New Jersey: Wiley-Interscience. 

 

Ward, H., Roden, J., Hewlett, C., & Foreman, J. (2008).Teaching 

science in the primary classrom. (2nd ed.). New York: Sage 

 

Linn, R., Bond, L., Carr, P., Darling-Hammond, L., Harris, D., Hess, 

F., & Shulman, L. (2009).Student learning student achievement: 

How do teachers measure up?.New York, N.Y: National Board 

for Professional Teaching Standards. Retrieved from 

http://www.nbpts.org/sites/default/files/documents/research/NBP

TS_Student Learning Student Achievement (2).pdf 

 

b) Buku yang terbit dengan satu edisi 

Greenberg, J. & Baron, R. A. (2003).Behavior in 

organizartion.Understanding and managing the human side of 

work (8rd ed.). New Jersey: Prentice Hall International Inc. 

 

c) Buku diterbitkan oleh lembaga pemerintah, tanpa nama 

pengarang 

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population 

by age and sex in statistical local areas. New South Wales, June 

1990 (No. 3209.1).Canberra, ACT:Australia Bureau of Statistics. 

 

d) Buku hasil penyuntingan dua orang 

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of 

color:Psychological interventions with minority youth. 

SanFrancisco, CA: Jossey-Bass. 

 

e) Buku, tidak ada nama pengarang atau penyunting 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). 

Springfield, MA: Merriam-Webster. 

 

f) Buku hasil revisi 

Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research 

(Rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage. 

 

g) Ensiklopedia, ada nama penyuntingnya (editor) 

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new grove dictionary of music and 

musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. 

 

http://doi.org/10.4324/9780203866771
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h) Buku terjemahan 

Robbins, S. P. (2006). Perilaku organisasi: konsep kontroversi, 

aplikasi. (Terjemahan Benyamin Molan). Jakarta: PT.Prenhallindo. 

(Edisi asli diterbitkan tahun 2003 olehPearson Education Inc.New 

Jersey Upper Saddle River). 

 

i) Artikel jurnal, dua sampai tujuh orang pengarang 

Efriana, F. (2014).Penerapan pendekatan scientific untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII MTSn palu barat pada materi keliling 

dan luas daerah layang-layang.JurnalElektronik Pendidikan 

`Matematika Tadulako, 1(2). Retrieved from 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JEPMT/article/view/3 

219 

 

Sukamta, S., & Kusmantoro, A. (2015).Perencanaan pembangkit listrik 

tenaga mikro hidro (PLTMH) Jantur Tabalas Kalimantan 

Timur.Jurnal Teknik Elektro, 5(2). Retrieved from 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jte/article/view/3555 

 

Zeidan, A. H., & Jayosi, M. R. (2014). Science process skills and 

attitudes toward science among palestinian secondary school 

students. World Journal of Education, 5(1), 13. 

http://doi.org/10.5430/wje.v5n1p13 

 

Webb, D. C., van der Kooij, H., & Geist, M. R. (2011). Design 

research in the Netherlands: Introducing logarithms using realistic 

mathematics education. Journal of MathematicsEducation at 

Teachers College, 2(1).Retrieved from http://journals.tclibrary. 

org/index.php/matheducation/article/view/639 

 

Wijaya, A., van den Heuvel-Panhuizen, M., & Doorman, M. (2015). 

Opportunity-to-learn context-based tasks provided by mathematics 

textbooks.Educational Studies in Mathematics, 89(1), 41–65. 

http://doi.org/10.1007/s10649-015-9595-1 

 

Ali, R., Hukamdad, D., Akhter, A., & Khan, A. (2010).Effect of using 

problem solving method in teaching mathematics on the 

achievement of mathematics students.Asian Social Science, 6(2), 

67. http://doi.org/10.5539/ass.v6n2p67 

 

Kusumaningtyas, D., Prasetyoko, D., Suprapto, S., Triwahyono, S., 

Jalil, A., & Rosidah, A. (2017).Esterification of benzyl alcohol 

with acetic acid over mesoporous H-ZSM-5.Bulletin of Chemical 

ReactionEngineering & Catalysis, 12(2), 243-

250.doi:http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.12.2.806.243-250 
 

Widiarti, N., Suryana, L., Wijayati, N., Rahayu, E., Harjito, 

H.,Wardhana, S., Prasetyoko, D., & Suprapto, S. (2017).Synthesis 

of SrO.SiO2 catalyst and its application in thetransesterification 
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reactions of soybean oil.Bulletin ofChemical Reaction Engineering 

& 

Catalysis,12(2),299305.doi:http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.12.2.80

4.299-305 

 

j) Artikel Majalah 

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (10 November 2000). Neuroscience: 

Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. 

Science, 290, 1113-1120. 

 

k) Artikel Newsletter, yang ada nama pengarangnya 

Brown, L. S. (Mei 1993). Antidomination training as a central 

component of diversity in clinical psychology education.The 

Clinical Psychologist, 46, 83-87. 

 

l) Artikel Newsletter, yang ada nama pengarangnya 

The new health-care lexicon. (September 1993). Editor, 4, 1-2. 

 

m) Artikel Surat Kabar yang tidak ada penulisnya 

Ketika tata rias menjadi kebutuhan. (17 April 2016). Kedaulatan 

Rakyat, hlm.10. 

 

n) Artikel Surat Kabar yang ada nama penulisnya 

Sutanto, L. (16 April 2016). Kekerasan ujaran.Kompas, hlm.7. 

 

o) Artikel dengan dua orang dalam buku suntingan penyunting 

Bjork, R. A. (1989). Retrievel inhibition as an adaptive mechanism in 

human memory. Dalam H. L. Roediger III & F. I. M. Craik 

(Eds.), Varietes of Memory &Consciousness (pp.309-330). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 

 

p) Laporan dari Lembaga Pemerintah, Tanpa Nama Pengarang 

National Institute of Mental Health.(1990). Clinical training in serious 

mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). 

Washington, DC: U.S. Government PrintingOffice. 

 

q) Proceedings yang diterbitkan secara berkala 

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992).Hemispheric 

differences in avian song discrimination.Proceedings ofthe 

National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 

 

r) Makalah yang disajikan dalam suatu seminar atau konferensi 

Sularno, A. & Budiman, M. (Januari 1991).Data awal tentang gejala 

trauma pada anak-anak.Makalah disajikan dalam Seminar 
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Pencegahan Salah Asuhan Anak, di Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 

s) Skripsi, yang tidak diterbitkan 

Zahroh, S. M. (2015). Pengaruh model collaborative learning terhadap 

motivasi dan prestasi belajar IPA siswa kelas V SD se-gugus 

Makukuhan Kabupaten Magelang.Skripsi, tidak diterbitkan, 

Universitas Negeri Yogyakarta,Yogyakarta. 

 

t) Artikel di internet, tetapi materi cetaknya diterbitkan dalam 

jurnal 

Roberts, G. T, Dooley, K. E., Harlin, J. F., Murphrey, T. P. (2006). 

Copetencies and traits of successful agricultural science 

teachers.Journal of Career and TechnicalEducation, 22, 2-8. DOI 

u) Undang-Undang 

Republik Indonesia.(2003). Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

v) Peraturan Pemerintah 

Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah RI Nomor 

13, Tahun 2005, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

*Keterangan: 

Pengutipan dan penulisan daftar pustaka lebih lengkap mengacu pada APA 

Style http://www.apastyle.org/ 

Contoh penulisan daftar pustaka lihat Lampiran 16. 
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B. Sistematika Penulisan Proposal dan KTI  

Sistematika penulisan proposal dan KTI diuraikan secara khusus untuk masing-

masing program studi pada lembaran tersendiri. Secara umum, proposal untuk 

penyusunan KTI terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu : (1) Bagian Awal, (2) Bagian Utama, 

dan (3) Bagian Akhir. Bagian awal mencakup 4 hal yaitu: (1) halaman sampul, (2) 

halaman judul, (3) halaman pengesahan, dan (4) halaman daftar isi. 

1. Halaman sampul (Lampiran 1) 

a. Halaman sampul untuk proposal menggunakan kertas buffalo, sedangkan KTI 

menggunakan hard cover dengan ketentuan warna masing-masing program 

studi yaitu sebagai berikut: 

1) Program Studi Analis Kesehatan berwarna hijau (                     ) 

2) Program Studi Farmasi berwarna biru muda (          ) 

3) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berwarna orange 

(             ) 

4) Program Studi Teknik Elektromedik berwarna kuning (               ) 

5) Program Studi Fisioterapi berwarna biru tua (                ) 

b. Judul KTI 

Judul KTI ditulis kapital dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 14, ditempatkan paling atas, serta disusun dalam suatu format berbentuk 

segitiga terbalik. 

c. Lambang Politeknik Unggulan Kalimantan 

Lambang Politeknik Unggulan Kalimantan menggunakan ukuran diameter 4,5 

cm. 

d. Nama dan nomor induk mahasiswa 

Nama mahasiswa ditulis kapital dengan menggunakan jenis huruf Times New 

Roman ukuran 12, nama lengkap tidak boleh disingkat dan tanpa gelar 

kesarjanaan. Nomor induk mahasiswa ditulis di bawah nama mahasiswa. 

e. Instansi penyelenggara 

Instansi penyelenggara ditulis kapital dengan menggunakan jenis huruf Times 

New Roman ukuran 12 yaitu Politeknik Unggulan Kalimantan. 

f. Tahun pengajuan proposal KTI 

Tahun pengajuan proposal KTI ditulis di bawah Politeknik Unggulan 

Kalimantan. 
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2. Halaman judul (Lampiran 2) 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman judul sampul luar, tetapi 

diketik di atas kertas putih. 

3. Halaman Persetujuan (Lampiran 3) 

Halaman pengesahan berisi tulisan: (1) judul proposal/KTI, (2) penyusun, (3) 

pembimbing, (4) tanggal pengesahan, dan (5) mengetahui Ketua Program Studi. 

4. Halaman Pengesahan (Lampiran 4-5) 

Halaman pengesahan berisi tulisan: (1) judul proposal KTI, (2) penyusun, (3) 

pembimbing, (4) tanggal pengesahan, dan (5) mengetahui Direktur Politeknik 

Unggulan Kalimantan (Pengesahan KTI).  

5. Halaman Pernyataan Orisinalitas (Lampiran 6) 

Halaman ini hanya ada pada KTI dan memuat pernyataan tertulis dari penulis bahwa 

KTI yang disusun adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. 

6. Halaman kata pengantar (Lampiran 7) 

Kata pengantar berisi ucapan syukur dan terima kasih yang disampaikan penulis 

kepada pihak yang dianggap berjasa dalam penulisan KTI. Kata pengantar maksimal 

terdiri dari 2 (dua) halaman, ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku.  

7. Halaman Abstrak (Lampiran 8-9) 

Abstrak ditulis dalam 1 (satu) paragraf menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak 

1 (satu) spasi dengan jumlah kata maksimal 250 kata. Berisi latar belakang, tujuan, 

metode penelitian, hasil, kesimpulan, saran.Di bawah abstrak ditulis kata kunci 

(maksimal 4 kata).Abstrak ditulis dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris). 

8. Halaman daftar isi (Lampiran 10) 

Halaman daftar isi berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi proposal KTI 

dan merupakan petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bagian 

tertentu dari proposal KTI. Di dalam daftar isi dicantumkan urutan judul suatu bab, 

sub judul, dan anak sub judul yang disertai nomor halaman.  

9. Halaman daftar tabel (Lampiran 11) 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel dan nomor halaman.  

10. Halaman daftar gambar (Lampiran 12) 

 Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor halaman. 

11. Halaman daftar lampiran (Lampiran 13) 

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor halaman. 

12. Halaman daftar singkatan, istilah dan arti lambang (Lampiran 14) 
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Daftar arti lambang, istilah dan singkatan berisi tentang arti lambang, istilah dan 

singkatan yang digunakan dalam penulisan KTI (bila diperlukan). 

13. Halaman daftar pustaka (Lampiran 15) 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, yaitu nama belakang, tahun 

penerbitan, judul, edisi, penerbit dan tempat terbit. Spasi 1 (satu). Referensi terbaru 

minimal 5-10 tahun terakhir. Minimal referensi 5 (lima) buah teks book, 3 (tiga) 

buah jurnal dan lain-lain sumber minimal 2 (dua) buah 

 

. 
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FARMASI, RMIK & 
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FORMAT PROPOSAL KTI 

 

1. Bagian awal Proposal KTI terdiri atas : 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman judul 

Halaman persetujuan 

Halaman pengesahan 

Halaman kata pengantar 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian Inti Proposal KTI terdiri atas : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Penelitian yang Relevan 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

B. KerangkTeori 

C. Hipotesis Penelitian  

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

C. Jenis dan Sumber Data (Jika diperlukan) 

D. Desain atau Rancangan Penelitian 

E. Populasi dan/ atau Sampel Penelitian 

F. Kriteria Inklusi dan Eksklusi (Jika diperlukan) 

G. Variabel Penelitian 

H. Definisi Variabel Operasional 

I. Metode Pengumpulan Data 
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J. Tahapan Penelitian 

K. Pengolahan dan Analisis Data 

L. Kerangka Berpikir 

M. Ethical clearence (Jika diperlukan) 

BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

3. Bagian Akhir Proposal KTI terdiri atas : 

Daftar Pustaka 

Lampiran  

1. Surat Ijin Penelitian 

2. Form Informed Concern 

3. Hasil Uji Statistik 

4. Foto-foto Kegiatan Penelitian 

5. Dll 
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL KTI 

 

1. Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal proposal KTI sesuai dengan ketentuan umum 

2. Bagian Inti 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Latar belakang masalah, diuraikan secukupnya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi mengapa masalah itu perlu diteliti, ditinjau dari segi 

kepentingan (urgensi) dan motivasi penelitian yang diusulkan. Dalam 

hal ini dipaparkan pula rasionalitas (argumentasi) mengapa penelitian 

tersebut perlu dilakukan. Di samping itu, perlu disinggung pula 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan serta perbedaannya dengan 

penelitian yang sekarang dilakukan. Bila perlu dapat diungkapkan data 

empirik tentang masalah yang akan diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan konkrit tentang hal-hal yang 

akan diteliti, yang kebenarannya perlu dibuktikan. Rumusan masalah 

dinyatakan dalam kalimat tanya. Di dalam perumusan Masalah, perlu 

diuraikan masalah utama yang menjadi focus penelitian, di samping itu, 

lingkup permasalahan perlu dipertegaskan dan dilakukan pembahasan 

masalah. Perumusan masalah dapat menunjukkan inti penelitian dan 

variabel variabel yang hendak diteliti. Masalah harus singkat, spesifik, 

jelas dan pada umumnya dirumuskan dalam kalimat -kalimat pertanyaan. 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hasil yang akan dicapai melalui proses 

penelitian dan disusun mengacu pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dimulai dengan 

kata kerja yang sesuai.Tujuan umum merupakan hasil akhir yang ingin 

dicapai sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran atau pentahapan 

tujuan umum.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang 

diusulkan bermanfaat secara teoritis dan keilmuan. 
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E. Penelitian yang Relevan 

Tinjauan penelitian yang relevan berisi tinjauan kritis terhadap hasil 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan, baik penelitian orang lain 

maupun penelitian yang pernah dilakukan sendiri. Dijelaskan secara 

garis besar hasil-hail penelitian yang pernah dilakukan yang akan 

ditinjau dari aspek aspek khusus penelitian itu yang membedakan dari 

penelitian sekarang yang akan dilakukan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka memuat landasan teori yang menunjang masalah yang 

diteliti. Pada sub bab terakhir pada Bab II disajikan kerangka konsep yang 

merupakan intisari dari seluruh tinjauan pustaka yang telah ditulis dan disertai 

dengan hipotesis penelitian apabila penelitian bertujuan untuk melakukan 

pembuktian. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Secara garis besar, dibedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam 

penelitian kualitatif, rumusan mengenai metode penelitian berfungsi sebagai 

penuntun pelaksanaan yang bersifat sementara. Di dalam proses penelitian 

perumusan tersebut dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Secara umum 

metode penelitian memuat komponen-komponen sebagai berikut 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian di antaranya dapat berupa penelitian survei deskriptif dan / 

atau eksperimen (bagi program DIII).  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian harus disebutkan dengan jelas, kapan dan di 

mana penelitian dilakukan. Waktu penelitian dihitung sejak pembuatan proposal 

sampai hasil penelitian dilaporkan.  

C. Jenis dan Sumber Data (Jika diperlukan) 

Jenis dan sumber data menjelaskan tentang jenis data dalam penelitian, 

berupa data primer atau data sekunder sedangkan sumber data menjelaskan 

tentang darimana data tersebut berasal (hasil wawancara/kuisoner pasien atau 

dari data rekam medik). 

D. Desain/Rancangan Penelitian 

Rancang bangun penelitian menyesuaikan dengan tujuan dan permasalahan 

penelitian. Observasional dapat bersifat deskriptif dan analitik dengan rancang 
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bangun cross sectional, retrospektif dan prospektif. Eksperimental dibedakan 

menjadi pre-eksperimental, eksperimental murni dan kuasi eksperimental (jika 

diperlukan). 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada bagian inidijelaskan tentang populasi, besar, dan teknik pengambilan 

sampel. Khusus untuk eksperimen, sub bab ini menjelaskan tentang penentuan 

alat dan bahan penelitian atau prosedur eksperimen. 

Kritweri Inkluai dan Eksklusi (Jika diperlukan) 

F. Kriteria Inklusi dan Eksklusi (Jika diperlukan) 

Berisi tentang kriteria yang memenuhi (inklusi) dan tidak memenuhi 

(eksklusi) untuk dijadikan sampel penelitian. 

G. Variabel Penelitian 

Berisi tentang variabel penelitian yang diteliti, dibagian ini akan dijelaskan 

yang mana termasuk variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian. 

H. Definisi Variabel Operasional Penelitian (Jika diperlukan) 

Definisi variabel operasional penelitian merupakan pembatasan tentang 

parameter yang akan diukur, cara pengukuran, skala pengukuran. Harus 

dijelaskan secara rinci. 

I. Metode Pengumpulan Data  

Berisi tentang jenis data dan cara pengumpulan data. Jika ada penilaian 

terhadap variabel, maka perlu dilampirkan kriteria penilaian dan melampirkan 

informed concern. 

J. Tahapan Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam penelitian. Tahapan penelitian dapat terdiri dari tahap awal (persiapan), 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. 

K. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara deskriptif maupun 

analitik. 

L. Kerangka Berpikir 

Uraian kerangka berpikir yang dimaksud untuk menggambarkan teori-teori 

sebagai dasar penyusunan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan suatu 

kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari variabel 

yang merupakan variabel berpengaruh dan variabel yang dipengaruhi baik 
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hubungan maupun derajat ketergantungannya untuk dapat memisahkan dan 

membatasi besaran-besaran mana yang akan menjadi fokus penelitian. Apabila 

memungkinkan, untuk mempermudah materi utama yang akan diteliti perlu 

dibuat suatu bagan atau diagram alir. 

M. Ethical clearence* 

Penelitian yang subyeknya menyangkut manusia dan hewan serta ada unsur 

manipulasi subyek dan terdapat unsur moral hazzard. (Jika diperlukan). 

3. Bagian akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, yaitu nama 

belakang, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit dan tempat terbit. Spasi 1 (satu). 

Referensi terbaru minimal 5-10 tahun terakhir. Minimal referensi 5 (lima) buah teks 

book, 3 (tiga) buah jurnal dan lain-lain sumber minimal 2 (dua) buah. 

LAMPIRAN 

Bagian ini diawali dengan halaman kosong yang ditandai dengan kata 

LAMPIRAN di tengah bidang pengetikan. Halaman ini tidak diberi nomor. 

Lampiran memuat : 

 Instrumen penelitian,  

 Hal-hal yang diperlukan antara lain surat ijin penelitian, informed consent, 

ethical clearance (bila ada tindakan invansif pada manusia atau hewan uji), 

hasil uji statistik, foto kegiatan penelitian, peta lokasi penelitian, jadwal 

kegiatan penelitian dan prediksi biaya dilampirkan pada proposal KTI (khusus 

proposal). 
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FORMAT KTI 

 

Penulisan untuk KTI terdiri alas 3 (tiga) bagian yaitu : (1) Bagian Awal, (2) 

Bagian Utama, dan (3) Bagian Akhir. Dalam hal ini tiap bagian tersebut saling 

berkaitan. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal KTI terdiri atas : 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman judul 

Halaman Persetujuan 

Halaman pengesahan 

Halaman pernyataan orisinalitas 

Halaman kata pengantar 

Halaman abstrak 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian Inti 

Bagian inti KTI terdiri atas : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian. 

E. Penelitian yang Relevan 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

B. Kerangka Teori 

C. Hipotesis Penelitian (jika diperlukan) 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 
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C. Jenis dan Sumber Data (jika diperlukan) 

D. Desain atau Rancangan Penelitian 

E. Populasi dan/atau Sampel Penelitian 

F. Kriteria Inklusi dan Eksklusi (jika diperlukan) 

G. Variabel Penelitian 

H. Definisi Variabel Operasional Penelitian (jika diperlukan) 

I. Metode Pengumpulan Data  

J. Tahapan Penelitian 

K. Pengolahan dan Analisis Data 

L. Kerangka Berpikir 

M. Ethical clearence (jika diperlukan) 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari : 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN KTI 

Penjelasan BAB I – III dapat dilihat di penjelasan proposal KTI. 

 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian, 

dalam bentuk narasi. Penyajian data hasil penelitian dapat dilengkapi tabel, grafik, 

gambar, bagan, foto atau bentuk penyajian data lainnya. Jika digunakan analisis statistik 

tampilkan hasil akhir yang menunjukkan hasilnya saja sedangkan perhitungan statistik 

dimuat sebagai lampiran. 

Bagian ini merupakan bagian utama pada penyusunan hasil KTI dan bukan 

merupakan penjabaran ulang dari hasil penelitian. Pembahasan berisi tentang penalaran 

hasil penelitian dengan memakai teori yang sudah ditulis pada Bab Tinjauan Pustaka 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta hipotesis yang telah ditentukan.  

BAB V.   PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Merupakan penetapan kesimpulan dari hasil penelitian setelah melalui 

pembahasan, bukan merupakan pengulangan hasil penelitian. Isi kesimpulan berupa 

temuan yang relevan maupun tidak relevan, menjawab tujuan khusus penelitian. 

B.  Saran 

Mengacu pada manfaat penelitian dan bersifat operasional, berisi pemecahan 

masalah atau rekomendasi penelitian lebih lanjut. Perlu dijelaskan kepada siapa 

saran ditujukan, diantaranya untuk peneliti selanjutnya.  

Bagian akhir baik dalam penyusunan KTI maupun hasil penelitian terdiri dari : 

a. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, yaitu nama belakang, 

tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit dan tempat terbit. Spasi 1 (satu). 

Referensi terbaru minimal 5-10 tahun terakhir. Minimal referensi 5 (lima) buah 

teks book, 3 (tiga) buah jurnal dan lain-lain sumber minimal 2 (dua) buah. 

b. Lampiran  

Bagian ini diawali dengan halaman kosong yang ditandai dengan kata 

LAMPIRAN di tengah bidang pengetikan. Halaman ini tidak diberi nomor.  

Lampiran memuat : 

1) Instrumen penelitian,  

2) Hal-hal yang diperlukan antara lain surat ijin penelitian, informed consent, 
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ethical clearance (bila ada tindakan invansif pada manusia atau hewan uji), 

hasil uji statistik, foto kegiatan penelitian, peta lokasi penelitian. 
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PROGRAM STUDI 

TEKNIK ELEKTROMEDIK 

(Rancang Bangun Alat) 
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FORMAT PROPOSAL KTI 

Rancang Bangun Alat 

 

Usulan penelitian untuk penyusunan KTI terdiri alas 3 (tiga) bagian yaitu : (1) 

Bagian Awal, (2) Bagian Utama, dan (3) Bagian Akhir. Dalam hal ini tiap bagian 

tersebut saling berkaitan. 

Penulisan Proposal Penelitian : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal proposal KTI terdiri atas : 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman persetujuan 

Halaman pengesahan 

Halaman kata pengantar 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian Inti 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

B. Kerangka Teori 

C. Hipotesis Penelitian (Jika diperlukan) 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

C. Persiapan Alat dan Bahan 

D. Tahapan Penelitian 

E. Blok Rancang Bangun 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

BAB IV JADWAL PELAKSANAAN 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari : 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL 

 

 

1. Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal proposal KTI sesuai dengan ketentuan umum 

2. Bagian Inti 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam, diuraikan secukupnya faktor-faktor yang 

melatarbelakangi mengapa masalah itu perlu diteliti, ditinjau dari segi 

kepentingan (latar belakang masalah urgensi) dan motivasi penelitian 

yang diusulkan. Dalam hal ini dipaparkan pula rasionalitas 

(argumentasi) mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Di 

samping itu, perlu disinggung pula penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan. Bila perlu dapat diungkapkan data empirik tentang masalah 

yang akan diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Didalam perumusan Masalah, perlu diuraikan masalah utama 

yang menjadi focus penelitian, disamping itu, lingkup permasalahan 

perlu dipertegaskan dan dilakukan pembahasan masalah.Perumusan 

masalah dapat menunjukkan inti penelitian dan variabel variabel yang 

hendak diteliti. Masalah harus singkat, spesifik, jelas da pada 

umumnya dirumuskan dalam kalimat  kalimat pertanyaan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan tujuan umum dan khusus 

yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian 

yang diusulkan bermanfaat secara teoritis maupun praproposals. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka memuat landasan teori yang menunjang masalah yang 

diteliti. Pada sub bab terakhir pada Bab II disajikan kerangka teori yang merupakan 

intisari dari seluruh tinjauan pustaka yang telah ditulis dan disertai dengan hipotesis 

penelitian.  
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BAB III. METODE PENELITIAN   

Secara garis besar, dibedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif Dalam 

penelitian kualitatif, rumusan mengenai metode penelitian berfungsi sebagai 

penuntun pelaksanaan yang bersifat sementara. Di dalam proses penelitian 

perumusan tersebut dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Secara umum 

metode penelitian (kualitatif) memuat komponen-komponen sebagai berikut : 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian harus disebutkan dengan jelas setiap prosedur 

penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai analisis data 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian harus disebutkan dengan jelas, kapan dan 

di mana penelitian dilakukan. Waktu penelitian dihitung sejak pembuatan 

proposal sampai hasil penelitian dilaporkan. 

C. Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan penelitian harus disebutkan dengan jelas, apa saja yang 

digunakan dalam penelitian 

D. Blok Rancang Bangun 

Blok rancang bangun berisikan bagaimana proses pembuatan alat yang 

akan diteliti 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir baik dalam penyusunan proposal maupun hasil penelitian terdiri dari : 

A. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, yaitu nama belakang, 

tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit dan tempat terbit. Spasi 1 (satu). 

Referensi terbaru minimal 5-10 tahun terakhir. Minimal referensi 5 (lima) buah 

teks book, 3 (tiga) buah jurnal dan lain-lain sumber minimal 2 (dua) buah. 

B. Lampiran  

Bagian ini diawali dengan halaman kosong yang ditandai dengan kata 

LAMPIRAN di tengah bidang pengetikan. Halaman ini tidak diberi nomor.  

Lampiran memuat : 

1) Instrumen penelitian,  
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2) Hal-hal yang diperlukan antara lain surat ijin penelitian, informed consent, 

ethical clearance (bila ada tindakan invansif pada manusia atau hewan uji), 

hasil uji statistik, foto kegiatan penelitian, peta lokasi penelitian 
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FORMAT PENULISAN KTI 

Rancang Bangun Alat 

Penulisan untuk KTI terdiri alas 3 (tiga) bagian yaitu : (1) Bagian Awal, (2) 

Bagian Utama, dan (3) Bagian Akhir. Dalam hal ini tiap bagian tersebut saling 

berkaitan. 

1. Bagian Awal 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman judul 

Halaman persetujuan 

Halaman pengesahan 

Halaman pernyataan orisinalitas 

Halaman kata pengantar 

Halaman abstrak 

Halaman biodata 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian Inti 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan Penelitian 

C. Manfaat Penelitian 

D. Pembatasan Masalah 

E. Metodologi Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II.  DASAR TEORI 

BAB III. KEGIATAN PENELITIAN 

BAB IV.PENGUJIAN DAN ANALISIS 

BAB V.KESIMPULAN 

3. Bagian Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN KTI  

 

1. Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal KTI sesuai dengan ketentuan umum 

2. Bagian Isi 

Bagian isi KTI ini meliputi bab-bab : pendahuluan, landasan teori, kegiatan 

penelitian, pengujian dan analisis, kesimpulan.  

BAB I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Latar belakang berisi perumusan masalah dan faedah yang 

dapat diharapkan.Perumusan masalah memuat penjelasan mengenai 

alasan-alasan baik dari sisi keteknikan maupun medis mengapa 

masalah yang dikemukakan dalam KTI itu dipandang menarik, penting 

dan perlu dilakukan penelitian. Faedah yang diharapkan adalah manfaat 

bagi pengembangan dan penerapan teknologi 

B. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan secara spesifik hal-hal yang ingin dicapai untuk 

menjawab rumusan masalah 

C. Manfaat Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang kegunaan hasil penelitian secara 

keilmuan maupun terapan. 

D. Pembatasan Masalah 

Menjelaskan hal-hal / parameter-parameter yang menjadi 

pembatas dalam penelitian yang dilakukan  

E. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian merupakan alur kegiatan penelitian 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan berisi sistematika keseluruhan penulisan KTI 

BAB II. DASAR TEORI 

Dasar teori memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang 

diperlukan dan mendukung untuk memecahkan masalah penelitian terapan. Dasar 

teori dapat berbentuk uraian kualitatif berupa penjelasan medis, mekanisme kerja 

alat, prinsip-prinsip kerja alat, rangkaian dan atau komponen serta rumus-rumus 
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yang akan digunakan yang berkaitan langsung dengan pemecahan masalah yang 

diteliti 

BAB III. KEGIATAN PENELITIAN 

Kegiatan penelitian mengandung uraian tentang : 

a. Penetapan spesifikasi masalah, berupa alat/modul yang akan diteliti. 

b. Penetapan spesifikasi masalah, berupa perangkat lunak (bagi yang membuat 

perangkat lunak) yang akan diteliti. 

c. Diagram blok yang disertai uraian cara kerja dan fungsi keseluruhan sistem 

maupun masing-masing blok penyusun sistem alat/modul yang diteliti. 

d. Diagram alir (bagi yang membuat perangkat lunak) yang disertai penjelasannya 

dan fungsi keseluruhan perangkat lunak sistem yang diteliti. 

e. Perancangan atau pembahasan rangkaian untuk masing-masing blok yang akan 

dibuat berdasarkan spesifikasi dan implementasi perangkat lunak. 

f. Perancangan atau pembahasan rangkaian untuk masing-masing blok yang akan 

dibuat berdasarkan spesifikasi dan implementasi perangkat lunak (bagi yang 

membuat perangkat lunak) 

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini memuat uraian tentang cara pengujian, hasil penelitian terapan dan 

analisis dari penelitian terapan yang bersifat terpadu. 

a. Pengujian mengandung uraian tentang alat ukur yang digunakan dan langkah 

langkah pengukuran dan atau cara pengujian terhadap masalah yang diteliti. 

b. Hasil penelitian terapan disajikan dalam bentuk deskripsi pembahasan, daftar 

atau tabel, grafik, foto atau bentuk lain untuk menjelaskan : 

1) Hasil pengukuran pada masing-masing blok rangkaian/perangkat lunak dan 

system. 

2) Hasil pengujian fungsi modul/alat/perangkat lunak yang diteliti 

c. Analisis merupakan uraian yang dilakukan dengan : 

1) Membandingkan hasil pengukuran dan perencanaan untuk mendapatkan 

kesesuaian antara perencanaan dengan hasil pengukuran beserta uraian 

pembahasan berhubungan dengan pemecahan masalah. 

2) Membandingkan hasil pengujian fungsi dengan spesifikasi alat untuk 

mendapatkan kesesuaian antara perencanaan dan hasil uji fungsi beserta 

pembahasan berhubungan dengan pemecahan masalah. 
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BAB V. KESIMPULAN 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang menjawab 

tujuan kegiatan berdasarkan hasil analisis kegiatan penelitian terapan dalam 

penulisan KTI. Saran dan pengembangan ke depan tidak dituliskan dalam 

bagian ini. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir KTI terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

1. Daftar pustaka 

Daftar pustaka memuat semua literatur yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang pernah dibaca untuk 

menyelesaikan penulisan KTI.Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem 

Harvard, yaitu nama belakang, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit dan 

tempat terbit. Spasi 1 (satu). Referensi terbaru minimal 5-10 tahun terakhir. 

Minimal referensi 5 (lima) buah teks book, 3 (tiga) buah jurnal dan lain-lain 

sumber minimal 2 (dua) buah. 

2. Lampiran  

Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain 

yang sifatnya terlalu terperinci atau terlalu besar untuk dimuat di bagian 

utama KTI, yang berfungsi sebagai pendukung uraian yang telah disajikan 

sebagai teks KTI. 
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FORMAT PROPOSAL KTI 

 

1. Bagian awal 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman judul 

Halaman persetujuan 

Halaman pengesahan 

Halaman kata pengantar 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian inti 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

C. Prosedur Pengambilan Data 

D. Instrumen Penelitian 

E. Alur Penelitian 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

G. Etical clearance 

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

3. Bagian akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN PROPOSAL 

 

1. Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal proposal sesuai dengan ketentuan umum. 

2. Bagian Isi 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berisi tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Masalah 

penelitian harus didukung oleh data menurut waktu dan tempat.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan konkrit tentang hal-hal yang 

akan diteliti, yang kebenarannya perlu dibuktikan. Rumusan masalah 

dinyatakan dalam kalimat tanya. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hasil yang akan dicapai melalui proses 

penelitian dan disusun mengacu pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dimulai dengan 

kata kerja yang sesuai. Tujuan umum merupakan hasil akhir yang ingin 

dicapai sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran atau 

pentahapan tujuan umum.  

D. Manfaat Penelitian 

Bagian ini berisi uraian tentang kegunaan hasil penelitian secara 

keilmuan maupun terapan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka memuat landasan teori yang menunjang masalah yang 

diteliti. Pada sub bab terakhir pada Bab II disajikan kerangka konsep yang 

merupakan intisari dari seluruh tinjauan pustaka yang telah ditulis.  

BAB III  METODE PENELITIAN   

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang 

mendalam pada satu jenis kasus dengan sampel tunggal dan memberikan 

perlakuan kepada sampel tersebut selama penelitian, dan kemudian di analisis 

secara mendalam hasil yang dicapai. 
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B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian harus disebutkan dengan jelas, kapan dan di mana 

penelitian dilakukan. Waktu penelitian dihitung sejak pembuatan proposal 

sampai hasil penelitian dilaporkan.  

C. Prosedur Pengambilan Data 

Berisi tentang jenis data dan cara pengumpulan data.  

D. Instrumen Penelitian 

Dituliskan dengan lengkap alat-alat yang digunakan dalam penelitian. 

E. Alur Penelitian 

Proses penelitian dimulai dari pengurusan izin penelitian sampai dengan tahap 

akhir penelitian yang digambarkan dalam suatu bagan. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara deskriptif maupun analitik. 

G. Ethical clearence* 

Penelitian yang subyeknya menyangkut manusia dan hewan serta ada unsur 

manipulasi subyek dan terdapat unsur moral hazzard. (*bila diperlukan) 

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 Disajikan pada waktu menyusun proposal dalam bentuk matriks berisi uraian 

tahapan penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan KTI 

yang disusun secara alfabetis. 

Lampiran  

Dalam lampiran (apabila ada) terdapat keterangan atau informasi yang 

diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuisioner, perhitungan statistik 

dan Label. Lampiran tersebut sifatnya melengkapi usulan penelitian. 
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FORMAT KTI 

 

1. Bagian awal 

Halaman sampul depan/cover 

Halaman judul 

Halaman persetujuan 

Halaman pengesahan KTI 

Halaman pernyataan 

Halaman kata pengantar 

Halaman daftar isi 

Halaman daftar tabel 

Halaman daftar gambar 

Halaman daftar lampiran 

Halaman daftar singkatan, istilah, dan arti lambang 

2. Bagian akhir  

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

C. Prosedur Pengambilan Data 

D. Instrumen Penelitian 

E. Alur Penelitian 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

G. Etical clearance 

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

BAB IV DESKRIPSI KASUS 

A. Pemeriksaan Fisioterapi 

B. Intervensi Fisioterapi 

C. Hasil dan Evaluasi Fisioterapi 
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BAB V. PEMBAHASAN 

BAB VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

3. Bagian akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN KTI 

 

1. Bagian Awal 

Penjelasan bagian awal sesuai dengan ketentuan umum 

2. Bagian Isi 

Penjelasan BAB I –BAB III sama dengan proposal 

BAB IV. DESKRIPSI KASUS 

Bagian ini memuat proses pemecahan masalah fisioterapi yang terdiri dari: 

A. Pemeriksaan Fisioterapi 

Dituliskan secara lengkap tanggal pemeriksaan dam hasil pemeriksaan awal 

mulai dari anamnesis, inspeksi, pemeriksaan orientasi, pemeriksaan fungsi 

gerak dasar, pemeriksaan spesifik, hingga penegakan diagnosis serta 

problematik fisioterapi.  

B. Intervensi Fisioterapi 

Dituliskan seluruh modalitas dan intervensi yang diberikan kepada pasien 

selama penelitian dilengkapi dengan uraian tentang persiapan alat, persiapan 

pasien, dan  prosedur kerja serta dosis yang digunakan. 

C. Hasil dan Evaluasi Fisioterapi 

Dituliskan dengan lengkap hasil evaluasi pasien ditiap sesi terapi yang 

dilakukan 

BAB V PEMBAHASAN 

Pembahasan berisi tentang penalaran dan analisis secara mendalam hasil 

penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah  yang telah ditentukan.  

BAB VI  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merupakan penetapan kesimpulan dari hasil penelitian setelah melalui 

pembahasan, bukan merupakan pengulangan hasil penelitian. Isi kesimpulan 

berupa temuan yang relevan maupun tidak relevan, menjawab tujuan khusus 

penelitian. 

B. Saran 

Mengacu pada manfaat penelitian dan bersifat operasional, berisi pemecahan 

masalah atau rekomendasi penelitian lebih lanjut. Perlu dijelaskan kepada siapa 

saran ditujukan, diantaranya untuk peneliti selanjutnya. Aspek Saran yaitu 

teoritis dan praktis. 
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3. Bagian Akhir 

Penjelasan bagian akhir sama dengan proposal KTI. 
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BAB V 

PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL &UJIAN KTI 

  

A. Seminar Proposal 

Seminar proposal bertujuan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan 

proposal sebelum dilakukan penelitian.Jadwal pengajuan seminar proposal dibuat setelah 

proposal disahkan oleh pembimbing minimal satu minggu sebelumnya. Seminar proposal 

bersifat terbuka (dapat dihadiri oleh mahasiswa lain). Seminar proposal dihadiri oleh 

Pembimbing dan satu orang Penguji. Seminar proposal dapat dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Seminar proposal dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 penguji. 

2. Pembimbing I sebagai moderator wajib hadir dalam seminar proposal. 

3. Apabila salah satu penguji tidak hadir maka : 

a. Penguji yang tidak hadir dimohon untuk memberitahukan sehari sebelum 

seminar proposal, yang selanjutnya dapat digantikan oleh Ketua Program studi 

atau Dosen yang sebidang ilmu. 

b. Untuk ketidakhadiran yang mendadak, Penguji dapat mengirimkan pertanyaan 

tertulis untuk dibacakan pada waktu seminar Proposal paling lambat sebelum 

pelaksanaan seminar proposal. 

c. Seminar proposal tidak dapat dilaksanakan bila ketidakhadiran pembimbing 

terjadi secara mendadak tanpa disertai pengiriman pertanyaan dan tidak dapat 

digantikan oleh penguji lain. 

Mahasiswa yang telah selesai menyusun proposal penelitian KTI dan telah 

disetujui dosen pembimbingnya, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar 

proposal, dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Persyaratan Peserta 

a. Telah melakukan konsultasi minimal 5 kali dengan menyerahkan fotokopi kartu 

konsultasi (Form 3). 

b. Menyerahkan tanda bukti telah menghadiri seminar proposal KTI (Form 4). 

c. Telah memperoleh persetujuan siap ujian seminar proposal KTI oleh 

pembimbing I dan II (Form 5). 

d. Telah menyerahkan naskah proposal KTI (dalam keadaan terjilid sementara) 

kepada Panitia KTI paling lambat 7 hari sebelum jadwal seminar mahasiswa 

yang bersangkutansebanyak jumlah penguji dan pembimbing. 
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e. Keterlambatan pengumpulan naskah proposal KTI mahasiswa diberikan sanksi 

berupa pengurangan nilai 2 point untuk setiap keterlambatan satu hari  dari rata-

rata nilai akhir . 

f. Telah menyelesaikan administrasi seminar proposal KTI. 

g. Berpakaian formal, sopan, dan rapi pada saat ujian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Laki-laki : atasan putih lengan panjang, berjas almameter & celana panjang 

hitam, sepatu pantovel pria hitam. 

2) Perempuan : atasan putih lengan panjang, berjas almameter, dan rok warna 

hitam, Sepatu pantovel wanita hitam.  

2. Aspek Penilaian  

a. Kualitas 

1) Bahasa,ketepatan, dan kejelasan redaksi 

2) Sistematika dan format tulisan 

3) Keluasan dan kedalaman materi 

4) Metodologi 

5) Manfaat 

6) Keaslian 

b. Presentasi/Penampilan Ujian 

1) Kelancaran Presentasi 

2) Sikap Ilmiah dan kemampuan diskusi/beragumentasi 

3) Penguasaan Materi 

4) Aktivitasi konsultasi, ketepatan waktanya penyelesaian

 tugas,kerapian,penampilan dan kreativitas 

3. Alokasi Waktu Seminar 

Waktu seminar proposal disediakan sebanyak 90 menit, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pembukaan oleh ketua penguji (pembimbing I) selama 5 menit. 

b. Presentasi/Penyajian materi oleh peserta KTI selama 15 menit. 

c. Tanya jawab dengan tiga penguji (pembimbing I, II) selama 80 menit. 

d. Diskusi Tim Penguji untuk penentuan hasil 10 menit 

e. Ikhtisar komentar oleh ketua penguji selama 10 menit. 

Tidak dilakukan penilaian terhadap hasil seminar, namun penentuan hasil tindak 

lanjut seminar diputuskan dalam 3 kategori : 
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a. Dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa revisi 

b. Dapat  dilaksanakan  melalui  perbaikan  sesuai  masukan penguji. 

c. Tidak dapat dilaksanakan, proposal harus diajukan kembali dalam seminar 

berikutnya. 

4. Dewan Penguji Seminar 

Seminar proposal dilakukan oleh tim penguji yang di antaranya terdiri dari: 

a. Penguji sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari penguji I (moderator) dan penguji II 

(pendamping) berstatus dosen tetap/dosen luar biasa 

b. Penguji ahli sebanyak 1 (satu) orang berstatus dosen tetap/dosen luar biasa 

5. Pembatasan Seminar 

Seminar dapat dibatalkan atau ditunda jika setelah 30 menit dari waktu jadwal ujian 

proposal yang ditentukan, apabila kandidat belum hadir atau jumlah penguji yang 

hadir kurang dari sama dengan 2 orang. 

6. Kriteria Kelulusan 

7. Peserta ujian seminar proposal KTI dinyatakan lulus jika nilai total seminar > 70 

tanpa atau dengan perbaikan yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah 

ditentukan. Nilai Proposal ini merupakan nilai yang masuk dalam kegiatan Proses 

Belajar Mengajar, sehingga mengikuti kriteria penilaian tersebut. 

8. Penilaian Tim Penguji 

Penilaian menggunakan skor berupa angka mutu, dengan rentang dan skala mutu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai akhir  seminar proposal KTI merupakan nilai gabungan antara pembimbing dan 

penguji dan ditetapkan secara kolektif melalui ketetapan ketua penguji dan dibuat 

Berita Acara. 

No Skor Lambang 

Mutu 

Predikat 

1 85,1-0 A Sangat Baik 

2 80,1-85 AB Baik 

3 70,1-80 B Cukup 

4 60,1-70 BC Mengulang 

5 54,1-60 C Mengulang 

6 40,1-54 D Mengulang 

7 0-40 E Mengulang 
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9. Pengumuman Hasil Seminar 

a. Hasil ujian seminar proposal KTI ditetapkan berdasarkan rapat dewan penguji 

setelah selesai pelaksanaan ujian dan diumumkan langsung pada peserta ujian 

bersangkutan dihari yang sama dinyatakan bahwa proposal dapat diajukan 

sebagai materi penelitian atau belum dapat diajukan sebagai materi penelitian, 

masih harus diperbaiki dan dinilai kembali. 

b. Penentuan hasil tindak lanjut seminar diputuskan dalam 3 kategori : 

1) Dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa revisi 

2) Dapat  dilaksanakan  melalui  perbaikan  sesuai  masukan penguji. 

3) Tidak dapat dilaksanakan, proposal harus diajukan kembali dalam seminar 

berikutnya. 

c. Perbaikan proposal penelitian dilakukan berdasarkan masukan selama seminar 

proposal. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan penguji proposal KTI 

minimal 1 kali untuk perbaikan proposal.  

d. Mahasiswa wajib menyerahkan perbaikan proposal penelitian yang telah 

disetujui kepada Panitia KTI dan tanda tangan persetujuan penguji proposal 

bahwa proposal telah disetujui selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) 

minggu setelah seminar proposal dilakukan. 

e. Apabila mahasiswa belum menyerahkan hasil revisi proposal penelitian hingga 

batas waktu yang ditentukan, maka mahasiswa tersebut tidak dapat diberikan 

surat izin penelitian. 

f. Batas waktu ujian ulang seminar proposal adalah 1 bulan dari seminar pertama. 

materi perbaikan ataupun revisi proposal sesuai masukan penguji dituliskan 

secara singkat di dalam Formulir Perbaikan Proposal / KTI (Form 6) oleh 

Moderator yang nantinya dimintakan persetujuan kepada setiap penguji setelah 

mahasiswa menyelesaikan revisinya. Perbaikan hasil seminar proposal 

dilakukan paling lama 7 hari setelah pelaksanaan. Saran atau masukan penguji 

ditulis secara lengkap pada berita acara. 
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B. Ujian KTI 

Ujian akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) dilaksanakan sebagai kegiatan Ujian Akhir 

Program yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kalender akademik yang telah 

disepakati dan ditetapkan oleh Politeknik Unggulan Kalimantan.  

1. Persyaratan Peserta 

Mahasiswa yang berhak menempuh ujian KTI adalah : 

a. Telah menyelesaikan tugas akhir (PKL, PKMD, dll) 

b. Telah melakukan konsultasi draf KTI minimal 10 kali dengan menyerahkan 

fotokopi kartu konsultasi. 

c. Telah memperoleh persetujuan siap mengikuti ujian KTI yang diisi oleh 

pembimbing (Form 7). 

d. Telah menyerahkan hasil KTI (dalam keadaan terjilid sementara) kepada dosen 

pembimbing paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan sidang/ ujian KTI. 

Keterlambatan pengumpulan KTI akan diberi sanksi berupa penurunan nilai. 

e. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi sebagaimana tercantum pada Bab 

II. 

f. Berpakaian sopan dan rapi pada saat ujian dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Laki-laki: atasan putih lengan panjang, berjas almamater, dan celana 

panjang hitam. 

2) Perempuan: atasan putih lengan panjang, berjas almamater, dan rok warna 

hitam. 

2. Pengumuman Jadwal Ujian KTI 

Pengumuman jadwal ujian KTIdan penetapan dosen penguji ditanda tangani oleh 

ketua program studi minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaannya. Naskah KTI 

yang akan diujikan sudah sampai pada masing-masing penguji minimal 3 hari 

sebelum ujian. 

3. Prosedur Ujian KTI 

Peraturan mengenai prosedur pelaksanaan ujian KTI mengikuti peraturan yang 

disusun oleh Politeknik Unggulan Kalimantan yang terdapat dalam Buku Pedoman 

Penyusunan KTI. Ujian KTI dilaksanakan secara terbuka, terdiri dari: 

a. Penguji terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang pembimbing dan 1 orang penguji. 

b. Pembimbing I sebagai moderator harus hadir 
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c. Apabila satu orang penguji atau pembimbing II berhalangan, penggantian 

penguji harus dilakukan. (Pengganti penguji/pembimbing yg tdk hadir adalah 

Ka Prodi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ka Prodi). 

d. Dalam ujian KTI, Pembimbing I dan II bertindak menjadi Penguji. 

e. Waktu pelaksanaan Ujian KTI dialokasikan 2 jam (120 menit) dengan ketentuan 

acara: 

1) Pembukaan oleh Moderator   : 5 Menit 

2) Penyajian oleh mahasiswa    : 15 Menit 

3) Diskusi / Tanya Jawab    : 80 Menit 

4) Diskusi Tim Penguji untuk penentuan hasil : 10 Menit 

5) Ikhtisar / Komentar     : 10 Menit  

4. Pengumuman Nilai Ujian KTI 

Nilai ujian KTI yang diperoleh mahasiswa disampaikan secara langsung 

(dinyatakan) pada saat ujian. Bilamana terdapat perbaikan atau revisi dari KTI, maka 

materi perbaikan dituliskan secara singkat dalam lembar berita acara oleh Moderator 

sesuai masukan para penguji (Form 6), yang nantinya menjadi syarat pengesahan 

dan persetujuan diterimanya hasil KTI mahasiswa yang bersangkutan.Setelah ujian 

KTI mahasiswa wajib menulis jurnal dengan memperhatikan masukan pembimbing. 

Jurnal dikumpulkan bersama dengan KTI kepada panitia KTI. 

5. Pembatalan Ujian KTI 

Ujian dapat dibatalkan atau ditunda jika setelah 30 menit dari waktu ujian yang 

ditentukan kandidat belum hadir.   

6. Perubahan Penguji 

Karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perubahan pembimbing/ penguji 

dapat dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia KTI. 

7. Penilaian KTI 

Format dan sistematika penilaian KTI mengikuti peraturan dan ketetapan dari 

Politeknik Unggulan Kalimantan melalui buku pedoman penyusunan dan penilaian 

KTI.Peserta Ujian KTI dinyatakan lulus jika nilai kelulusan minimal > 2,75, tanpa 

atau dengan perbaikan yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah 

ditentukan. 
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Penilaian menggunakan skor berupa angka mutu, dengan rentang dan skala mutu 

sebagai berikut : 

 

 

 

8. Pengumuman Hasil KTI 

Hasil ujian KTI ditetapkan berdasarkan rapat dewan penguji setelah selesai 

pelaksanaan ujian dan diumumkan langsung pada peserta ujian bersangkutan dihari 

yang sama. Hasil ujian KTI berupa “lulus tanpa revisi”, “lulus dengan revisi” dan 

“tidak lulus”. Bagi peserta (mahasiswa) yang dinyatakan lulus dengan perbaikan 

(revisi), diwajibkan untuk menyelesaikan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang 

ditetapkan. Lama perbaikan (waktu revisi) KTI bagi yang “lulus dengan perbaikan” 

ditentukan oleh panitia penguji paling lama 1 (bulan). Perbaikan harus 

dikonsultasikan dengan penguji yang memberikan saran perbaikan kemudian 

dilaporkan dalam bentuk berita acara. Mahasiswa harus berusaha keras memenuhi 

waktu tersebut untuk merevisi dan sekaligus mendapatkan persetujuan dari penguji 

dan direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.Mahasiswa yang tidak lulus harus 

menempuh ujian ulang dan membayar uang ujian KTI. 

9. Penyelesaian 

Tahap penyelesaian akhir penyusunan KTI meliputi perbaikan (revisi) naskah, 

dengan mempertimbangkan saran-saran anggota tim/ dewanpenguji dan 

penyelesaian persyaratan administratif. 

a. Revisi KTI 

Setelah ujian KTI berakhir, mahasiswa bertanggung jawab melakukan revisi 

untuk menyempurnakan KTInya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tim 

Penguji.Mahasiswa berkewajiban menemui dosen penguji untuk memperoleh 

persetujuan atas hasil revisinya, kemudian disahkan di lembar pengesahan 

(Form bukti pengesahan hasil revisi KTI dapat dilihat pada lampiran 7).Untuk 

No Skor Lambang Mutu Predikat 

1 85,1-0 A Sangat Baik 

2 80,1-85 AB Baik 

3 70,1-80 B Cukup 

4 60,1-70 BC Mengulang 

5 54,1-60 C Mengulang 

6 40,1-54 D Mengulang 

7 0-40 E Mengulang 
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tugas ini, mahasiswa diberi waktu maksimal 1 bulan, tergantung pada perbaikan 

yang dituntut dari hasil ujian.Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa 

belum berhasil memperoleh persetujuan tertulis dari dosen penguji atas hasil 

revisinya maka kelulusannya dibatalkan.Mahasiswa wajib menempuh ujian 

ulang dan membiayai sendiri pelaksanaan ujian ulang tersebut. 

Hasil akhir revisi adalah naskah KTI yang sudah bebas dari kesalahan atau ralat, 

dan dalam keadaan belum dijilid ditunjukkan untuk dimintakan tanda tangan 

pengesahan dari anggota dewan penguji dan Direktur Politeknik Unggulan 

Kalimantan. 

b. Ujian Ulang KTI 

Ujian ulang KTI dilaksanakan minimal 6 hari dan maksimal 1 bulan dari tanggal 

ujian KTI sebelumnya.Ketentuan dilaksanakan ujian ulang KTI adalah sebagai 

berikut : 

1) Hasil penelitian tidak sesuai dengan metodologi penelitian (kerangka 

konsep, variabel penelitian, hipotesis dan penentuan sampel dan populasi) 

2) Kerangka teori penelitian 

3) Tujuan penelitian 
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BAB VI 

PUBLIKASI 

 

A. Pengertian Artikel E-Journal 

Artikel e-journal diartikan sebagai artikel ilmiah yang dimuat dalam media 

internet, yang di-upload melalui situs web tertentu. Dalam konteks Politeknik Unggulan 

Kalimantan, web yang dimaksud adalah web resmi Politeknik Unggulan Kalimantan, dan 

penulis artikel adalah para mahasiswa, terkait dengan tugas akhirnya. Dengan demikian, 

artikel e-journal didefinisikan sebagai artikel yang disusun oleh mahasiswa Politeknik 

Unggulan Kalimantan (DIII) dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya, yang di upload 

dalam situs khusus yang disiapkan Politeknik Unggulan Kalimantan. 

B. Isi dan Cakupan Artikel E-Journal 

Artikel e-journal merupakan ringkasan atau sebagian dari tulisan tugas akhir 

(KTI) mahasiswa. Artikel berisi ide dasar, proses penelitian, hasil penelitian, dan makna, 

pemanfaatan atau pengimplementasiaannya. Dengan demikian, isi dan lingkup artikel e-

journal pada dasarnya sama dengan isi tulisan tugas akhir, yang disajikan dalam bentuk 

artikel (bukan laporan penelitian/ kajian). Untuk mahasiswa DIII, artikel dapat berupa 

bagian dari KTI. 

C. Tata Tulis dan Sistematika 

Sebagai artikel ilmiah, artikel e-journal ditulis dalam bahasa ilmiah, yang antara 

lain bercirikan objektif, sistematis, dan logis. Artikel e-journal Politeknik Unggulan 

Kalimantan menggunakan format berikut. 

1. Artikel E-Journal dari Hasil Penelitian 

Judul 

Abstrak 

Pendahuluan (Background) 

Metode Penelitian (Research Method) 

Hasil Penelitian (Finding and Discussion) 

Simpulan dan Saran (Conclussion and Recommendation) 

Daftar Pustaka 

2. Artikel E-Journal dari Hasil Kajian 

Judul 

Abstrak  

Pendahuluan (Background) 
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Pembahasan (Discussion) 

Simpulan (Conclussion and Recommendation) 

Daftar Pustaka 

D. Mekanisme Penyusunan dan Upload 

Mekanisme/ prosedur penyusunan dan upload artikel e-journal adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa menyusun artikel e-journal, sesuai ketentuan, di bawah arahan 

pembimbing/promotor utama KTI, mengikuti template artikel e-journal Politeknik 

Ungguan Kalimantan. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan (tanda tangan) dosen pembimbing/ promotor atas 

print-out artikel online yang telah disusun. 

3. Mahasiswa menyerahkan print-out artikel e-journal yang telah disetujui oleh 

pembimbing/ promotor ke pengelola jurnal Politeknik Unggulan Kalimantan 

bersama dengan soft copy-nya untuk diterbitkan di e-journal. 

4. Mahasiswa meminta tanda terima penyerahan artikel e-journal kepada Pengelola 

Jurnal Politeknik Unggulan Kalimantan, yang akan digunakan sebagai syarat 

Yudisium untuk Program Diploma III. 

5. Artikel e-journal dilakukan review oleh dewan redaksi masing-masing prodi untuk 

dikemas menjadi e-journal. 

6. Admin/ staf dan atau dewan redaksi menggunggah e-journal ke laman (web) yang 

disediakan. 

7. Mahasiswa wajib mencantumkan nama pembimbing/promotor sebagai penulis 

kedua dan ketiga. 

8. Artikel boleh dimasukkan pada jurnal yang dikelola Politeknik Unggulan 

Kalimantan artau jurnal di luar Politeknik Unggulan Kalimantan. 

E. Penerbitan E-journal 

Penerbit e-journal adalah masing-masing prodi yang dikelola Politeknik 

Unggulan Kalimantan, terbit minimal 3 kali setahun, masing-masing edisi berisi minimal 

15 artikel.  

F. Artikel JurnalCetak (Printed Journal) 

Tata tulis dan sistematika untuk artikel jurnal cetak sama dengan tata tulis e-journal. 

PETUNJUK SINGKAT PENULISAN ARTIKEL E-JOURNAL DAN PRINTED 

JOURNAL POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN 

1. Artikel e-journal diartikan sebagai artikel ilmiah yang dimuat dalam media internet, 

yang diupload melalui situs web tertentu sedangkan printed journal adalah artikel 
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ilmiah yang dicetak dalam bentuk buku. Penulis artikel adalah mahasiswa, terkait 

dengan tugas akhirnya. 

2. Panjang artikel kurang lebih 15 halaman diketik satu spasi, pada kertas kuarto A4 

dengan format dua kolom, margin kiri-atas 3 dan margin kanan-bawah 2, font Times 

New Rowman (TNR) 11. 

3. Judul dalam basa indonesia, ditulis dengan huruf TNR-11 bold, maksimal 14 kata, 

rata tengah. Untuk judul versi bahasa inggris ditulis dengan huruf TNR-11 bold, rata 

tengah. 

4. Nama penulis diikuti lembaga afiliasi atau instansi, ditulis dengan huruf kecil 

(lowercase) TNR-11 disertai alamat korespondensi (khususnya email). 

5. Abstrak dibuat dari keseluruhan artikel, ditulis dalam satu paragraf dalam dua 

bahasa (bahasa indonesia dan bahasa inggris). Panjang abstrak kurang lebih 150 kata 

atau maksimal 1 halaman diketik 1 spasi TNR-11, ditulis naratif memuat tujuan, 

metode serta hasil penelitian. 

6. Kata kunci : satu atau lebih kata atau frase yang penting, spesifik, atau refresentatif 

bagi artikel ini. 

7. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia baku, memuat: (1) Judul, (2) Abstrak, (3) 

Pendahuluan, (4) Metode, (5) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (6) Simpulan dan 

Saran, (7) Daftar Pustaka, dan (8) Biodata Penulis. 

8. Daftar Pustaka ditulis dalam spasi tunggal atau at least 12pt, antardaftar pustaka 

diberi jarak satu spasi. Sebagian contoh cara penulisan referensi/ acuan di dalam 

DAFTAR PUSTAKA, diberikan berikut. 

a. Contoh jika berasal dari buku teks 

Jhonson WW. 1980. Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and 

Aquatic Invertebrates. United States Department od The Interior Fish and 

Wildlife Service/ Resource Publication 137 Washington, D.C. 

b. Dari jurnal 

c. Dari internet 

9. Artikel dibuat rangkap satu, dikirim ke Redaksi Pengelola Jurnal Politeknik 

Unggulan Kalimantan beserta softfile dikirim via email Jurnal Politeknik Unggulan 

Kalimantan. 

10. Selengkapnya mengenai format, (termasuk jumlah kolom, margins, dan font) diatur 

seperti template yang ada, yang dapat diunduh dari Web Politeknik Unggulan 

Kalimantan. 

(Untuk lebih jelas lihat lampiran 17) 



Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Politeknik Unggulan Kalimantan Page 70 
 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) diharapkan dapat membantu 

mahasiswa Diploma III Politeknik Unggulan Kalimantan dalam menyusun Karya Tulis 

Ilmiah (KTI). Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan dosen pembimbing KTI 

dalam mengarahkan mahasiswa yang sedang menyusun KTI. Pedoman ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh dosen penguji KTI dalam menentukan hasil hasil ujian KTI. 

 Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sudah berusaha agar Pedoman ini 

akurat dan komprehensif, namun juga menyadari bahwa Pedoman inimasih belum sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap ditunggu agar Pedoman Penyusunan 

KTI ini menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1. (Sampul Proposal/Laporan KTI) 
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Lampiran 2. Contoh Halaman judul 

 

GAMBARAN SISTEM PENGORGANISASIAN  UNIT KERJA REKAM 

MEDIS DI RUMAH SAKIT IDAMAN  
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Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Diploma III 

Program Studi : Rekam Medis dan Infomasi Kesehatan 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

 

Nurokhmat Fadli Sudirman 

ERM10150011 

 

 

 

 

 

D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 

POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN 
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Bold 
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Lampiran 3. Lembar Persetujuan Seminar Proposal KTI/ Ujian KTI 

 

 PERSETUJUAN  

 

Proposal Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Judul Proposal KTI/ KTI” telah 

disetujui untuk diajukan di hadapan Tim Penguji Proposal KTI Politeknik Unggulan 

Kalimantan Program Studi D-III Analis Kesehatan  

 

 

Banjarmasin, dd bulan tahun  

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

(Nama  Lengkap) 

NIK. …………… 

Pembimbing II 

 

 

 

 

(Nama  Lengkap) 

NIK. ………….. 

 

Mengetahui : 

KetuaProgram Studi D-III Analis Kesehatan 

Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin 

 

 

 

 

 

(Nama  Lengkap). 

NIK ..................... 
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Lampiran 4. Lembar Pengesahan Setelah Seminar Proposal KTI 

 

PENGESAHAN  

 
Bukti Pengesahan Hasil Revisi Proposal Penelitian KTI 

Untuk Memenuhi Persyaratan Pendidikan Program Studi…. 

 

 

Telah diseminarkan pada tanggal ….. 

setelah diadakan perbaikan, selanjutnya disetujui  untuk dilakukan penelitian 

 

No Nama Pembimbing/Penguji Tanda Tangan 

1  

 

………………………... 

(Penguji) 

 

2  

 

………………………... 

(Pembimbing I) 

 

3  

 

………………………... 

(Pembimbing II) 
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Lampiran 5. Lembar Pengesahan Setelah Ujian KTI 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

JUDUL KTI DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW ROWMAN 12 SPASI 1 

DITULIS DENGAN TINTA HITAM 

 

NAMA MAHASISWA 

NIK. 

 

Dipertahankan di depan Tim Penguji KTI 

Program Studi………. 

Politeknik Unggulan Kalimantan 

Tanggal :……………. 

 

 

TIM PENGUJI 

 

Nurokhmat Fadli Sudirman (gelar) (tanda tangan)   (tanggal) 

(Ketua/ Penguji)    ……………….  …………. 

Nazhifah (gelar)    (tanda tangan)   (tanggal) 

(Sekretaris/ Penguji)    ……………….  ………… 

Mu’jizatillah (gelar)    (tanda tangan)   (tanggal) 

(Penguji Utama)    ……………….  …………. 

 

 

Banjarmasin, …………. 

Politeknik Unggulan Kalimantan 

Direktur, 

 

 

 

 

(Nama  Lengkap). 

NIK ..................... 
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Lampiran 6. Pernyataan Orisinalitas 

 

SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

 

Nama   :  

NIM   :  

Angkatan  :  

 

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah saya yang berjudul : 

 

”Judul KTI ” 

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima 

sanksi yang telah ditetapkan. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Banjarmasin, dd bulan tahun pengajuan 

 

          

 

 

(Nama Lengkap) 

(NIM) 
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Lampiran 7. Contoh Cara Penulisan Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas karunia yang Allah SWT berikan atas limpahan rahmat, dan kasih 

saying-Nya, atas petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan KTI yang berjudul (judul tertulis). 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-

dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, arahan, 

motivasi, dan doa selama proses penulisan KTI ini. Penulis dengan penuh hormat dan tulus 

hati menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan (rangkai kata-kata sendiri). 

2. Ketua Program Studi (rangkai kata-kata sendiri). 

3. Dosen Pembimbing I (rangkai kata-kata sendiri). 

4. Dosen Pembimbing II (rangkai kata-kata sendiri). 

5. Dosen Penguji (rangkai kata-kata sendiri). 

6. Orang Tua dll. (rangkai kata-kata sendiri). 

7. Seluruh Dosen Jurusan (sebutkan nama prodi) (rangkai kata-kata sendiri). 

Dll 

Teriring harapan dan doa semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dari berbagai 

pihak tersebut. Tentunya masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan KTI ini, untuk 

itu penulis sangat berharap masukan dari pembaca dan semoga karya ilmiah ini bisa 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin 

 

        Banjarmasin,      2018 

 

 

        (Nama Mahasiswa) 

         (NIM)
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Lampiran 8. Contoh Penulisan Abstrak  

 

ABSTRAK 

 

Peneliti
1
, pembimbing I

2
, Pembimbing II

3 

(Analis Kesehatan, Politeknik Unggulan Kalimantan) 

 

Pengaruh Toksisitas Limbah Cair Detergen Laundry Dihitung dari LC50 Benih Ikan Nila 

(Oreochromis niloticus) 

 
Limbah detergen mengandung surfaktan (bahan dasar) dan builders (fosfat) yang berbahaya 

bagi lingkungan.Cemaran limbah detergen di perairan bersifat toksik dan dapat mematikan ikan 

sehingga terganggunya ekosistem.Tingkat daya racun limbah detergen terhadap ikan dapat ditentukan 

dengan uji LC50.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai LC50 benih ikan nila pada konsentrasi 

9 x 10
3
 ppm, 17 x 10

3
 ppm, 30 x 10

3
 ppm, dan 100 x 10

3
 ppm dengan waktu pendedahan 96 jam serta 

mengetahui tingkat daya racun limbah cair detergen laundry berdasarkan nilai LC50. Penelitian ini 

bersifat eksperimen dengan rancangan Posstest-Only Control Design dan sampel biasa uji berupa 

benih ikan nila (Oreochromis niloticus). Hasil dari uji statistik menggunakan analisa probit didapat 

nilai estimasi antara 2,90.10
4
 sampai 8,29.10

4 
dan nilai LC50 sebesar 6,82.10

4
 ppm. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai LC50  benih ikan nila sebesar 6,82.10
4
 ppm dan tingkat daya 

racun limbah cair detergen laundry berdasarkan nilai LC50 96 jam adalah ringan karena nilai LC50 96 

jam lebih dari 100 ppm. Kepada peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan sampel dari 

detergen baik bubuk maupun cair dengan variable surfaktan dan builder tertentu agar mengetahui 

konsentrasi yang tepat dan tingkat racun dari masing-masing zat tersebut. 

 

Kata kunci : Toksisitas, Limbah Detergen, LC50, Benih Nila (Oreochromis niloticus) 
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Lampiran 9. Abstract (dalam bahasa inggris)  

ABSTRACT 

 

Peneliti
1
, pembimbing I

2
, Pembimbing II

3 

(Healt Analyst, Politeknik Of Unggulan Kalimantan) 

 

Pengaruh Toksisitas Limbah Cair Detergen Laundry Dihitung dari LC50 Benih Ikan Nila 

(Oreochromis niloticus) 

 
Limbah detergen mengandung surfaktan (bahan dasar) dan builders (fosfat) yang berbahaya 

bagi lingkungan.Cemaran limbah detergen di perairan bersifat toksik dan dapat mematikan ikan 

sehingga terganggunya ekosistem.Tingkat daya racun limbah detergen terhadap ikan dapat 

ditentukan dengan uji LC50.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai LC50 benih ikan nila pada 

konsentrasi 9 x 10
3
 ppm, 17 x 10

3
 ppm, 30 x 10

3
 ppm, dan 100 x 10

3
 ppm dengan waktu pendedahan 

96 jam serta mengetahui tingkat daya racun limbah cair detergen laundry berdasarkan nilai LC50. 

Penelitian ini bersifat eksperimen dengan rancangan Posstest-Only Control Design dan sampel biasa 

uji berupa benih ikan nila (Oreochromis niloticus). Hasil dari uji statistik menggunakan analisa 

probit didapat nilai estimasi antara 2,90.10
4
 sampai 8,29.10

4 
dan nilai LC50 sebesar 6,82.10

4
 ppm. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai LC50  benih ikan nila sebesar 6,82.10
4
 

ppm dan tingkat daya racun limbah cair detergen laundry berdasarkan nilai LC50 96 jam adalah 

ringan karena nilai LC50 96 jam lebih dari 100 ppm. Kepada peneliti selanjutnya disarankan dapat 

menggunakan sampel dari detergen baik bubuk maupun cair dengan variable surfaktan dan builder 

tertentu agar mengetahui konsentrasi yang tepat dan tingkat racun dari masing-masing zat tersebut. 

 

Keywords : Toksisitas, Limbah Detergen, LC50, Benih Nila (Oreochromis niloticus) 
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Lampiran 10. Contoh Penulisan Daftar Isi 

 

DAFTAR ISI 

 

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

HALAMAN HAK CIPTA ........................................................................................... ii 

LEMBAR  PENGESAHAN ........................................................................................ iii 

PERNYATAAN ORISINALITAS  ............................................................................. iv 

HALAMAN RIWAYAT HIDUP  ............................................................................... v 

KATA PENGANTAR  ................................................................................................ vi 

ABSTRAK   ..............................................................................................................     vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................. 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR   .................................................................................................. x 

DAFTAR LAMPIRAN   ............................................................................................... xi 

BAB I       PENDAHULUAN 

A. Latar belakang   ..................................................................................... 1 

B. Rumusan masalah ................................................................................. 3 

C. Tujuan penelitian ..................................................................................  

1. Tujuan Umum ...................................................................................  

2. Tujuan Khusus .................................................................................. 

D. Ruang Lingkup......................................................................................  

E. Manfaat Penelitian ................................................................................  

F. Sistematika Penulisan ...........................................................................  

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian-pengertian   .........................................................................  

B. Aspek-aspek dalam Ergonomi .............................................................. 

C. Kriteria Meja di Tempat Kerja .............................................................. 

D. Kriteria Kursi di Tempat Kerja ............................................................. 

E. Sikap Duduk.......................................................................................... 

F. Antropometri ......................................................................................... 

G. Dimensi Anthropometri ........................................................................ 

BAB III    METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian   .................................................................................... 

B. Populasi dan sampel .............................................................................. 

C. Waktu dan tempat penelitian ................................................................ 

D. Variabel penelitian  dan DefinisiOperasional ....................................... 

E. Metode  pengumpulan data ................................................................... 

F. Pengolahan dan analisis data ................................................................ 

BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V     PENUTUP 

A.  Kesimpulan ........................................................................................... 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Lampiran 11.Contoh Penulisan Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 

Tabel 1.2 

Judul Tabel 1………………………………………………….. 

Judul Tabel 2………………………………………………….. 

Halaman tabel 

Halaman tabel 

 

Contoh penulisan daftar tabel di halaman depan 

 
DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 

Tabel 1.2 

Keaslian Penelitian……...…………………………………….. 

Tingkat daya Racun Berdasarkan LC50 96 Jam……………….. 

8 

9 

dst 

 

 

Contoh Penulisan tabel  

 

Tabel 3.1 Judul Tabel 

No tabel tabel Tabel tabel Tabel 

1      

2      

3      

Sumber : (Jika tabel diambil dari sebuah pustaka) 
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Lampiran 12. Contoh Penulisan Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 

Gambar 1.2 

 

Judul Gambar 1……………………………………… 

Judul Gambar 2……………………………………… 

 

  Halaman tabel 

  Halaman tabel 

 

Contoh penulisan daftar gambar di halaman depan 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 

Gambar 1.2 

Gambar Morfologi dan Anatomi Ikan Nila……...…...……….. 

Ikan Nila Hitam……………………………………………….. 

8 

9 

dst 

 

Contoh penulisan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Judul gambar (Sumber disebutkan apabila ada) 
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Lampiran 13. Contoh Penulisan Daftar Lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Judul Lampiran 1…………………………………………………………….23 

Lampiran 2 Judul Lampiran 2.............................................................................................24 

Lampiran 3 Judul Lampiran 3.............................................................................................25 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Ijin Penggunaan Laboratorium..……………………………………….23 

Lampiran 2 Tabel Hasil Uji Statistik...................................................................................24 

Lampiran 3 Perhitungan......................................................................................................25 
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Lampiran 14. Contoh Penulisan Daftar Arti Lambang, Singkatan, Istilah 

 

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH 

Daftar Arti Lambang  

&    = dan 

>          = lebih dari 

 %    = persen 

 

Daftar Singkatan 

Log = logarithma  

DBD = Demam Berdarah Dengue 

PSN = Pemberantasan Sarang Nyamuk 

 

Daftar Istilah 

etc = and so forth 
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Lampiran 15.Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ater, M., N, A. & Kasmi, H., 2006. Tolerance and accumulation of copper and chromium 

in two duckweed species : Lemna minor L and Lemna gibba L. Journal of Water 

Science, 19, 57-70. 

 

Chaudhary, E. & Sharma, P., 2014. Duckweed Plant: A Better Future Option for 

Phytoremediation. International Journal of Emerging Science and Engineering 

(IJESE), 2(7), 2319–6378. 

 

 Effendi, H., 2003,Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan 

Perairan. Kanisius. Yogyakarta.  

 

Badan Pusat Statistik, 2013, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari, BPS Jawa 

Timur, Surabaya. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk 

Perguruan Tinggi.Cetakan 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum 

Kepegawaian, Jakarta 
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Lampiran 16. Contoh Pembuatan Artikel Ilmiah/ Jurnal Ilmiah 

 

Type the title of your paper, Capitalize first letter 

 

First Author
a
, Second Author

b
, Third Author

a,b,
1* 

a
First affiliation, Address, City and Postcode, Country 

b
Second affiliation, Address, City and Postcode, Country 

 

Abstract 
Abstract English version, written using Time New Rowman-11, italic. Abstract contain 

research, aim/purpose, method, and research result; writteniin 1 paragraph, single space 

among rows, using past tense sentences. Type here your abstract text of  150 words. 

 

Keywords: one ormore word(s) or phrase(s), that it’s important, specific, or representative 

for the article 
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1. Introduction 
Please do not alter the formatting and 

style layouts which have been set up in this 
template document. Content of the full 
paper is written in Times New Roman 
10pt.  Paper shall consists of at least 4 
pages in A4 paper size The introduction 
must show a brief of supporting reference 
citation. To cite the reference must follow 
the guidelines by using number in brackets 
to indicate references [1].  
2. Material and Methods 
2.1. Structure 

Please submit your file in in MS Word 
format only. Figures and tables should be 
embedded and not supplied separately.  

Bulleted lists may be included and 
should look like this: 
 First point 
 Second point 
 Etc. 
2.2. References 

Please make sure that every reference in 
the body text appears in the list of 
references. List of references is written at 
the end of the paper and numbered in order 
of their appearance in the body text. 
Numbers in square brackets [..] are 
strongly recommended  in the body text to 
indicate references. The actual authors can 
be referred to, but the reference number(s) 
must always be given. Section „References 
at the end of this template are given to 
show how author(s) should write list of 
references. 
2.3. Section headings 

Section headings should be left justified, 
with the first lettercapitalized and 
numbered consecutively, starting with 
theIntroduction. Sub-section headings 
should be in capital andlower-case italic 
letters, numbered 1.1, 1.2, etc, and 
leftjustified, with second and subsequent 
lines indented.  You may need to insert a 
page break to keep a heading with its text. 
3. Result and Discussion 

Please make sure that figures in the 
manuscript are in a good quality. Lettering 
and symbols should be clearly defined 
either in the caption or in a legend 
provided as part of the figure. The figure 
number and caption should be typed below 
the illustration in 9pt and left justified. 
Artwork has no text along the side of it in 
the main body of the text.  However, if two 
images fit next to each other, these may be 
placed next to each other to save space. 
Please see Fig. 1 for example 

 
Picture can be in this following format: 
 
EPS (or PDF): Vector drawings, embed all 
used fonts.  
TIFF (or JPEG): Color or grayscale 
photographs (halftones), keep to a 
minimum of 300 dpi.  
TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & 
white pixels) line drawings, keep to a 
minimum of 1000 dpi.  
TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped 
line/half-tone (color or grayscale), keep to 
a minimum of 500 dpi. 
 

Please do not:  

• Supply files that are optimized for screen 

use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these 

typically have a low number of pixels and 

limited set of colors;  

• Supply files that are too low in 

resolution;  

• Submit graphics that are 

disproportionately large for the content. 

 

 

(a)  

Fig. 1. (a) firstpicture 
All tables should be numbered with 

Arabic numerals. Headings should be 
placed above tables, left justified. Leave 
one line space between the heading and the 
table. Please use only horizontal lines 
within a table, to distinguish the column 
headings from the body of the table. 
Tables must be embedded into the text and 
not supplied separately. Put units in 
parentheses. 
Table 1. An example of a table 
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An example of a 
column heading 

Parameter 
A (mAu) 

Parameter 
B (mg/ml) 

First 
measurement 

1 4 

Second 
measurement 

2 5 

Third 
measurement 

3 6 

 
4. Conclusion 

Please write the conclusion of your 
research here.  
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Form 1. Formulir Pendaftaran KTI 

FORMULIR PENDAFTARAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

Nama  : …………………………………………………………………… 

NIM  : …………………………………………………………………… 

PRODI : …………………………………………………………………… 

 

Peminatan 1 :………………………………………………………….………… 

Topik  : 

 

Peminatan 2 : …………………………………………………………………… 

Topik  : 

 

Peminatan 3 : …………………………………………………………………… 

Topik  : …………………………………………………………………… 

   

 

 

Banjarmasin, ......................................... 2017 

 

 

Mengetahui, 

Pembimbing Akademik,       Mahasiswa, 

 

 

(  ………………………………………. )   (……………………………….) 

NIK. ……………………………….    NIM.  
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Form 2. Formulir Persetujuan Menjadi Pembimbing/ Penguji 

 

KESEDIAAN PEMBIMBING/ PENGUJI PROPOSAL KTI 

 

Sehubungan dengan telah disetujuinya peminatan KTI mahasiswa Program Studi 

……….Politeknik Unggulan Kalimantan, maka kami : 

Nama : ………………………………………………. 

NIK : ………………………………………………. 

 

bersedia/tidak bersedia *) menjadi pembimbing/ penguji proposal KTI untuk mahasiswa : 

Nam a : ……………………………………………………………………………….. 

NIM : ……………………………………………………………………………….. 

Program Studi : ……………………………………………………………………………….. 

Judul Proposal** : ……………………………………………………………………………….. 

 

Demikian mohon menjadikan periksa adanya. 

 
Banjarmasin, ………………...………. 

Calon Pembimbing I dan II/Penguji, 

 

 

(Nama Pembimbing I dan II/Penguji) 

NIK. 

Tembusan : 

1. Mahasiswa ybs 

2. Arsip 
 
*) coret yang tidak perlu 

**) Judul Proposal/tema KTI dapat berubah sesuai dengan arahan dari pembimbing
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Form 3. Lembar Konsultasi 

KARTU KONSULTASI 
 

Nama  : ………………………………………………………………….. 

NIM  : ………………………………………………………………….. 

Pembimbing :  I. ………………………………………………………………. 

    II. ………………………………………………………………. 

 

Judul  : ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

 

 

No Tanggal Saran Perbaikan Paraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Pembimbing I / II * 

 
 
 

(………………………….) 

           NIK……………………... 

 

 

Foto 3 x 4cm 
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Form 4. Lembar Kehadiran Seminar Proposal dan KTI 

BUKTI MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL KTI 

 

NAMA : ………………………………………………………………………….. 

NIM : ………………………………………………………………………… 

JUDUL PROPOSAL  : 

 

 

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………... 

PEMBIMBING : 1.………………………………………………………………………... 

 : 2.………………………………………………………………………... 

 

N

No 

 

Nama      Judul 
Hari/Tanggal 

Seminar 

Tanda Tangan 

Pembimbing 

1   

 

 

 

  

2   

 

 

 

  

3 

 

 

  

 

 

 

  

4 

 

 

  

 

 

 

  

5 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Banjarmasin, .………………………….. 

       Peserta 

 

            

                  (…………………………………..) 
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Form 5. Formulir Pernyataan Siap Seminar Proposal KTI 

 

PERNYATAAN SIAP UJIAN PROPOSAL KTI 
 

 

 

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini : 

 

Nama   : 

 

NIM   : 

 

Judul Proposal KTI :  

 

 

 

Dinyatakan siap untuk mengikuti ujian Seminar Proposal KTI / Ujian KTI.  

  

Demikian surat pernyataan ini  agar dapat dipergunakan seperlunya. 

 
 
 

Banjarmasin,                                            2018 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

 

(…………………………………)   (…………………………………) 

 NIK……………………………..  NIK…………………………….. 

 

 

 

    Ketua Program Studi 

 

 

 

 

(…………………………………)  

                             NIK…………………………….. 
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Form 6. Formulir Perbaikan Proposal KTI 

 

PERBAIKAN PROPOSAL/ KTI(*) 

NAMA : ………………………….……………………………………………………..…… 

NIM : …………….……………………………………………………………………….. 

JUDUL 

PROPOSAL/

KTI 

: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
No Nama Pembimbing/Penguji Masukkan Tanda Tangan 

1  

 

………………………... 

(Penguji) 

  

2  

 

………………………... 

(Pembimbing I) 

  

3  

 

………………………... 

(Pembimbing II) 

  

 
(*) Coret yang tidak perlu 
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Form 7. Surat Pemberitahuan Siap Ujian KTI 

 

PERNYATAAN SIAP UJIAN KTI 

 

 

 

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini : 

 

Nama   : 

 

NIM   : 

 

Judul KTI  :  

 

 

Dinyatakan siap untuk mengikuti Ujian KTI.  

  

Demikian surat pernyataan ini  agar dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

 

Banjarmasin,                              2018 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

 

(…………………………………)   (…………………………………) 

 NIK……………………………..    NIK…………………………….. 

 

 

 

     Ketua Program Studi 

 

 

 

 

(…………………………………)  

                             NIK…………………………….. 
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Form 8. Kartu Kontrol KTI 

 

KARTU KONTROL KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA 

POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN 

Nama : …………………………….. Pembimbing I  : ……………………………………… 

NIM : …………………………….. Pembimbing II : ……………………………………… 

HP : ……………………….......... Penguji    : …………………….......................... 

 

KELENGKAPAN TANGGAL 
PARAF  

TIM KTI 

USULAN KTI 

1 Surat rekomendasi PA dan transkrip nilai   

2 Mengisi formulir pendaftaran KTI   

3 Mendaftar di buku pendaftaran KTI   

4 Lembar kesediaan membimbing   

5 Telah menempuh semua  mata kuliah wajib   

6 Pembayaran administrasi   

BISA MELANJUTKAN/TIDAK KE PROSES SELANJUTNYA 

SEMINAR PROPOSAL KTI 

1 Mendaftar di buku pendaftaran seminar proposal KTI   

2 Menyerahkan Kartu konsultasi KTI   

3 Kartu hadir seminar   

4 Bukti pembayaran administrasi   

5 Menyerahkan lembar pengesahan seminar proposal   

6 Meyerahkan naskah usulan KTI   

7 Bukti pengesahan hasil revisi proposal KTI   

8 Undangan   

BISA MELANJUTKAN/TIDAK KE PROSES SELANJUTNYA 

SIDANG KTI 

1 Mendaftar di buku pendaftaran Sidang/ Ujian KTI   

2 Menyerahkan kartu konsultasi KTI   

3 Menyerahkan lembar pengesahan sidang KTI   

4 Meyerahkan naskah hasil KTI   

5 Undangan   

6 Nilai   

7 Bukti pengesahan hasil revisi ujian KTI   

8 Naskah yang sudah diperbaiki   

BISA MELANJUTKAN/TIDAK KE PROSES SELANJUTNYA 

KELENGKAPAN YUDISIUM 

1 KTI yang sudah dijilid dan disahkan  2 rangkap   

2 CD   

3 Jurnal/ Artikel Ilmiah   

 

Lampiran : 

1. Buku SKKM 

2. Sertifikat PPSM 

3. FC Lembar Konsultasi KTI  
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