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I. BENTUK-BENTUK TUGAS AKHIR SKRIPSI
Tugas akhir mahasiswa untuk skripsi adalah wajib walaupun kondisi pandemi dan tidak
memungkinkan sepenuhnya melaksanakan tugas akhir sesuai dengan yang biasa dilakukan.
Bentuk-bentuk tugas akhir skripsi pada masa pandemi Covid19 ini adalah sebagai berikut:
1. PENELITIAN LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO/LAPANG
a. Penelitian sudah berjalan dengan data primer terkumpul 50% atau lebih.
Skripsi bisa disusun berdasarkan data yang sudah diperoleh. Dosen
pembimbing yang menentukan apakah data yang diperoleh telah mencapai
50% atau lebih tersebut,
b. Penelitian yang belum mencapai data primer terkumpul sebesar 50%.
Skripsi dapat disusun dengan dilengkapi dengan analisis yang lebih
mendalam. Kedalaman pembahasan diarahkan oleh pembimbing atau
dilengkapi dengan data sekunder.
c. Belum penelitian sama sekali. Penyiapan sampel di rumah dengan
memperhatikan standar keamanan. Analisis dikirim ke laboratorium yang
menerima jasa analisis
Panduan penulisan tugas akhir skripsi penelitian laboratorium ini mengikuti Panduan
Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB untuk bentuk skripsi Penelitian sesuai dengan
buku panduan yang ada di https://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/BukuPanduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
2. PENELITIAN NON LABORATORIUM
Merupakan penelitian yang tidak menggunakan laboratorium/bengkel/studio/lapang.
Penelitian mandiri tanpa menggunakan laboratorium sesuai dengan standar
keamanan. Analisis bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat laboratorium.
Penelitian yang dapat dilakukan meliputi:
a. Penelitian seperti artificial neural network (ANN), image processing,
pemodelan matematika, feasibility study
b. Perancangan alat mesin, unit pengolahan pabrik, dan sistem informasi
c. Penyusunan dokumen mutu seperti GMP, SJH, SSOP, HACCP, ISO dengan
obyek suatu industri berbagai skala.
Panduan penulisan tugas akhir skripsi penelitian non laboratorium ini mengikuti
Panduan Tugas Akhir untuk bentuk skripsi Penelitian sesuai dengan Buku Panduan
Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
3. MAGANG INDUSTRI
Magang industri dilakukan sesuai dengan panduan skripsi bentuk magang sesuai
dengan Buku Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf. Bentuk magang
tersebut dapat berupa:
a. Secara online dengan protokol Covid, tidak perlu setiap hari ke lokasi
b. Secara offline dengan data sekunder yang disediakan mitra magang
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4. PENELITIAN DENGAN DATA SEKUNDER
Pengolahan data sekunder dengan mengikuti prosedur penelitian sesuai dengan
bidang keilmuan program studi. Data yang diolah adalah data sekunder dari berbagai
sumber. Panduan penulisan tugas akhir skripsi penelitian dengan data sekunder ini
mengikuti Panduan Tugas Akhir untuk bentuk skripsi Penelitian sesuai dengan Buku
Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
5. PENELITIAN SURVEI
Pengolahan data survei dengan mengikuti prosedur penelitian sesuai dengan bidang
keilmuan program studi. Data yang diolah adalah data hasil survei dari berbagai
sumber. Panduan penulisan tugas akhir skripsi penelitian hasil survei ini mengikuti
Panduan Tugas Akhir untuk bentuk skripsi Penelitian sesuai dengan Buku Panduan
Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf

6. REVIEW TENTANG SUATU TOPIK
• Menelaah suatu masalah berdasarkan literatur terkini
• Mengandung unsur analisis dan sintesis
• Panduan penulisan Tugas Akhir Skripsi Review dapat dilihat pada Lampiran 1

7. KEWIRAUSAHAAN
• Wirausaha (tahap awal operasional dilengkapi dengan business plan), disertai
dengan cash flow 3 bulan (harus ada pendapatan) sesuai dengan bidang
keilmuan program studi
• Wirausaha bukan berkelompok tetapi merupakan wirausaha mandiri atau
perorangan
Panduan penulisan tugas akhir skripsi kewirausahaan ini mengikuti Panduan Tugas
Akhir untuk bentuk skripsi Kewirausahaan sesuai dengan Buku Panduan Tugas Akhir
Sarjana
(Skripsi)
FTP
UB
yang
ada
di
https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf

8. KARYA ILMIAH KOMPETITIF
Sesuai panduan penulisan tugas akhir skripsi Karya Kompetitif dan mengikuti
Panduan Tugas Akhir untuk bentuk skripsi Karya Kompetitif sesuai dengan Buku
Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
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II. BENTUK-BENTUK TUGAS AKHIR TESIS
Tugas akhir mahasiswa untuk tesis adalah wajib walaupun kondisi pandemic Cpvid 19 dan
tidak memungkinkan sepenuhnya melaksanakan tugas akhir sesuai dengan yang biasa
dilakukan. Bentuk-bentuk tugas akhir tesis pada masa pandemic Covid19 ini adalah sebagai
berikut:
1. PENELITIAN LABORATORIUM/BENGKEL/STUDI/LAPANG
a. Penelitian sudah berjalan dengan data primer terkumpul 50% atau lebih.
Tesis bisa disusun berdasarkan data yang sudah diperoleh.
Dosen
pembimbing yang menentukan apakah data yang diperoleh telah mencapai
50% atau lebih tersebut,
b. Penelitian yang belum mencapai data primer terkumpul sebesar 50%.
Tesis dapat disusun dengan dilengkapi dengan analisis yang lebih mendalam.
Kedalaman pembahasan diarahkan oleh pembimbing atau dilengkapi dengan
data sekunder atau openeitian dilanjutkan di laboratorium yang menerima
peneliti mahasiswa.
c. Belum penelitian sama sekali. Penyiapan sampel di rumah dengan
memperhatikan standar keamanan atau di laboratorium yang menerima
peneliti mahasiswa. Analisis dikirim ke laboratorium yang menerima jasa
analisis atau dilakukan sendiri di laboratorium yang menerima peneliti
mahasiswa.
Panduan penulisan tugas akhir tesis penelitian laboratorium ini mengikuti Buku
Panduan Tugas Akhir Magister (Tesis) FTP UB dengan buku panduan yang ada di
https://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-MagisterTESIS.pdf

2. PENELITIAN NON LABORATORIUM
Merupakan penelitian yang tidak menggunakan laboratorium/bengkel/studio/lapang.
Penelitian mandiri tanpa menggunakan laboratorium sesuai dengan standar
keamanan. Analisis bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat laboratorium.
Penelitian yang dapat dilakukan meliputi:
a. Penelitian seperti artificial neural network (ANN), image processing,
pemodelan matematika, feasibility study
b. Perancangan alat mesin, unit pengolahan pabrik, dan sistem informasi
Panduan penulisan tugas akhir tesis penelitian non laboratorium ini mengikuti Buku
Panduan Tugas Akhir Magister (Tesis) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Magister-TESIS.pdf
3. PENELITIAN DENGAN DATA SEKUNDER
Pengolahan data sekunder dengan mengikuti prosedur penelitian sesuai dengan
bidang keilmuan program studi. Data yang diolah adalah data sekunder dari berbagai
sumber. Panduan penulisan tugas akhir tesis dengan data sekunder ini mengikuti
Buku Panduan Tugas Akhir Magister (Tesis) FTP UB yang ada di
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https://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-MagisterTESIS.pdf
4. PENELITIAN SURVEI
Pengolahan data survei dengan mengikuti prosedur penelitian sesuai dengan bidang
keilmuan program studi. Data yang diolah adalah data hasil survei dari berbagai
sumber. Panduan penulisan tugas akhir tesis penelitian hasil survei ini mengikuti Buku
Panduan Tugas Akhir Magister (Tesis) FTP UB yang ada di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Magister-TESIS.pdf
5. REVIEW TENTANG SUATU TOPIK
• Menelaah suatu masalah berdasarkan literatur terkini
• Mengandung unsur analisis dan sintesis
• Tulisan dalam tesis dibuat artikel jurnal ilmiah yang harus dikirim ke jurnal
minimal Sinta 2 atau jurnal internasional atau prosiding terindeks Scopus
sesuai dengan Pertor UB No. 52 Tahun 2018.
• Panduan penulisan Tugas Akhir Review dapat dilihat pada Lampiran 2.
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III. BENTUK-BENTUK TUGAS AKHIR DISERTASI
1. PENELITIAN LABORATORIUM/STUDIO/LAPANG
Penelitian tetap dilakukan dan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pada saat
pandemi Covid 19. Mahasiswa bisa mengirim sampel ke laboratorium yang telah buka dan
menerima jasa analisis dan berkerja di laboratorium yang membolehkan peneliti
mahasiswa.

2. ARTIKEL SYSTEMAIC REVIEW
a. Artikel systematic review bisa menggantikan tahap penelitian sepanjang substansi
penelitian disertasi kedalamannya memadai
b. Artikel systematic review harus dikirim ke jurnal internasional sesuai dengan Pertor
UB No. 52 Tahun 2018.
c. Panduan penulisan Systematic Review sesuai dengan jurnal yang dituju
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IV. PRAKTEK KERJA LAPANG DAN KULIAH KERJA NYATA

Praktek Kerja Lapang (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk masa pandemi Covid 19
mengalami penyesuaian. Bentuk-bentuk PK/KKN L selain PKL/KKN yang biasa dilakukan
pada kondisi normal, bentuk PKL/KKN lain yang diperbolehkan adalah

A.

PRAKTEK KERJA LAPANG

1.

PKL di Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan industri rumah tangga/Bengkel Alsin/LSM
/Konsultan yang relevan deNgan bidang keilmuan program studi mahasiswa. Mahasiswa
tidak perlu setiap hari ke lokasi mitra. Kinerja mahasiswa dilapang dapat dialihkan
dengan beberapa metode seperti membantu mitra dari rumah seperti dalam
pengembangan produk, desain kemasan, perancangan pemasaran melalui media
internet (online), dan lain-lain. Kunjungan ke lokasi mitra mahasiswa arus mengikuti
protokol Covid 19.
PKL di laboratorium/bengkel/studio dengan tugas tertentu misal membantu menyusun
akreditasi laboratorium, penyusunan SOP laboratorium dll.
PKL dengan mahasiswa me-review suatu proses dari video/youtube/sumber
pembelajaran virtual lainnya terkait dengan bidang keilmuan program studi misal tentang
food factory, kemudian dibuat laporan sesuai panduan PKL .
PKL mandiri di lapang dengan mematuhi protokol Covid 19 seperti mengamati
pencemaran sungai. PKL bentuk ini tidak mempunyai pembimbing lapang. Pembimbing
PKL bertanggungjawab untuk memantau kegiatan lapang mahasiswa selama PKL
mandiri di lapang.

2.
3.

4.

B. KULIAH KERJA NYATA
1.

2.

Aktivitas mahasiswa dalam membantu penanggulangan wabah Covid19 serta membantu
masyarakat terdampak Covid19 (bukti keterlibatan dapat dari informasi Satgas Cpvid 19
UB atau luar UB) dapat dikonversikan sebagai KKN.
KKN dalam bentuk pembimbingan masyarakat di wilayah tempat tinggal mahasiswa.
Misal mahasiswa KKN dengan jenis aktivitas secara umum, seperti pembimbingan
masyarakat atau guru/sekolah untuk kegiatan pembelajaran online, pembuatan video
online

Catatan
Proses administrasi terkait kelengkapan PKL/KKN seperti logsheet kegiatan PKL/KKN yang
ditandatangani mitra menyesuaikan dengan bentuk PKL/KKN yang dilakukan, jika tidak
mempunyai mitra, tidak ada tanda tangan yang harus dituliskan di bagian mitra.
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V. KETENTUAN LAIN
1. Kelengkapan Ujian Skripsi atau Tesis
Kelengkapan ujian skripsi atau tesis sesuai dengan panduan di Buku Panduan
Tugas Akhir FTP tetap diikuti dengan penyesuaian dan diatur di Jurusan.

2. Kalimat Pernyataan
Di bagian awal skripsi/tesis/laporan PKL atau KKN setelah halaman persembahan
ditambahan halaman pernyataan tentang Pencantuman Kondisi Covid dengan kalimat
sebagai berikut:
“Skripsi/Tesis/Laporan PKL/Laporan KKN ini disusun pada masa Pandemi Covid19”
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Lampiran 1. Format Penulisan Tugas Akhir Skripsi Review
A. PENJELASAN UMUM
Skripsi bentuk review merupakan skripsi yang mengulas tentang suatu topik dalam bidang
keilmuan sesuai program studi mahasiswa. Ulasan mengenai topik terbaru di bidang ilmunya
dengan mengkaji berbagai literatur primer atau jurnal terbaru (sebaiknya 10 tahun terakhir)
dan dari informasi dari literatur tersebut dilakukan analisis dan sintesis terkait topik yang
dibahas.

B. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika laporan skripsi review ini adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian/kajian dan manfaat
kajian/review. Berikut adalah penjelasan masing-masing sub-bab dalam bab pendahuluan:
1.1. Latar Belakang
Secara umum, latar belakang memuat penjelasan hal-hal yang melatarbelakangi pokok
persoalan yang dijadikan topik dalam Tugas Akhir Review dengan mengetengahkan
pentingnya pokok persoalan tersebut dibahas dan pentingnya bahasan tersebut dalam
perkembangan ilmu pengetahuan sesuai program studi mahasiswa. Kelemahan-kelemahan
dan keunggulan-keunggulan dari penelitian/kajian terdahulu dapat dikembangkan dan
dirumuskan menjadi suatu permasalahan untuk diulas.
1.2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah memuat pernyataan-pernyataan berupa kalimat tanya atau kalimat
lengkap berdasar alinea, yang disusun secara runut (urut) mulai dari permasalahan, solusi
alternatif pemecahan masalah dan keputusan pemecahan masalah yang digunakan dalam
ulasan.
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan review merupakan bentuk lain dari perumusan masalah suatu
kajian/review dan biasanya ditulis secara ringkas. Sub-bab ini harus dapat mencerminkan
topik ulasan dan urgensinya, dan apabila terumuskan dengan baik akan dapat digunakan
sebagai penuntun langkah-langkah dlam penulisan review.
1.4. Manfaat
Sub-bab ini erat hubungannya dengan kontribusi penulsiasn review dan merupakan
uraian mengenai potensi kontribusi atau kemungkinan penerapan hasil review tersebut.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka berisi kaidah, dalil, teori-teori yang biasanya diperoleh berbagai dan
sumber/tulisan ilmiah. Pendapat atau bagian dari diklat kuliah, penuntun/petunjuk/pedoman
praktikum dan semua bahan yang diberikan selama perkuliahan tidak dapat digunakan
sebagai sumber informasi ilmiah yang sahih (valid) sehingga bukan merupakan bahan
kepustakaan.
Secara umum tinjauan pustaka memuat uraian landasan ilmiah dan berkaitan erat dengan:
1. Masalah dari topik yang diulas/dikaji dan perkembangan terkininya
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2. Metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian-penelitian dari
literatur yang dikaji.
3. Gambaran perkembangan penelitian/kajian pada topik yang sama atau serupa
4. Hasil-hasil penelitian/kajian terdahulu pada kondisi yang berbeda sebagai bahan
pembanding.
Landasan ilmiah yang disajikan dalam Tinjauan Pustaka mempunyai arti penting
sebagai dasar untuk me-review. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui perkembangan ilmu
dan teknologi yang terkait dengan topik review melalui penelusuran pustaka terbaru. Akan
lebih baik lagi jika perkembangan hal yang terkait erat dengan pokok kajian dapat
dikemukakan secara runut, mulai dari pustaka yang lama hingga yang terbaru. Tidak ada
acuan umum mengenai keterbaruan pustaka, semakin cepat perubahan dan perkembangan
ilmu dan teknologi dalam bidang itu, maka hasil penelitian/kajian terbaru akan semakin
banyak. Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan mendapatkan pustaka
terbaru, sebaiknya hasil-hasil penelitian/kajian 10 tahun terakhir, dengan cepat dan mudah.
Pustaka yang diacu sebaiknya berupa pustaka primer dari jurnal hasil penelitian, skripsi,
tesis, atau disertasi dan paten. Kurun waktu pustaka yang diacu sebaiknya 10 tahun terakhir
untuk menunjukkan bahwa referensi yang menjadi rujukan adalah mutakhir.
2.2. Hipotesis
Pada bagian akhir dari tinjauan pustaka, jika diperlukan dapat ditambahkan hipotesis.
Hipotesis merupakan dugaan atau pendapat sementara berdasarkan hasil kajian literatur.
Hipotesis disusun sesuai dengan kebutuhan dan pada bidang kajian tertentu belum tentu ada
hipetesis.

BAB III. PEMBAHASAN
Dalam bagian ini dilakukan pembahasan terhadap topik yang telah ditentukan secara
sistematis sesuai dengan kebutuhan penulisan. Jika ada data dari hasil-hasil penelaahan
literatur, data tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan disajikan dengan disertakan
sumbernya. Data tersebut dibahas dan diulas secara mendalam. Dalam pembahasan
dilakukan analisis terhadap hasil telaah literatur yang ada dan dilakukan sinteisis atau
kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan telaah literatur tersebut.
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Bab ini merupakan bagian terakhir dari bagian utama Tugas Akhir, dan lazimnya
dipisahkan menjadi dua sub-bab, yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil-hasil
utama dan pada dasarnya menjawab permasalahan atau tujuan dan hipótesis yang diajukan.
Sub-bab ini tidak sama dengan ringkasan hasil. Jadi jelaslah bahwa ada benang merah yang
menghubungkan antara judul, (rumusan) masalah, tujuan, hipótesis dan pembahasan serta
kesimpulan. Kesimpulan biasanya dinyatakan dalam kalimat (teks), baik yang didahului oleh
nomor dan atau dalam bentuk paragraf. Kesimpulan tidak lazim disajikan dalam bentuk nonteks. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang ringkas, runut, informatif, dan tidak lebih dari
1 halaman.
4.2. Saran
Sub-bab saran biasanya menyajikan hal-hal relevan yang terkait dengan hasil review
yang dilakukan. Sebagai contoh, pemanfaatannya untuk tujuan praktis, langkah perbaikan jika
akan dilakukan penelitian/kajian, tindak lanjut yang perlu dilakukan. Saran tidak boleh
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melenceng dari pokok kajian dan hasil kajian/review yang diperoleh. Sebaiknya saran
maksimal 1 halaman.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang dirujuk atau digunakan untuk mendukung
suatu kajian/review. Seperti telah dikemukakan, diktat, petunjuk/pedoman praktikum, apalagi
catatan kuliah, tidak dapat digunakan sebagai kepustakaan. Kepustakaan yang lazim
digunakan adalah buku teks (bernomor ISBN), karya tulis ilmiah berbentuk buku laporan, dan
atau artikel dalam jurnal/majalah/buletin ilmiah yang bernomor ISSN. Cara penyusunan
pustaka di dalam Daftar Pustaka menggunakan dasar urutan alfabet pengarang dan tahun
terbitnya. Cara penulisan untuk merujuk kepustakaan di dalam teks dan Daftar Pustaka
mengikuti Buku Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
Syarat pustaka:
1. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal internasional bereputasi
2. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal internasional terindeks di Scopus/ISI
Thompson/Web of Science
3. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal internasional
4. Paten
5. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal nasional minimal Sinta 4
6. Buku teks dari publisher yang bereputasi
7. Tesis
8. Disertasi

LAMPIRAN
Lampiran berisi daftar link referensi yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar Pustaka

C. PEDOMAN PENULISAN
Pedoman penulisan laporan tugas akhir mengikuti pedoman penulisan yang tercantum dalam
Buku
Panduan
Tugas
Akhir
Sarjana
(Skripsi)
di
https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf

D. FORMAT PENGETIKAN
Format pengetikan laporan tugas akhir mengikuti format yang tercantum dalam Buku
Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) di https://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/BukuPanduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
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Lampiran 2. Format Penulisan Tugas Akhir Tesis Review
A. PENJELASAN UMUM
Tesis bentuk review merupakan skripsi yang mengulas tentang suatu topik dalam bidang
keilmuan sesuai program studi mahasiswa secara mendalam sesuai KKNI level 7 untuk
mahasiswa program magister. Ulasan mengenai topik terbaru di bidang ilmunya dengan
mengkaji berbagai literatur primer atau jurnal terbaru (sebaiknya 10 tahun terakhir) dan dari
informasi dari literatur tersebut dilakukan analisis dan sintesis terkait topik yang dibahas.
Topik yang dipilih merupakan topik terkini dan didukung oleh sumber literatur yang mencukup
dan mutakhir, sehingga

B. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika laporan tesis review ini adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian/kajian dan manfaat
review/kajian. Berikut adalah penjelasan masing-masing sub-bab dalam bab pendahuluan:
1.1. Latar Belakang
Secara umum, latar belakang memuat penjelasan hal-hal yang melatarbelakangi pokok
persoalan yang dijadikan topik dalam Tugas Akhir dengan mengetengahkan pentingnya
pokok persoalan tersebut dibahas dan pentingnya bahasan tersebut dalam perkembangan
ilmu pengetahuan sesuai program studi mahasiswa. Kelemahan-kelemahan dan keunggulankeunggulan dari penelitian/kajian terdahulu dapat dikembangkan dan dirumuskan menjadi
suatu permasalahan untuk diulas.
1.2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah memuat pernyataan-pernyataan berupa kalimat tanya atau kalimat
lengkap berdasar alinea, yang disusun secara runut (urut) mulai dari permasalahan, solusi
alternatif pemecahan masalah dan keputusan pemecahan masalah yang digunakan dalam
ulasan.
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan review merupakan bentuk lain dari perumusan masalah suatu
ulasan/review dan biasanya ditulis secara ringkas. Sub-bab ini harus dapat mencerminkan
topik ulasan dan urgensinya, dan apabila terumuskan dengan baik akan dapat digunakan
sebagai penuntun langkah-langkah dalam penulisan review.
1.4. Manfaat
Sub-bab ini erat hubungannya dengan kontribusi penulisan review dan merupakan
uraian mengenai potensi kontribusi atau kemungkinan penerapan hasil review tersebut.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka berisi kaidah, dalil, teori-teori yang biasanya diperoleh dari buku-buku
teks, artikel ilmiah di jurnal yang kredibel, paten, tesis dan disertasi. Secara umum tinjauan
pustaka memuat uraian landasan ilmiah dan berkaitan erat dengan:
1. Masalah dari topik yang diulas dan perkembangan terkininya
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2. Metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian-penelitian dari
literatur yang dikaji.
3. Gambaran perkembangan penelitian/kajian pada topik yang sama atau serupa
4. Hasil-hasil penelitian/kajian terdahulu pada kondisi yang berbeda sebagai bahan
pembanding.
Landasan ilmiah yang disajikan dalam Tinjauan Pustaka mempunyai arti penting
sebagai dasar untuk me-review. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui perkembangan ilmu
dan teknologi yang terkait dengan topik review melalui penelusuran pustaka terbaru. Akan
lebih baik lagi jika perkembangan hal yang terkait erat dengan pokok kajian dapat
dikemukakan secara runut, mulai dari pustaka yang lama hingga yang terbaru. Tidak ada
acuan umum mengenai keterbaruan pustaka, semakin cepat perubahan dan perkembangan
ilmu dan teknologi dalam bidang itu, maka hasil penelitian/kajian terbaru akan semakin
banyak. Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan mendapatkan pustaka
terbaru, hasil-hasil penelitian/kajian 10 tahun terakhir, dengan cepat dan mudah.
Pustaka yang diacu sebaiknya berupa pustaka primer dari jurnal hasil penelitian, tesis,
atau disertasi dan paten. Kurun waktu pustaka yang diacu sebaiknya 10 tahun terakhir untuk
menunjukkan bahwa referensi yang menjadi rujukan adalah mutakhir.
2.2. Hipotesis
Pada bagian akhir dari tinjauan pustaka, jika diperlukan dapat ditambahkan hipotesis.
Hipotesis merupakan dugaan atau pendapat sementara berdasarkan hasil kajian literatur.

BAB III. KERANGKA KONSEP
Merupakan landasan teori yang mendasari topik yang diulas dalam tesis review ini. Pada
bagian ini disajikan dasar-dasar teori dan kerangka konsep pemikiran yang mendasari ulasan
yang akan dibahas pada Bab IV. Dari kerangka konsep pemikiran ini kemudian dijabarkan
dalam sistematika pembahasan pada bab IV.

BAB IV. PEMBAHASAN
Dalam bagian ini dilakukan pembahasan terhadap topik yang telah ditentukan secara
sistematis sesuai dengan kebutuhan penulisan. Jika ada data yang ada dari hasil-hasil
penelaahan literatur, data tersebuit digunakan sesuai kebutuhan dan disajikan dengan
disertakan sumbernya. Data tersebut dibahas dan diulas secara mendalam. Dalam
pembahasan dilakukan analisis terhadap hasil telaah literatur yang ada dan dilakukan sinteisis
atau kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan telaah literatur
tersebut.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab permasalahan atau
tujuan dan hipótesis yang diajukan. Sub-bab ini tidak sama dengan ringkasan hasil. Jadi
jelaslah bahwa ada benang merah yang menghubungkan antara judul, (rumusan) masalah,
tujuan, hipótesis dan pembahasan serta kesimpulan. Kesimpulan biasanya dinyatakan dalam
kalimat (teks), baik yang didahului oleh nomor dan atau dalam bentuk paragraf. Kesimpulan
tidak lazim disajikan dalam bentuk non-teks. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang
ringkas, runut, informatif, dan tidak lebih dari 1 halaman.
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5.2. Saran
Sub-bab saran biasanya menyajikan hal-hal relevan yang terkait dengan hasil review ini
yang dilakukan. Sebagai contoh, pemanfaatannya untuk tujuan praktis, langkah perbaikan jika
akan dilakukan penelitian/kajian, tindak lanjut yang perlu dilakukan. Saran tidak boleh
melenceng dari pokok kajian dan hasil penelitian/kajian yang diperoleh. Sebaiknya saran
maksimal 1 halaman.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang dirujuk atau digunakan untuk mendukung
suatu penelitian/kajian. Seperti telah dikemukakan, diktat, petunjuk/pedoman praktikum,
apalagi catatan kuliah, tidak dapat digunakan sebagai kepustakaan. Kepustakaan yang lazim
digunakan adalah buku teks (bernomor ISBN), karya tulis ilmiah berbentuk buku laporan, dan
atau artikel dalam jurnal/majalah/buletin ilmiah yang bernomor ISSN. Cara penyusunan
pustaka di dalam Daftar Pustaka menggunakan dasar urutan alfabet pengarang dan tahun
terbitnya. Cara penulisan untuk merujuk kepustakaan di dalam teks dan Daftar Pustaka
mengikuti Buku Panduan Tugas Akhir Sarjana (Skripsi) di https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Sarjana-SKRIPSI.pdf
Syarat pustaka:
1. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal internasional bereputasi minimal 20
jurnal
2. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal internasional terindeks di Scopus/ISI
Thompson/Web of Science
3. Paten
4. Artikel penelitian (pustaka primer) pada jurnal nasional minimal Sinta 2
5. Buku teks dari publisher yang bereputasi
6. Tesis
7. Disertasi
.
LAMPIRAN
Lampiran berisi daftar link referensi yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar Pustaka

C. PEDOMAN PENULISAN
Pedoman penulisan laporan tugas akhir mengikuti pedoman penulisan yang tercantum dalam
Buku
Panduan
Tugas
Akhir
Magister
(Tesis)
di
https://tp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2020/03/Buku-Panduan-Tugas-Akhir-Magister-TESIS.pdf

D. FORMAT PENGETIKAN
Format pengetikan laporan tugas akhir mengikuti format yang tercantum dalam Buku
Panduan Tugas Akhir Magister (Tesis) di https://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/BukuPanduan-Tugas-Akhir-Magister-TESIS.pdf
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