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BAB I PENDAHULUAN 
 
 Kegiatan kerja praktik di Jurusan Teknik Metalurgi Untirta merupakan 

kegiatan akademik yang bersifat wajib dan harus dilakukan oleh setiap mahasiswa 

Jurusan teknik Metalurgi Untirta.Selain itu kerja praktik juga merupakan salah satu 

syarat untuk menempuh sidang sarjana. Menurut kurikulum Jurusan Teknik 

Metalurgi Untirta, kegiatan kerja praktik berbobot 2 SKS pada semester VI (enam), 

sedangkan  pelaksanaan kerja praktik bersifat fleksibel atau dapat dilakukan pada 

semester genap atau gasal. 

 Buku Penuntun Kerja Praktik dan Penulisan Laporan Edisi V tahun 2018 ini 

merupakan  revisi dari Buku Penuntun Kerja Praktik Edisi IV tahun 2014 dan berlaku 

di jurusan Teknik Metalurgi Untirta. Buku penuntun ini disusun untuk memudahkan 

mahasiswa untuk menulis laporan kerja praktik. 

 

I.1 Tujuan 

 Tujuan Kerja Praktik bagi mahasiswa di Jurusan Teknik Metalurgi Untirta 

bertujuan untuk : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung 

dengan kegiatan di perusahaan, instansi ataupun lembaga penelitian yang berkaitan 

dengan bidang ilmu metalurgi 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati, memahami, 

membandingkan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya 

dari kuliah dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 

3. Memberi tambahan wawasan bagi mahasiswa tentang lapangan pekerjaan bidang 

metalurgi agar dapat terjun ke profesinya. 

 

Bagi perusahaan yang memberikan tempat untuk kerja praktik, program 

kerja praktik dapat pula dikaitkan dengan usaha untuk mengisi kebutuhan tenaga 

kerja baru bila rencana pembangunan akan dilakukan. Selama mahasiswa melakukan  



kerja praktik, perusahaan dapat mengamati, mengarahkan dan mengevaluasi 

mahasiswa. Dengan demikian apabila prestasi kerja mahasiswa itu baik, setelah lulus 

yang bersangkutan dapat diproyeksikan untuk diterima bekerja di perusahaan dan 

dapat langsung mengenali lingkungan pekerjaannya.  

 

I.2 Waktu Kerja Praktik 

 Ketentuan waktu kerja praktik di Jurusan Teknik Metalurgi Untirta adalah : 

a. Kerja Praktik dapat diambil pada semester VI (enam), untuk pelaksanaannya 

fleksibel pada semester ganjil/genap 

b. Jangka waktu  melakukan kerja praktik minimal 1 bulan, dengan masa validasi 1 

semester. 

c. Untuk mahasiswa yang lokasi KP di sekitar Cilegon wajib mengikuti perkuliahan, 

untuk yang di luar Cilegon dapat diberikan dispensasi. 

d. Jika kerja praktik belum selesai setelah masa validasi berakhir, maka mahasiswa 

wajib mengambil kembali SKS kerja praktik pada semester berikutnya. 

e. Kerja Praktik dinyatakan selesai jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

-  Sudah melaksanakan Presentasi dan dinyatakan Lulus 

- Sudah membuat dan menyerahkan buku laporan kerja praktik yang telah 

ditandatangani oleh kedua pembimbing beserta satu buah softcopy dalam 

bentuk CD, buku laporan dan CD diserahkan ke koordinator KP. 

- Nilai kerja praktik sudah dikeluarkan oleh pembimbing akademik. 

 

I.3 Ketentuan Pembimbing Dan Tugas Mahasiswa Saat Kerja Praktik 

 Selama melaksanakan kerja praktik mahasiswa didampingi oleh dua orang 

pembimbing, yaitu pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Ketentuan 

pembimbing  lapangan adalah : 

1. Karyawan yang bekerja di pabrik atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja 

praktik, atau 



2. Pendidikan minimal pembimbing lapangan adalah Sarjana (S1) dari jurusan 

Teknik Metalurgi, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan sub teknik Metalurgi, 

Teknik Kimia, dan Teknik Material. Pembimbing lapangan dapat dibantu oleh 

pembimbing teknis berpendidikan diploma (D3) yang berpengalaman di bidang 

tersebut di atas.  

Sedangkan pembimbing akademik adalah dosen jurusan Teknik Metalurgi Untirta 

dengan masa membimbing selama satu semester. Penentuan pembimbing 

akademik selanjutnya akan ditentukan oleh koordinator KP. 

 Saat pelaksanaan KP mahasiwa bertugas untuk : 

1. Mengamati, memahami, membandingkan, menganalisis, dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dari kuliah (secara teoritis) dengan keadaan 

sebenarnya di lapangan. 

2. Melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan dan staff perusahaan tentang 

kegiatan yang berlangsung di perusahaan 

3. Melaksanaan, menyelesaikan serta menuliskan dalam laporan jika diberi tugas 

tambahan/khusus yang berkaitan dengan ilmu metalurgi oleh perusahaan. 

4. Menyusun laporan kerja praktik dan mempresentasikan dihadapan 

pembimbing akademik dan mahasiswa lainya dengan jadwal yang telah disetujui 

(jumlah mahasiswa yang menghadiri seminar KP minimal 5 orang). 

 

I.4 Syarat Dan Prosedur Kerja Praktik 

 Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat melakukan kerja 

praktik adalah : 

1. Sudah lulus mata kuliah 90 sks (Transkrip Nilai) 

2. Jumlah nilai D maksimal 12 sks 

3. Sudah lulus matakuliah LabMet I (KRS/Transkip Nilai) 

4. IPK minimal 2,00 

5. Menghadiri seminar KP sebanyak 5x (Form kehadiran) 

Prosedur Kerja Praktik dapat dilihat pada lampiran A 



I.5 Pencetakan Dan Penjilidan 

 Laporan Kerja Praktik dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (210 mm x 297 

mm) dan berat 80 g/m2 (HVS 80 GSM). Naskah laporan dicetak dengan batas 4 cm 

dari tepi kiri dan atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan dan tepi bawah. 

 Naskah asli laporan kerja praktik dalam bentuk final telah ditandatangani oleh 

pembimbing akademik dan pembimbing lapangan dan dicetak 1 buah (eksemplar) 

dan sebuah softcopy (CD) untuk jurusan dalam kemasan hardcover. 

 Naskah laporan kerja praktik dibuat dengan bantuan komputer menggunakan 

printer dengan tinta berwarna hitam. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 

Roman dengan ukuran font 12. Khusus untuk pencetakan gambar – gambar berwarna, 

ada naskah asli dapat dicetak berwarna. Ketentuan penjilidan yang lain : 

a. Naskah dicetak pada satu halaman muka 

b. Baris baris kalimat naskah laporan berjarak 1,5 spasi. 

c. Penyimpangan dari jarak 1,5 spasi menjadi 1 spasi dilakukan pada catatan 

kaki (footnote), judul keterangan dan isi diagram, tabel, gambar, dan daftar 

pustaka. 

d. Baris pertama paragraph baru berjarak 3 spasi dari baris terakhir paragraph 

yang mendahuluinya. 

e. Huruf pertama paragraph baru dimulai dari batas tepi kiri naskah. Hindari 

memulai paragraph baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat 

untuk sedikitnya dua baris. Baris terakhir sebuah paragraph jangan diletakan 

pada halaman baru berikutnya, tinggalkan baris tersebut pada dasar halaman. 

f. Bentuk penjilidan adalah jilid buku dengan cover coklat (kertas Omega 

No 29) 

g. Halaman kosong (jika diperlukan) untuk pemisah bab baru berbentuk kertas 

kosong saja. 

 

 

 



I.6 Perbaikan Kesalahan 

 Naskah laporan KP yang final tidak boleh mengandung kesalahan, ataupun 

perbaikan kesalahan. 

 

I.7 Pemakaian Bahasa Indonesia Baku 

 Penulisan laporan mengikuti kaidah penulisan yang layak seperti penggunaan 

bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. Selain itu juga mengikuti 

kelaziman penulisan pada disiplin ilmu yang diikuti. 

 Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah laporan, haruslah bahasa 

Indonesia dengan tingkat keresmian yang tinggi dengan menaati kaidah tata bahasa 

resmi sesuai dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Penulisan 

kalimat harus utuh dan lengkap serta pergunakan tanda baca secukupnya. 

 Kata ganti orang terutama kata ganti orang pertama (saya dan kami) tidak 

digunakan. Susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga kalimat tersebut tidak perlu 

menggunakan kata ganti orang. Ketentuan penulisan lainnya disesuikan dengan 

matakuliah Metodologi penelitian. 

 

BAB II BAGIAN – BAGIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 

II.1 Format Laporan 

 Naskah laporan KP disusun dalam format sebagai berikut: 

- Cover Laporan (KP)  

- Lembar Pengesahan 

- Abstrak 

- Kata Pengantar 

- Daftar isi, Gambar, Tabel, Lampiran, Notasi dan Simbol 

- BAB I Overview Perusahaan 

- BAB II Proses Produksi 

- BAB III Tugas Khusus (Jika ada) 



- BAB IV Kesimpulan 

- Daftar Pustaka 

- Lampiran – lampiran 

 

II.2 Abstrak 

 Abstrak merupakan extended abstract yang terdiri atas satu halaman dan 

ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstak terdiri atas 300-500 kata dan memuat ulasan 

singkat tentang proses produksi pada perusahaan dan penjelasan dan hasil dari tugas 

khusus secara singkat (jika ada). Abstrak tidak mengandung referensi. Abstrak 

laporan ditulis dalam jarak 1 spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti tubuh 

utama laporan. Halaman ini juga memuat judul laporan, nama lengkap mahasiswa 

dan NPM yang bersangkutan.  

Kalimat pertama abstrak laporan berjarak 1,5 spasi dari baris terakhir NPM 

mahasiswa. Kata pertama atau awal paragraf baru dipisahkan dengan dua spasi dari 

kalimat terakhir paragraf yang mendahuluinya.Format halaman abstrak dapat dilihat 

pada lampiran B buku pedoman ini. Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci 

(keywords). 

 

II.3 Bagian Persiapan Laporan 

II.3.1  Sampul 

Sampul laporan KP berwarna Coklat (Kertas Omega No.29). Pada sampul 

tersebut dicetak judul laporan, nama lengkap mahasiswa, keterangan Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa dan tahun penyelesaian. Judul laporan, nama lengkap 

mahasiswa dan baris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ditulis dengan huruf kapital. 

Pada punggung sampul dituliskan nama penulis, judul, dan tahun laporan.  Jenis dan 

ukuran huruf ditentukan sebagai berikut:  

Judul Laporan : (disusun seperti trapesium terbalik) 

Jenis huruf (font) :   Times New Roman Capital 



Ukuran huruf :   ukuran (font) 14, cetak tebal (bold)  

Kata “LAPORAN KERJA PRAKTIK”       :   sama dengan judul  

Kalimat di bawah kata “LAPORAN KERJA PRAKTIK” jenis huruf sama, ukuran 

12, cetak tebal  

Kata “oleh”  :   ukuran 12, cetak tebal  

Nama mahasiswa :   ukuran 14, cetak tebal   

Nomor NPM   :   ukuran 14, cetak tebal  

Program Studi :   ukuran 14, cetak tebal  

Lambang Untirta : ukuran tinggi 3,5 cm dan “kosong” (lihat contoh pada 

lampiran C)  

Kata Untirta dan tahun penyelesaian : ukuran 14, cetak tebal.  

 

Contoh format penulisan sampul laporan dapat dilihat pada lampiran C 

 
II.3.2 Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul laporan, nama mahasiswa, NPM, program studi, nama dan tanda 

tangan pembimbing lapangan dan akademik serta tanggal pengesahan laporan. Jika 

pembimbing lebih dari satu orang, nama pembimbing ditulis sejajar dimulai dengan 

pembimbing lapangan di kiri dan diikuti dengan pembimbing akademik di sebelah 

kanan. Cara penulisan halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran D. 

 
II.3.3 Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar dicetak pada halaman baru. Pada halaman ini 

mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada 

pembimbing dan perorangan lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan 

kritik, kepada mereka yang telah membantu terlaksananya KP, dan sebagainya. Cara 

menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi semuanya hendaknya menggunakan 



kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan 

dibatasi hanya yang “scientifically related” (1 halaman saja). 

 

II.3.4 Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI 

yang ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. Halaman ini memuat 

nomor bab, nomor anak bab, judul bab dan judul anak-bab dan nomor halaman 

tempat judul bab dan judul anak bab dimuat. Ketiganya masing-masing dituliskan 

pada tiga kolom yang berurutan. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi tanpa 

diakhiri dengan titik, sedangkan nomor anak bab ditulis dengan angka Romawi dan 

angka Arab yang dipisahkan oleh sebuah titik, angka Romawi menunjukkan nomor 

bab, sedangkan angka Arab menunjukkan nomor urut anak-bab dalam bab. Nomor 

dan judul anak pada anak bab, jika ada, tidak perlu dimuat pada halaman daftar isi. 

Akan tetapi nomor anak pada anak-bab ditulis dengan satu angka Romawi dan dua 

angka Arab yang masing-masing dipisahkan oleh sebuah titik, angka Romawi 

menunjukkan nomor bab, angka Arab pertama menunjukkan nomor urut anak-bab 

dalam bab, sedangkan angka Arab yang kedua menunjukkan nomor urut anak pada 

anak-bab tersebut. Judul bab, judul anak-bab dan anak pada anak-bab ditulis dengan 

huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital. 

Judul bab dan judul anak-bab tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah 

kalimat. Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Contoh halaman 

daftar isi, format susunan, dan cara penulisan halaman daftar isi dapat dilihat pada 

lampiran E. 

 
II.3.5 Halaman Daftar Gambar Dan Ilustrasi 

Halaman daftar gambar dan ilustrasi dicetak pada halaman baru. Halaman ini 

memuat nomor gambar/ilustrasi, judul gambar/ilustrasi, dan nomor halaman tempat 

gambar/ilustrasi dimuat. 



Nomor gambar/ilustrasi ditulis dengan dua angka yang dipisahkan sebuah 

titik. Angka pertama yang ditulis dengan angka Romawi menunjukkan nomor bab 

tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua yang ditulis dengan angka 

Arab menunjukkan nomor urut gambar/ilustrasi dalam bab.  

Judul atau nama gambar/ilustrasi ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf 

pertama kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar 

dipisahkan dengan satu spasi. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka Arab 

menunjukkan nomor halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat.  Contoh halaman 

daftar gambar dan ilustrasi, format susunan dan cara penulisan halaman daftar 

gambar dan ilustrasi dapat dilihat pada lampiran G 

 

II.3.6  Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat nomor 

tabel, judul atau nama tabel, dan nomor halaman tempat tabel dimuat. Penulisan 

nomor tabel sama dengan penulisan nomor gambar/ilustrasi, penulisan judul atau 

nama tabel juga sama dengan penulisan judul gambar/ilustrasi.  

Nomor halaman yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan nomor 

halaman tempat tabel dimuat. Contoh halaman daftar tabel, format susunan dan cara 

penulisan halaman daftar tabel dapat dilihat pada lampiran H. 

  

II.3.7 Halaman Lampiran 

Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat 

nomor lampiran, anak-lampiran, judul lampiran, dan judul anak-lampiran serta nomor 

halaman tempat judul lampiran dan judul anak-lampiran dimuat. Urutan lampiran 

dituliskan dengan huruf kapital abjad Latin A, B, dan seterusnya, serta urutan anak-

lampiran dituliskan dengan angka Arab. Nomor anak-lampiran tersebut menunjukkan 

nomor urut dalam lampiran. Cara penulisan judul lampiran dan judul anak-lampiran 

sama seperti penulisan judul bab dan judul anak-bab pada halaman daftar isi. Contoh 



halaman daftar lampiran, format susunan, dan cara penulisan halaman lampiran dapat 

dilihat pada lampiran F. 

 

II.3.8  Halaman Daftar Singkatan Dan Lambang 

Halaman daftar singkatan dan lambang ditulis pada halaman baru. Halaman 

ini memuat singkatan istilah, satuan dan lambang variabel/besaran (ditulis di kolom 

pertama), nama variabel dan nama istilah lengkap yang ditulis di belakang lambang 

dan singkatannya (ditulis di kolom kedua), dan nomor halaman tempat singkatan 

lambang muncul untuk pertama kali (ditulis di kolom ketiga). 

Singkatan dan lambang pada kolom pertama diurut menurut abjad Latin, 

huruf kapital kemudian disusul oleh huruf kecilnya, kemudian disusul dengan 

lambang yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut sesuai dengan abjad 

Yunani.  Nama variabel/besaran atau nama istilah-yang-disingkat pada kolom kedua 

ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital.  

Contoh halaman daftar singkatan dan lambang, format susunan, dan cara penulisan 

dapat dilihat pada lampiran I buku pedoman ini.   

   
II.4 Tubuh Utama Laporan Kerja Praktik 

 Bagian utama dari Laporan KP terdiri atas beberapa bagian yaitu : 

1. Bab Overview Perusahaan : pada bab ini ditulis hal-hal yang mencakup sejarah 

dan manajemen perusahaan tersebut. 

2. Bab Proses Produksi : bab proses produksi menceritakan setiap kegiatan yang 

berlangsung di perusahaan tersebut dari hulu hingga hillir. Bab ini juga mencakup 

diagram alir proses produksi, bahan baku, proses, produk, dan pengujian – 

pengujian produk 

3. Bab Tugas Khusus : Tugas khusus dimasukan kedalam laporan jika ada. 

4. Kesimpulan  

 

 



II. 5 Daftar Pustaka 

 Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri. Oleh karena itu tidak diberi nomor 

bab. Daftar pustaka ditulis pada halaman baru dan judul DAFTAR PUSTAKA 

dicetak 3 cm dari batas atas, dengan huruf kapital tanpa titik di belakang huruf 

terakhir. Ada beberapa cara untuk menuliskan daftar pustaka, tetapi cara yang 

diusulkan untuk dijadikan format adalah cara yang akan diuraikan berikut ini.  Daftar 

pustaka berisi semua pustaka yang digunakan untuk menyiapkan dan menuliskan 

laporan. Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus benar-benar 

dirujuk dalam penulisan laporan. 

Daftar pustaka terdiri atas makalah dan buku yang diterbitkan dan lazimnya 

dapat ditemukan di perpustakaan. Pustaka yang mengambil halaman situs 

web/website internet merujuk pada aturan yang berlaku di bidangnya masing-masing. 

Sumber-sumber yang tidak diterbitkan tidak dimuat dalam daftar pustaka, dapat 

dicantumkan pada catatan kaki (foot-note) pada halaman bersangkutan. Namun 

sangat dianjurkan untuk menghindari adanya catatan kaki (foot-note) dan sedapat 

mungkin diusahakan agar hal tersebut diuraikan/diungkapkan menyatu dalam teks 

laporan. Buku ajar (textbook) yang dimuat dalam daftar pustaka supaya diusahakan 

pustaka yang paling mutakhir. Daftar pustaka terdiri atas makalah, buku ataupun 

prosiding yang diterbitkan dan lazimnya dapat ditemukan di perpustakaan buku, 

jurnal,buletin, prosiding, ataupun situs web. Untuk situs web hindari menggunakan 

daftar pustaka yang berasal dari wikipedia, blogspot. 

 

BAB III GAMBAR DAN TABEL 

III.1 Gambar 

Pada buku pedoman ini istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, 

diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan potret. Gambar harus 

dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah laporan. Gambar asli dibuat dengan 

printer atau plotter atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Huruf, angka dan 

tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas. 



III.2 Gambar Yang Tidak Dapat Diterima 

Gambar yang tidak dapat diterima sebagai bagian dari naskah laporan adalah:        

1. gambar yang dibuat pada kertas grafik 

2. gambar yang dibuat pada kertas grafik kemudian kertas grafik tersebut ditempel 

pada kertas naskah, 

3. gambar yang dibuat pada kertas lain yang ditempel pada kertas naskah. 

 

III.3 Cara Meletakan Gambar 

Garis batas empat persegi panjang gambar, diagram atau ilustrasi (garis batas 

tersebut dapat berupa garis semu) diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas 

tersebut tidak melampaui batas kertas yang boleh dicetak. Gambar diletakkan 

simetrik (centered) terhadap batas kertas yang boleh dicetak. Sisi terpanjang dari 

garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar kertas atau sejajar panjang kertas. 

Untuk hal yang disebut terakhir, gambar sebaiknya dibuat pada halaman tersendiri 

tanpa teks naskah untuk memudahkan pembacaan. Lihat lampiran J. 

Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di tengah 

halaman di antara baris-baris kalimat teks. Dalam hal ini garis batas atas gambar 

harus terletak tiga spasi di bawah garis kalimat sebelumnya. Teks setelah gambar 

harus terletak tiga spasi di bawah baris terakhir gambar. Nomor dan judul gambar 

diletakkan di bawah gambar. Judul gambar harus sama dengan judul gambar yang 

tercantum pada halaman daftar gambar dan ilustrasi. Lihat lampiran J. 

Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman naskah 

dapat diterima. Gambar yang memerlukan satu lipatan untuk mencapai ukuran 

halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh laporan. Gambar yang 

lebih besar dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran 

 

III.4 Penomoran Gambar Dan Pemberian Judul Gambar 

Setiap gambar dalam naskah laporan diberi nomor.Nomor gambar terdiri atas 

dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama yang ditulis dengan 



angka Romawi menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut dimuat, sedangkan 

angka kedua yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan nomor urut gambar dalam 

bab.  Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata 

pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar dipisahkan oleh 

jarak satu spasi 

 

III.5 Foto/Potret 

Potret hitam putih dan potret warna yang dicetak pada kertas mengkilat dapat 

diterima.Potret ditempatkan pada kertas naskah dengan lem yang tidak mudah 

terlepas.Potret dianggap gambar, karena itu diberi nomor dan judul seperti halnya 

gambar. Potret dapat pula dipindai (di scan). 

 

III.6 Sumber Gambar 

Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan nama 

penulis dan tahun atau nomor urut pustaka di daftar pustaka belakang atau di bawah 

judul 

 

III.7 Tabel 

Tabel dibuat pada kertas naskah. Huruf dan angka tabel harus dicetak (tidak 

ditulis tangan). Kolom-kolom tabel disusun sedemikian rupa sehingga tabel mudah 

dibaca. Suatu angka dengan angka di bawah atau angka di atasnya berjarak satu 

spasi.Hal penting adalah agar tabel mudah dibaca.Seperti pada gambar, tabel juga 

mempunyai garis batas yang pada umumnya berupa garis semu. Tabel diletakkan 

pada halaman naskah sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas 

kertas yang boleh dicetak dan tabel terletak simetrik (centered) di dalamnya.  

Kolom tabel dapat diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau sejajar dengan 

panjang kertas.Dalam hal terakhir ini sebaiknya seluruh halaman diisi dengan tabel 

tanpa teks naskah. Lihat lampiran K.. 



Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks 

tubuh utama tesis.Dalam hal ini garis batas bawah tabel harus terletak tiga spasi di 

atas kalimat teratas di bawah tabel.Di atas garis batas atas tabel dituliskan nomor dan 

judul tabel.Jika judultabel terdiri atas dua baris atau lebih, baris-baris tersebut 

dipisahkan dengan satu spasi. Cara menuliskan nomor dan judul tabel sudah 

dijelaskan dalam bab III anak-bab 9 di halaman 11 buku pedoman ini.  

Baris pertama judul tabel harus terletak tiga spasi di bawah garis terakhir teks, 

sedangkan baris terakhir judul harus terletak dua spasi di atas garis batas atas 

tabel.Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat 

diterima.Akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat satu kali sudah mencapai 

ukuran halaman naskah saja yang dimasukkan dalam teks tubuh utama.Tabel yang 

lebih besar diletakkan pada lampiran. 

 

III.8 Tabel Data Sekunder 

Pada data sekunder yang berbentuk tabel dan berasal dari satu sumber 

dicantumkan nama penulis dan tahun nomor urut pustaka dalam daftar pustaka di 

belakang atau di bawah judul tabel. Tabel yang memuat data yang dikutip dari 

beberapa sumber, tiap kumpulan data dari satu sumber diberi cetak atas (superskrip), 

dan superskrip tersebut dijelaskan pada catatan kaki di bawah tabel. 

 

III.9 Lambang 

 Lambang variabel digunakan untuk memudahkan penulisan variabel tersebut 

dalam rumus dan dalam  pernyataan aljabar lainnya. Semua huruf dalam abjad latin 

dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun huruf kecil, dapat digunakan sebagai 

lambang variabel. Lambang dapat terdiri atas satu atau dua huruf. Lambang dapat 

diberi cetak bawah (subskrip) atau cetak atas (superskrip) atau keduanya. Subskrip 

dapat berupa huruf atau angka atau keduanya, demikian juga superskrip.Beberapa 

lambang ditulis dengan cetak miring. Sebagai petunjuk umum, pilihlah lambang yang 



sudah lazim digunakan pada bidang anda.Awal kalimat tidak dibenarkan dimulai 

dengan lambang variabel. Jadi, susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga tidak perlu 

diawali dengan sebuah lambang variable 

 

III.10 Satuan Dan Singkatan 

 Satuan yang digunakan adalah satuan S.I. Singkatan satuan yang digunakan 

adalah seperti yang dianjurkan oleh S.I. Singkatan satuan ditulis dengan huruf kecil 

tanpa titik di belakangnya atau dengan lambang.Singkatan satuan tidak dituliskan 

dengan huruf dicetak miring (italic).Singkatan satuan dapat terdiri atas satu, dua atau 

sebanyak-banyaknya empat huruf Latin. Singkatan satuan dapat dibubuhi huruf awal 

atau lambang seperti µ (mikro), m (mili), c (centi), d (desi), h (hekto), k (kilo), atau M 

(mega). Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap.Demikian juga satuan yang terdapat 

pada awal kalimat ditulis lengkap.Satuan yang menunjukkan jumlah dan ditulis di 

belakang, ditulis dengan singkatannya. 

 

III.11 Angka 

Yang dimaksud dengan angka pada anak-bab ini adalah angka Arab. Angka 

digunakan untuk menyatakan:  

1. besar-tentu ukuran (misalnya, 174 cm), massa (81,0 kg), suhu (25 0C), persentase 

(95,7%) dan lain-lain;  

2. nomor halaman;  

3. tanggal (17 Desember 1962);  

4. waktu (pukul 10.45 pagi);  

5. bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam  rumus, termasuk bilangan pecahan;  

Tanda desimal dinyatakan dengan koma, misalnya 25,5 (dua puluh lima 

setengah). Tanda ribuan dinyatakan dengan titik, misalnya 1.000.000 (satu juta). 

Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari sepuluh dapat ditulis dengan kata-kata, 



misalnya enam perguruan tinggi; tetapi lebih besar dari sepuluh digunakan angka, 

misalnya 17 buah mangga. 

Besar tak tentu dan bilangan yang digunakan untuk menyatakan besar secara 

umum ditulis dengan kata-kata, misalnya sepuluh tahun yang lalu, usia empat puluh 

tahun, setengah jam mendatang, lima kali sehari, beberapa ratus sentimeter dan lain-

lain.  

Awal sebuah kalimat tidak boleh dimulai dengan sebuah angka. Jika awal 

kalimat memerlukan bilangan atau angka, tulislah bilangan tersebut dengan kata-kata; 

atau ubahlah susunan kalimat sedemikian rupa sehingga bilangan tadi tidak lagi terletak 

pada awal kalimat. Hindarilah penggunaan angka Romawi untuk menyatakan bilangan 

karena tidak segera dapat dimengerti dengan mudah. 

 

III. 12 Penulisan Rumus 

Sebuah rumus diletakkan simetrik (centered) dalam batas kertas yang boleh 

dicetak. Rumus yang panjang ditulis dalam dua baris atau lebih. Pemotongan rumus 

panjang dilakukan pada tanda operasi aritmetik, yaitu tanda tambah, tanda kurung, 

tanda kali dan tanda bagi (bukan garis miring). Tanda operasi aritmetik tersebut 

didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu rongak (ruang antara dua kata). Pangkat 

dituliskan setengah spasi di atas lambang variable. Penulisan bilangan pecahan 

sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan garis miring. Pakailah tanda kurung 

dalam pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan hierarki operasi aritmetik 

dengan jelas. Hierarki tanda kurung dalam buku pedoman ini ditentukan sebagai 

berikut: [{(  )}]  

Setiap rumus diberi nomor yang dituliskan di antara dua tanda kurung. Nomor 

rumus terdiri atas dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama, yang 

berupa angka Romawi, menunjukkan bab tempat rumus tersebut terletak.  
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Tabel III.2  Parameter Kinetika dan Fisik Yang Digunakan Dalam Simulasi 

Simbol I Nilai 

ki 

1 ( H M)  𝑘 = 6,978 𝑒𝑥𝑝[−22 770/(1,978. 𝑇)] 

2 (M  W)  𝑘 = 0,314 𝑒𝑥𝑝[−14 132/(1,978. 𝑇)] 

3 (W  Fe) 𝑘 = 315,4 𝑒𝑥𝑝[−28 473/(1,978. 𝑇)] 

Kei 

1 ( H M)  𝐾 =  𝑒𝑥𝑝[(7 880 + 7,82. 𝑇)/(1,987. 𝑇] 

2 (M  W)  𝐾 =  𝑒𝑥𝑝[(−7 120 + 9,82. 𝑇)/(1,987. 𝑇] 

3 (W  Fe) 𝐾 =  𝑒𝑥𝑝[(5 450 − 5,87. 𝑇)/(1,987. 𝑇] 

𝑎  

1 ( H M)  𝑎 =  −11,801 + 0,0126. 𝑇 

2 (M  W)  𝑎 =  −2,329 + (4. 10 𝑇) 

3 (W  Fe) 𝑎 =  −2,329 + (4. 10 𝑇) 

𝑆 =  
𝑆

1 − 𝜖
 

1 ( H ) 𝑆 = 5,1 × 10  

2 (M )  𝑆 = 76,8799. 𝑇 − 1,6235 × 10 . 𝑇

+ 8,5892 × 10  

3 (W ) 𝑆 = 51,704. 𝑇 − 1,1076 × 10 . 𝑇 + 5,941 × 10  

4 (Fe) 𝑆 = −32.832. 𝑇 + 6,85 × 10 . 𝑇 − 3,× 10  

 

𝜖   0,3 

T  1000 - 1100K 

t  300 – 1200 detik 
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