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KATA SAMBUTAN 

 

Assalamu’alaikum wr. wb., 

 
Salah satu keluaran penting pada program studi 
Magister Teknik Elektro, adalah mahasiswa yang  
mampu membuat karya tulis ilmiah berupa tesis, yang 
disusun sebagai manifestasi akhir penelitian.  Baik 
penelitian maupun karya tulis yang terkait haruslah 
memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.  Buku panduan ini 
disusun untuk membantu mahasiswa melakukan 
penelitian, sekaligus membimbing dalam menuliskan 
hasil penelitiannya.   
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program 
Studi Magister Teknik Elektro yang telah membantu 
menyusun buku panduan ini.  Semoga buku panduan ini 
dapat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam 
meningkatkan kualitas akademik lulusan program studi.  
Masukan atas buku panduan ini tentunya sangat 
diharapkan, seiring dengan perkembangan program 
studi ini di masa yang akan datang. 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb., 
 
Jakarta,  Desember 2017 
 
 
 
Tim Penyusun 
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I. Pengertian Tesis 
 

Tidak mudah untuk mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan suatu tesis.  Perbedaan dalam mengartikan suatu tesis dapat 
terjadi antara seorang dosen dengan dosen lainnya, dan dapat juga terjadi 
antar program studi yang berbeda.  Namun demikian, pengertian tesis 
berikut ini diharapkan dapat mengarahkan kita dalam menentukan 
keluasan dan kedalaman suatu tesis. 
 
California State University: 
“An engineering thesis is the written product of the systematic study of a 
significant problem. It identifies the problem, states the major assumptions, 
explains the significance of the undertaking, sets forth the sources for and 
methods of gathering information, analyzes the data, and offers conclusions 
and recommendations. The finished production evidences scientific 
originality which makes contributions to the field of study, critical and 
independent thinking, and appropriate organization and format, and 
thorough documentation. In general, the investigation results in a refereed 
technical publication or a presentation at a professional meeting.” 
 
New York University: 
“The Research Thesis is an extended research paper consisting of a 
systematic inquiry into some phenomenon, problem, or question that the 
student will attempt to address or solve through research.” 
 
Tesis pada program studi Magister Teknik Elektro merupakan karya tulis 
yang didasarkan pada suatu penelitian (ilmiah) yang dilakukan oleh 
seorang mahasiswa.  Dengan demikian suatu tesis haruslah memenuhi 
kaidah-kaidah ilmiah.  Kekuatan penelitian dapat dilihat dari, misalnya, 
metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan serta teknik 
pengumpulan data yang cermat.  Disamping itu, tata tulis tesis juga harus 
memenuhi norma-norma ilmiah.  
 
Penelitian pada prodi Magister Teknik Elektro harus memiliki 
karakteristik sebagai berikut. Pertama, penelitian tersebut bersifat 
terapan (applied). Dengan demikian hasil penelitian dapat berupa suatu 
rancangan, kajian, maupun jawaban atas berbagai permasalahan di tempat 
kerja (industri).  Penelitian ini haruslah memiliki alasan (rationale) yang 
diangkat dari tempat kerja, dengan tujuan akhir berupa jawab yang dapat 
diterapkan di tempat kerja yang bersangkutan.  Namun demikian, 
penelitian tersebut juga harus memberikan kontribusi keilmuan pada 
disiplin Telekomunikasi, baik sisi teknologi, bisnis ataupun regulasi.  
Kontribusi ini dapat ditunjukkan, sebagai contoh, melalui kajian, evaluasi, 
dan pembandingan atas solusi sejenis pada tempat kerja lain (yang 
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diperoleh dari studi literatur).  Kontribusi keilmuan juga dapat 
ditunjukkan melalui diskusi yang cukup dalam atas pelajaran apa (insight) 
yang telah diperoleh melalui penelitian ini.  Penelitian seperti ini 
diharapkan merupakan jembatan antara penelitian yang benar-benar 
bersifat terapan (umumnya berlaku bagi Tugas Akhir tingkat sarjana) dan 
penelitian yang bersifat dasar (basic) yang umumnya dilakukan pada 
tingkat doktoral (S3). 

 
 
II. Ruang Lingkup Tesis pada Program Studi Magister Teknik Elektro 
 
Teknologi nirkabel dan internet adalah bisnis berbasiskan teknologi tinggi 
yang paling cepat perkembangannya. Kedua teknologi ini, yang hampir 
secara bersamaan diterima oleh masyarakat luas di awal tahun 90-an, 
menyatu yang akan semakin mengukuhkan peran dan manfaatnya di masa 
yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
(Information and Communication Technology, ICT) telah diterima oleh 
pasar dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Aplikasi 
ICT di segala bidang kehidupan ini menggerakkan bisnis ICT yang kembali 
memberikan tenaga baru untuk perkembangan teknologinya itu sendiri, 
sehingga muncul kemudahan dan kenyamanan baru dalam alat-alat 
komunikasi tersebut. Teknologi dan bisnis bersinergi saling 
mengambangkan satu dengan lainnya.  
Dalam perjalanannya, karena teknologi telekomunikasi, khususnya 
telekomunikasi nirkabel menuntut sumber daya yang sangat terbatas, 
yaitu spektrum, maka peran badan regulasi sangat menentukan sukses 
atau tidaknya bisnis telekomunikasi itu. Dalam perjalanannya peran badan 
regulasi bertambah besar misalnya dalam mengawasi penerapan 
teknologi tertentu, masalah harga, dan lain sebagainya.  
Ketiga hal tersebut: Teknologi, Bisnis dan Regulasi adalah tiga pilar utama 
penunjang Managemen Telekomunikasi. Dalam melakukan pemilihan 
tema tesis, mahasiswa diwajibkan untuk mengaitkan minimal satu dari 
tiga pilar tersebut. 
 
III. Proses Penelitian 

 
Sekaran (2000) menyatakan bahwa tahap awal yang dilakukan peneliti 
untuk melakukan suatu penelitian adalah dengan mengamati objek secara 
jelas dan mengetahui permasalahan yang terjadi. Permasalahan  yang 
diambil berdasarkan gejala-gejala yang timbul terhadap masalah tersebut. 
Cooper & Schindler (2008) menyatakan permasalahan yang akan 
dijadikan penelitian dikenal dengan management dilemma. 
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Tahap selanjutnya, peneliti mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan 
terhadap management dilemma. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
membutuhkan review informasi untuk memahami management dilemma 
dengan baik. Cooper & Schindler (2008) memperkenalkan tahap ini 
sebagai management question. Review tersebut merupakan pengumpulan 
data awal yang berhubungan dengan management dilemma. Pada Sekaran 
(2000), tahap ini dikenal dengan preliminary data gathering. 
 
Kemudian peneliti memilah-milah management question menjadi 
alternatif-alternatif dalam menyelesaikan management dilemma. 
Pertanyaan ini didukung dengan pengumpulan informasi berupa fakta. 
Pertanyaan tersebut adalah research question, yang harus dinyatakan 
secara spesifik dan dijawab melalui penelitian.  Pertanyaan penelitian 
dapat pula dituliskan dalam bentuk pernyataan (problem statement); 
inipun harus dinyatakan secara spesifik dan terdefinisi dengan baik (well 
defined).  Tujuan penelitian akan secara khusus menjawab pertanyaan 
penelitian atau rumusan masalah.  Penelitian selayaknya memiliki hanya 
satu tujuan utama (mungkin dengan satu atau dua tujuan tambahan, 
bilamana perlu).   
 
Suatu penelitian yang baik dapat dicirikan dari proses penelitian yang 
sistematis dan cermat.  Proses penelitian yang disampaikan oleh Sekaran 
(2000)  di gambar 1, dan Cooper & Schindler (2008) di gambar 2 dapat 
digunakan sebagai panduan. 
 
Kedua proses penelitian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. 
Perbedaan, bilamana ada, nampaknya tidaklah mendasar (lihat Tabel 1).  
Mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti salah satu proses tertentu. 
Namun demikian, kedua proses penelitian sebagaimana digambarkan di 
atas harus menjadi panduan dalam melakukan penelitian, dan juga 
memberikan arahan dalam membuat tesis. 
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Gambar 1. Proses penelitian (sumber: Sekaran, 2000) 
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PENELITIAN 

ILMIAH 
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ANALISIS, DAN 
INTERPRETASI 

DATA 
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DEDUKSI  
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Laporan 

(10) 
 

Presentasi 

Laporan 

(11) 
 

Pengambilan 
Keputusan 
Manajerial 

ya tidak 
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Gambar 2. Proses Penelitian (sumber: Cooper & Schindler, 2008) 
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Tabel 1. Perbandingan antara kedua proses penelitian. 

 Sekaran (2000) 
Cooper & Schindler 

(2008) 

Latar 
Belakang 

Disebut dengan Broad 
Problem Area. Berupa issue 
– issue yang terjadi pada 
objek.  

Sumber issue:  

(1) Permasalahan yang 
biasa terjadi pada tipe 
organiasi terkait,  

(2) Area – area yang 
dianggap dapat diperbaiki 
menurut manajer setempat,  

(3) Suatu kejadian yang 
dapat diperbaiki sesuai 
dengan teori yang telah 
dipelajari peneliti, dan  

(4) Suatu bagian yang ingin 
dibahas oleh peneliti sesuai 
dengan kejadian empiris, 
yang merupakan interest 
peneliti. 

Disebut dengan 
management dilemma.  

Dapat berupa: 

(1) Sympthom (gejala) atau 
fenomena,  

(2) Permasalahan aktual, 
dan  

(3) Opportunity untuk 
pengembangan penelitian 
yang terjadi dalam 
manajemen. 

Perumusan 
Masalah 
(problem 
statement) 

Pendefinisian 
permasalahan. Dimulai 
dengan deteksi symptom, 
real problem, hingga akibat 
yang ditimbulkan 
(consequence). 

Disebut dengan 
management question. 
Meliputi (1) Pemilihan 
tujuan atau objective secara 
umum (global) dari 
research, (2) 
Pengembangan dan 
evaluasi dari solusi-solusi 
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yang akan 
diimplementasikan, dan (3) 
troubleshooting. 

Research 
Question  

Bagian dari permasalahan 
yang paling spesifik yang 
merupakan kajian interest 
peneliti.  

Merupakan awal dalam 
menjawab real problem. 

Diperoleh dari translasi 
dari problem statement 
dengan melakukan studi 
pada banyak literatur. 
Merupakan tindakan-
tindakan yang dapat 
menyelesaikan masalah 
(corrective and plausible 
action).  

Research question disini 
merupakan berbagai 
kemungkinan cara 
penyelesaian masalah 
dari banyak sudut 
pandang.  

Tujuan 
Penelitian 

Merupakan hal – hal yang 
akan dilakukan peneliti 
untuk menjawab research 
question yang telah 
didefinisikan sebelumnya. 
Tujuan penelitian ini 
menggambarkan output dari 
penelitian yang akan 
dilakukan. 

Salah satu dari banyak 
research question yang 
menjadi kajian 
penelitian. Biasanya 
merupakan interest dan 
bidang keahlian peneliti. 
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I. Penulisan Paragraf 
 
Penulisan tesis adalah suatu proses yang sangat penting dalam 
rangkaian pengerjaan tesis itu secara keseluruhan. Laporan tertulis tesis 
adalah suatu cara diseminasi hasil dan pengalaman yang akan 
disampaikan kepada orang lain. Tulisan juga merupakan suatu cara yang 
baik untuk mengatur pola pikir kita. Penulis yang baik akan membaca 
berulang kali kalimat-kalimat yang telah disusunnya dan berkali-kali 
melakukan perbaikan jika dirasakan belum tepat. Tetapi dalam 
penulisan tesis yang penting adalah pengertian, dan bukan kesan. 

Penulisan tesis harus dilakukan seefisien mungkin, artinya bahasa dan 
struktur tesis harus mampu membuat pembaca mengerti isi dari tesis 
dengan mudah. Tetapi, komunikasi yang efisien tidak ada kaitannya 
dengan panjang atau pendeknya tulisan. Dalam setiap laporan akademis 
juga penting untuk melaporkannya secara jujur, semua hasil 
pengamatan harus dilaporkan, termasuk yang tidak kita favoritkan. 
Tujuan dari laporan ilmiah adalah untuk mengembangkan pengetahuan 
yang state-of the-art. Jika yang ditulis hanya hasil yang kita harapkan, 
maka kita tak mendapatkan pengertian yang utuh dari permasalahan 
yang dihadapi. 

Berikut adalah sejumlah panduan dalam menulis paragraf dengan baik.  
Panduan ini seluruhnya diperoleh dan diterjemahkan dari Huckin & 
Olsen (1991). 

Para pembaca profesional seringkali tidak membaca tulisan secara 
keseluruhan. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mencerna 
keseluruhan dokumen yang mereka baca, yang mereka lakukan ialah 
scan dokumen atau skim-read untuk mendapatkan pesan utama yang 
menjadi inti dokumen tersebut. 

Sebagai penulis, kita harus melakukan hal yang memudahkan para 
pembaca tersebut. Hal ini dapat ditempuh dengan membuat utlisan kita 
mudah untuk dilakukan skim-read, salah satunya ialah dengan 
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menuliskan paragraf yang baik. Terdapat lima syarat utama dalam 
membuat paragraf yang baik, yaitu: 

1. Unity, artinya paragraf yang dibuat hanyalah terfokus pada satu 

gambaran atau tema. 

2. Coherence, artinya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain 

memiliki hubungan berkelanjutan yang logis. 

3. Adequate supporting content, artinya paragraf juga memiliki 

beberapa kalimat pendukung yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan gambaran umum dari suati paragraf. 

4. Fits in with the overall text. 

5. Contributes to the creation of appropriate emphasis in the text 
as a whole 
 

ADANYA TOPIC STATEMENT 

Topik dari suatu paragraf ialah gambaran umum atau tema yang 
menjelaskan tentang apakah paragraf akan bercerita. Cara yang paling 
biasa dalam menampilkan topik ialah dengan pola deduktif, yaitu topik 
dari paragraf diletakkan pada awal kalimat dan kadang dapat langsung 
mengindikasikan bagaimana paragraf tersebut akan dikembangkan. 
Selanjutnya, kalimat kedua digunakan untuk penyaringan topik, 
menyimpulkan topik, atau untuk memperjelas arah paragraf akan 
dikembangkan.  

Pola kedua adalah pola induktif. Pola ini biasa digunakan saat penulis 
ingin menunda penyampaian topic statement hingga akhir paragraf. Pola 
ini cocok untuk situasi dimana penulis mengharapkan pembaca untuk 
mencerna satu persatu kata yang berada di dalam paragraf. Misalnya 
dalam penyampaian langkah-langkah dari suatu urutan pengerjaan, 
maupun dalam penyampaian berita buruk (berguna untuk memperhalus 
penyampaian dibandingkan langsung menyampaikan inti berita di awal). 

Topic statement tidak selalu harus selalu disampaikan dalam satu 
kalimat. Inti dari topic statement ialah selalu berisi kata-kata kunci yang 
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berhubungan langsung dengan topik, dan harus merupakan pernyataan 
yang lengkap tanpa menyampaikan terlalu banyak detail hingga 
membuat kalimat menjadi sangat panjang. 

 
Contoh topic statement yang efektif: 
Unlike gasohol-powered cars, the fuel cell alternative is virtually polution-
free. A methanol fuel cell system works through chemical reactions that 
leave the air clean. A fuel processor breaks the methanol down into carbon 
dioxide and hydrogen; the hydrogen is then pumped to the cell itself, where 
it combines with oxygen to form water. Current is then produced when the 
electrons traded between molecules in this reaction travel through an 
external circuit. The net products are carbon dioxide, water, and 
electricity. By contrast, when gasohol is burned in an internal combustion 
engine, it produces the same nitrous oxides that gasoline does. 

Paragraf ini dianggap baik karena memberitahukan pembaca secara 
langsung tema dari paragraf (yaitu fuel cell cars don’t pollute) dan 
paragraf ini mengembangkan topic statement secara konsisten (dengan 
cara cause-and-effect description tentang bagaimana proses fuel cell 
bekerja). 
 
Contoh topic statement yang tidak efektif: 

Utility costs for the argon process are 75% greater than for the proposed 
hydrogen process. Initial capital cost is $5.4 million, roughly three times 
the hydrogen process cost. However, annual income from the sale of argon, 
increased ammonia production, and reduced natural gas requirements 
elsewhere in the plant is 160% higher than that generated by the 
hydgrogen process. Present worth analysis shows that the argon process is 
the better investment. The present worth of argon process is $10.25 
million. The present worth of the hydrogen process is $4.14 million. 

 
POLA ORGANISASI PARAGRAF 

Setelah menuliskan topic statement, maka yang harus dilakukan 
selanjutnya ialah menuliskan beberapa supporting statements. 
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Pernyataan pendukung ini haruslah secara konsisten mengikuti pola 
yang akan dikembangkan. Pola yang sudah umum digunakan dalam 
penulisan ilmiah antara lain: 

Contoh: 
Total U.S. research and development spending is projected to reach a 
current dollar level of $66.7 billion in 1981. This is an increase of 10% over 
the 1980 projected level and nearly double the amount spent in these 
activities in 1975. Even in constant dollar, U.S. R&D spending in 1981 is 
expected to follow the growth trend of the past five years, when R&D 
funding grew at an average annual rate of better than 3%. That growth 
resulted in large part from increased emphasis on searching for means to 
resolve energy and environmental problems and aresurgenceof defense 
R&D activity. Between 1975 and 1978, the last year for which survey data 
areavailable, energy accounted for one-third of the R&D spneding increase 
while, at the same time, amounting to 10% of the national R&D effort. 

Contoh ini memberikan penjelasan yang baik mengenai topic statement 
untuk keseluruhan paragraf. Topic statement di atas pun tidak hanya 
menjelaskan gambaran umum paragraf tetapi juga bagaimana tema ini 
akan dikembangkan (dengan menggunakan chronological order yang 
menampilkan urutan-urutan tahun). 
 
Sejumlah teknik berikut dapat digunakan dalam mengurutkan dan 
merangkai tulisan yang baik pada suatu paragraf: 

- Sebab-akibat 
- Perbandingan dan kontras 
- Daftar (listing) 
- Umum-ke-khusus 

 
 
SETIAP PARAGRAF HARUS MEMILIKI FUNGSI KHUSUS PADA TULISAN 

Suatu paragraf akan menyusun suatu konteks yang lebih besar lagi 
bersama paragraf lainnya. Maka suatu paragraf tidak hanya harus 
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menyampaikan suatu gambaran yang khusus tetapi juga harus 
memberikan penekanan kepada paragraf lainnya. 

Contoh: 
So far, we have argued that scientific and technical writing is important, 
time-consuming, and often collaborative; is computerized and becoming 
more so; will be relying even more on nonprose elements; and has 
important international analogues and legal implications. Let us now 
consider what communication skills are needed to support the needs of 
technical professionals in the near future. 
What are the specific communication skills most needed by technical 
professionals? In terms of particular types of communication, the most 
common written forms are memos, letters, and short reports, followes by 
step-by-step procedures and proposals to clients. The most common oral 
forms are one-to-one talks, telephone calls, and small geoup or commitee 
meetings. Frequency, however, is not necessarily the best measure of 
importance. Even infrequent froms of communication can be extremely 
important. For example, at one research laboratory we know of, each staff 
scientist is required to give a 10-minute oral presentation to upper 
managemenet once a year summarizing the work he or she has done 
during that year. It may be an infrequent form of communication, but you 
can imagine how important it is to these scientist! (In fact, some of them 
practice for weeks ahead of time.) 

Paragraf pertama tidak memiliki topic statement.  Paragraf ini hanya 
berfungsi sebagai paragraf transisi saja. Dari sini jelaslah bahwa paragraf 
dapat muncul dengan tujuan yang beraneka ragam, seperti transisi, 
untuk menciptakan visual efek yang lebih baik, atau untuk 
menyesuaikan pargraf dari ketentuan suatu institusi atau bentuk 
penulisan tertentu. 

 
II. Penulisan Saduran dan Daftar Pustaka 
 
Menurut Sekaran (2000), ada sejumlah teknik menyadur dan metoda 
penulisan Daftar Pustaka.  Untuk Daftar Pustaka, salah satu yang 
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disarankan dalam penulisan tesis pada Prodi Magister Teknik Elektro 
adalah format yang dikeluarkan oleh American Psychological Association 
(APA style).    

 

Tata cara penulisan saduran pada badan tulisan adalah sebagai 
berikut:  
 

- Todd (1998) has shown ...  

- In recent studies of dual-career families (Hunt, 1999; Osborn, 
1998) it has been... 

- In 1997, Kyle compared dual-career and dual~earner families 

and found that... 

- Gruber (2005) published his findings in the book titled The 

Economics of Mobile Telecommunications. Gruber indicated … 

- Untuk hasil karya yang ditulis oleh dua orang, selalu tulis 

kedua nama tersebut setiap kali menyadur 

- Untuk hasil karya yang ditulis oleh tiga sampai lima penulis, 

tuliskan semua nama penulis untuk pertama kali. Gunakan “et 

al” untuk saduran berikutnya. 

- Sekaran, U., Martin, T., Trafton, and Osborn R N. (1980) found ... 

(saduran pertama kali)  

- Sekaran et al. (1980) found ... (saduran berikutnya)  

- Untuk hasil karya yang ditulis oleh enam orang, tulis nama 

akhir dari penulis pertama diikuti oleh “et al.” dan tahun 

penerbitan. 

- Untuk karya ilmiah yang ditulis oleh dua penulis atau lebih, 

gunakan kata “dan” saat menyadur, tapi gunakan “&” bila 

saduran dilakukan didalam kurung. Sebagai contoh: 

- Wolf and Gold (2007)... 
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- Seperti telah diutarakan di awal (Wolf & Gold, 2007) 

- Untuk karya tulis di surat kabar yang tidak memiliki nama 

penulis, tuliskan dua atau tiga kata awal dari karya tulis, dan 

gunakan tanda petik pada judul karya tulis. Sebagai contoh: 

While examining unions ("With GM pact," 1990). 

- Untuk karya tulis dari penulis yang tidak dikenal, gunakan 

kata “Anonimus”.  Umumnya hal ini telah diketahui 

(Anonimus, 1979).  Pada daftar pustaka, penulisan sesuai 

urutan alfabet untuk kata “anonimus”. 

- Beberapa karya tulis yang ditulis oleh seorang (atau 

beberapa) penulis yang persis sama, tuliskan sebagai berikut:  

Research on the mental health of dual-career family members 

(Sekaran, 1985a, 1985b, 1985c, 1999, in press) indicates... 

- Penulisan beberapa penulis untuk beberapa karya tulis secara 

bersamaan adalah sebagai berikut: In the job design literature 

(Aldag & Brief, 1976; Alderfer, 1972; Beatty, 1982; Jeanquart, 

1998),...  

- Komunikasi personal melalui email, surat, telepon, dan lain 

sebagainya harus dituliskan dengan tata cara sebagai berikut: 

L. Peters (personal communication, June 15, 1998) feels ...  
 

Tata cara penulisan Daftar Pustaka adalah sebagai berikut:  
 

Buku 
Ditulis oleh seorang penulis 
Leshin, C. B. (1997). Management on the World Wide Web. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall 

 
Ditulis oleh dua penulis atau lebih   
Cornett, M, Wiley, B.J., & Sankar, S. (1998). The pleasures of nurturing. 
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London: McMunster Publishing 
 
Dua buku yang ditulis oleh penulis yang sama, pada tahun yang sama  
Roy, A. (1998a) Chaos theory. New York: McMillian, Publishing 
Enterprises. 
Roy, A. (1998b). Classic chaos. San Francisco, CA: Jossey Bamar.  
 
Buku yang telah diedit 
Pennathur, A., Leong, F.T., & Schuster, K. (Eds). (1998). Style and 
substance of thinking. New York:  Publishers Paradise 
 
Sebuah bab pada buku yang telah diedit 
Riley,T., & Brecht,M.L.(1998). The success of the mentoring process. 
In R.Williams(Ed.) Mentoring and career success,  pp. 129-150. New 
York: Wilson Press.  

Buku yang telah ditelaah (review) 
Nichols, P. (1998). A new look at Home Services [Review of the book 
Providing] Home Services to the Elderly by Girch, S. Family Review 
Bulletin, 45, 12-13.  
 
Makalah pada jurnal 
Pada sebuah jurnal 
Jeanquart, S., & Peluchette, J. (1997). Diversity in the workforce and 
management models. Journal of Social Work Studies, 43 (3), 72~85. 
 
Pada prosiding seminar/konferensi 
Yeshwant, M. (1998). Revised thinking on Indian philosophy and 
religion. In S. Pennathur (Ed.), Proceedings of the Ninth International 
Conference on Religion, (pp. 100-107). Bihar, India: Bihar University. 
 
Presentasi pada seminar 
Bajaj, J. (1996, March 13). Practical tips for efficient work management. 
Paper presented at the annual meeting of Enterpreneurs, San Jose, 
CA. 
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Disertasi 
Kiren, R.S. (1997). Medical advances and quality of life. Unpublished 
doctoral dissertation, Omaha State Unniversity 
 
Tulisan yang tidak diterbitkan 
Pringle, P.S. (1991). Training and development in the '90s. Unpublished 
rnanuscript, Southern Illinois University, Diamondale, IL.  
 
Tulisan pada surat kabar 
The new GM pact. (1998, July 28). Concord Tribune, p.l.  
 
Sumber yang bukan cetakan 
Film 
Maas, ].B. (Producer), & Gluck, D.H. (Director). (1979). Deeper into 
hypnosis (film]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  
 
Rekaman 
Clark, K.B. (Speaker). (1976). Problems of freedom and behavior 
modification (Cassette Recording No. 7612). Washington, DC: 
American Psychological Association .  
 
Internet 
Author, I. (1998). Technology and immediacy of information [On-
line] Available http://www.bnet.act.com 
 
III. Format dan Isi Tesis 

Bagian depan Tesis, terdiri dari : 

A.  Judul 
B.  Abstract/Abstrak  

Mencerminkan seluruh isi Tesis dengan mengungkapkan intisari 
uraian tentang latar belakang serta tujuan penelitian, pendekatan 
yang digunakan atau kerangka pemikiran, metode riset/penyelesaian 

http://www.bnet.act.com/
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masalah, temuan, dan kesimpulan.  Abstrak dibuat dalam dua versi 
bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia; masing-masing 
antara 100 s.d. 200 kata diketik satu spasi, dalam satu paragraf, fully 
justified. 

C.  Lembar Pengesahan 
D.  Lembar Pernyataan Keaslian (Originality) 
E.  Kata Pengantar 
F.  Daftar Isi 
G. Daftar Tabel, Daftar Gambar,  Daftar Singkatan, Dan Daftar 

Lampiran. 
 

 
Berikut akan dijelas secara ringkas isi dari setiap bab yang terdapat 
dalam laporan Tesis.  

 
Bab I – Pendahuluan 
Berisi motivasi dan alasan (rationale) dari penelitian. Menunjukkan 
mengapa penelitian ini dilakukan. Apa permasalahan yang tengah 
dihadapi, dan apa manfaat yang dapat diperoleh kalau terdapat solusi 
atas masalah ini.  Bab berisi pertanyaan penelitian (atau rumusan 
masalah) serta tujuan penelitian.  Pembatasan penelitian dapat juga 
disampaikan pada bab ini. 
 
Bab II – Kajian Pustaka 
Berisi seluruh teori-teori dan konsep-konsep yang sangat erat kaitannya 
dengan penelitian ini.  Metoda (statistik) dan teknik/persamaan yang 
telah lazim digunakan (misalnya regresi linier), tidak perlu diuraikan. Di 
sini diuraikan state-of –the-art dari problem dan solusi yang ada di 
literatur. 
 
Bab III – Metodologi 
Secara khusus berisi “bagaimana” tujuan penelitian akan dicapai.  
Termasuk uraian yang cukup detil mengenai sampel, alat yang akan 
digunakan, tempat/ruang penelitian, dan data yang akan dikumpulkan.  
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Juga mencakup bagaimana data akan diolah dan dianalisis, serta uji-uji 
statistik yang akan dilakukan.  Nyatakan tujuan penelitian di awal bab. 
 
Bab IV – Hasil dan Analisis 
Hanya terdiri atas data yang telah dikumpulkan, data yang telah diproses 
(misalnya nilai rata-rata, standar deviasi, atau distribusi), serta analisis 
atas data.  Analisis dapat mencakup pola data (linear, polinomial, dll), 
hasil uji statistik.  Di bagian ini juga harus berisi interpretasi/kajian atas 
data yang telah diperoleh. 
 
Bab V – Kesimpulan dan Saran 
Memuat tujuan penelitian, dan langsung diikuti oleh kesimpulan utama.  
Kesimpulan hanya boleh didasarkan atas data yang telah dikumpulkan; 
kesimpulan tidak dapat melebar, dan mengarah pada hal-hal yang tidak 
dapat didukung oleh data hasil penelitian.  Saran diberikan bila ada 
penelitian lanjut yang dapat dilakukan, dengan mengacu pada tesis yang 
telah dihasilkan. 
 
Daftar Pustaka 
Hanya berisi seluruh pustaka yang benar-benar dimiliki/dibaca dan 
disadur/dikutip pada tesis (body of text).  Tesis harus memuat 
setidaknya 10 pustaka pokok, yang terdiri atas buku teks (textbook), 
tulisan ilmiah pada jurnal internasional/nasional, serta prosiding pada 
konferensi internasional/nasional.   

 
 
 
IV. Lain-Lain 
 
BAHAN / KERTAS YANG DIGUNAKAN 

- Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah HVS putih 80 
gram ukuran A4 (21x29,7cm). 

- Sampul (cover luar) berupa hard-cover dari bahan karton atau 
linen warna biru tua (tidak mengkilat). 
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- Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas HVS 
warna biru muda. 

 
PENGETIKAN 

Pengetikan naskah Tesis dilakukan dengan komputer, pengaturan lay-
out sebagai berikut: 
 Marjin atas : 4 cm dari tepi kertas 
 marjin kiri : 4 cm dari tepi kertas 
 marjin bawah : 3 cm dari tepi kertas 
 marjin kanan : 3 cm dari tepi kertas 
 Fully justified, dengan satu spasi kososng antar paragraf 

 
Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak diketik 
bolak-balik. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, atau 
default font yang setara dengan ukuran sebagai berikut: 
 Ukuran font  12 untuk isi naskah. 
 Ukuran font  16-18 dan tebal untuk judul pada cover. 
 Ukuran font  14 pada tajuk. 

 
Jarak antara baris yang satu dengan baris yang berikutnya adalah 1,5 
(satu setengah) spasi.  Jarak antar paragraf atau alinea adalah 2 x 1,5 
spasi. Jarak antara Judul Tajuk/Bab/Sub-bab/Tabel/Gambar dan 
sebagainya diatur proporsional. 

 
PENOMORAN HALAMAN 

Halaman Bagian Depan Tesis 
 Penomoran pada bagian depan Tesis, mulai dari halaman Judul 

dalam (halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman 
Daftar Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, 
iii, dst). 

 Halaman Judul dan halaman-halaman pengesahan tidak diberi 
nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan 
halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik). 
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 Halaman Abstract/Abstrak sampai dengan halaman Lampiran diberi 
nomor urut halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan 
kelanjutan dari halaman judul dan halaman pengesahan (halaman 
iii, iv, dst). 

 Nomor halaman Romawi kecil di setting/insert page number pada 
bawah-tengah. 

 
Halaman Bagian Inti / Isi 
 Penomoran mulai dari BAB I. (PENDAHULUAN) sampai dengan Bab 

terakhir menggunakan angka (1., 2.,  dst) dan diletakkan pada pias 
(marjin) kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris 
pertama teks pada halaman itu) serta angka terakhir nomor 
halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks. 

 Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB I 
(PENDAHULUAN) sampai dengan Bab terakhir di setting/insert 
page number, pada bawah-tengah. 

 
Halaman Bagian Belakang Tesis 
 Penomoran pada bagian belakang Tesis, mulai dari halaman 

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan 
angka yang disetting/insert page number, pada bawah-tengah. 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
1. Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A skill-building 

approach, 3rd ed., New York, NY: John Wiley & Sons. 
2. Cooper, D.R., &  Schindler, P.S. (2008). Business Research Methods, 

10th ed., New York, NY: McGraw-Hill. 
3. Huckin, T. N., & Olsen, L.A. (1991). Technical Writing and Professional 

Communication for Nonnative Speakers of English. International 
Edition. 2nd ed., New York: McGraw-Hill. 
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BAGIAN KETIGA 

 
USULAN PENELITIAN, 

PEMBIMBINGAN, 
SEMINAR, DAN UJIAN 

TESIS 
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I. Usulan Penelitian 

Untuk memulai proses pengerjaan tesis, mahasiswa harus 
mengajukan usulan penelitian. Usulan penelitian ini dipresentasikan 
dalam suatu seminar kelayakan proposal.  

Dalam proses seminar kelayakan proposal ini, mahasiswa harus 
mempresentasikan proposal yang telah diajukan tersebut. Hal penting 
yang menjadi perhatian adalah kejelasan dari permasalahan yang 
dibahas,  

1. Latar Belakang topik yang dibahas, yang mengindikasikan 
ada suatu masalah yang membutuhkan solusi, ataupun 
suatu kondisi yang memerlukan perbaikan, 

2. Studi literatur terkait yang meliputi jurnal/prosiding/tesis 
(paling lama lima tahun terakhir) untuk menggambarkan 
state of the art dari tema yang dibahas dan mencari 
informasi tentang ketercapaian peneliti lain terkait topik 
yang relevan, 

3. Celah riset yang bisa ditindak-lanjutin, berupa rumusan 
masalah dan target dari penelitian tesis ini 

4. Metoda riset yang digunakan beserta justifikasi 
penggunaannya dan alternatif yang ada.  

Mahasiswa melalui proposalnya dan tanya-jawab di ruang seminar, 
harus bisa menyakinkan tim dosen penelaah proposal akan reabilitas 
point-point  penting di atas. Terutama kaitannya dengan kemungkinan 
adanya duplikasi penelitian dan hal-hal pembeda serta pengembangan 
dari riset yang telah ada. 

Setelah proposal dianggap layak, Ketua Program Studi Magister 
Teknik Elektro akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bimbingan, 
yang berisi nama mahasiswa, judul thesis, pembimbing seorang yang 
bergelar S3 dan masa berlakunya SK tersebut.  

Pemilihan pembimbing dilakukan oleh Ketua Program Studi 
Magister Teknik Elektro yang merangkap kordinator tesis sesuai dengan 
keahlian dan kompetensi pembimbing tersebut. 
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II. Pembimbingan 

Dengan dikeluarkannya SK bimbingan, maka proses bimbingan 
dilakukan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Otoritas bimbingan 
sepenuhnya diberikan ke dosen pembimbing, yang bersama-sama 
mahasiswa akan mendokumentasikan proses bimbingannya dalam buku 
pedoman penulisan tesis tersebut. 

Masa berlaku SK adalah 2 (dua) semester.  Jika dalam waktu dua 
semester tesis tidak selesai, SK dianggap tidak berlaku. 

Kemajuan proses pembimbingan akan dipantau oleh prodi 
melalui dosen yang ditunjuk untuk itu.  Catatan pembimbingan harus 
dituliskan dan ditandatangani pada form yang tersedia. Secara 
kuantitatif, bimbingan minimal harus delapan kali pertemuan sebelum 
mahasiswa maju ke sidang tesis. 

 
III. Seminar 

 Seminar tesis bertujuan untuk memastikan bahwa proses 
pembimbingan telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari 
kemajuan penelitian dan penulisan tesis.  Pada tahap ini, data harus 
sudah terkumpul, dan analisis awal harus sudah dapat dilakukan.  
Idealnya, mahasiswa telah menyelesaikan Bab I sampai dengan Bab IV.  
Pembimbing utama (dengan rekomendasi pembimbing kedua, bila ada) 
menetapkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah siap untuk 
melakukan seminar Tesis. 
 Seminar tesis bersifat terbuka dan harus dihadiri minimal lima 
orang audiens di luar dosen pembimbing dan dosen penguji. 

 
IV. Sidang Tesis 

 Sidang tesis dilakukan bilamana pembimbing menyatakan 
bahwa penelitian sudah selesai, dan penulisan tesis telah lengkap.  
Pembimbing akan menentukan perbaikan yang diperlukan, serta jika 
tesis telah lengkap dan siap untuk digandakan. 
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 Sidang bisa dilakukan jika seluruh ujian telah lulus, telah 
melakukan seminar tesis, dan telah hadir di minimal sepuluh sidang tesis 
mahasiswa lain. 
 

V. Penulisan Jurnal  

 Hasil penelitian tesis di lingkungan Magister Teknik Elektro 
harus dilaporkan dalam bentuk Jurnal, yang format penulisannya 
merujuk pada publikasi InComtech, dengan alamat website sebagai 
berikut: http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech. Jika 
mahasiswa mengirimkan hasil penelitiannya ke jurnal lain, bisa 
menuliskan dalam format yang diberikan oleh  jurnal yang 
bersangkutan.  

 Format dalam bentuk penulisan jurnal ini, wajib diberikan 
bersamaan waktunya dengan penyerahan hardcover dari tesis. 

  
Catatan: Prodi bertanggung jawab dalam membantu kelancaran proses 
pembimbingan, seminar, serta sidang tesis.  Prodi juga akan menentukan 
para penguji untuk seminar dan sidang tesis.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech
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Seminar kelayakan proposal Perbaikan proposal 

tidak 

Dikeluarkan SK bimbingan + 

Proses bimbingan 

ya 

Seminar tesis 

Revisi/finalisasi tesis 

SIDANG 
LULUS ? 

tidak 

ya 

revisi 

yudisium  

lulus seminar 
kelayakan 

Proposal  
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KEGIATAN BIMBINGAN 

 
Tanggal Catatan Pembimbing Paraf  
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Contoh Format Cover (Sampul) Luar Tesis 

 

 

 

USULAN RENCANA STRATEGI  PENERAPAN DVB-T DI 
PERUSAHAAN PEMANCAR TV XX 

 

TESIS 

Oleh 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

PROGRAM MAGISTER TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 
TAHUN 
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Catatan : 

Warna cover : Biru muda 

Warna teks dan logo : Emas 

Ukuran  : A4 

Margin : kiri=4 cm, atas=4 cm, kanan=3 cm, dan bawah=4 cm 

Logo : garis tengah maksimal 3,5 cm 

Jenis font : dianjurkan Times New Roman, Arial, Arial Narow, 

Tahoma, Verdana.  

  (seragamkan dengan jenis font untuk teks isi) 

Ukuran font : UNIVERSITAS MERCU BUANA  = 14 

  Judul = 16 – 18 

  Oleh, nama, dan NIM = 13  

  Program Pascasarjana, dst = 14  

  Semua teks ditebalkan (bold) 

Pengetikan : semua teks dan logo = center (ditengah) 

  Jarak antar teks (line spacing) diatur proporsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Lampiran 2 Contoh Format Cover (Sampul) Dalam Tesis 

 

 
 

USULAN RENCANA STRATEGI  PENERAPAN DVB-T DI 
PERUSAHAAN PEMANCAR TV XX 

 
TESIS 

 
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan 
Program Pascasarjana Program Magister Teknik Elektro 

 

Oleh 

Nama 

NIM 

 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 
PROGRAM PASCASARJANA 
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Lampiran 3a  Contoh Format Lembar Pengesahan Tesis (dua 
Pembimbing) 

PENGESAHAN TESIS 

Judul :  

Nama    :  

N I M   :   

Program   : Pascasarjana Program Magister Teknik 
Elektro 

Konsentrasi   :   

Tanggal     :  
 
 
 

Mengesahkan 
 

         Pembimbing I             Pembimbing II 
 

 

         (Nama Pembimbing)             (Nama Pembimbing) 

 
        Direktur Pascasarjana                         Ketua Program Studi                           

 

 

          (Nama Direktur)                                    (Nama Kaprodi)                                        
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Lampiran 3b  Contoh Format Lembar Pengesahan Tesis (satu 
Pembimbing) 

PENGESAHAN TESIS 

Judul :  

Nama    :  

N I M   :   

Program   : Pascasarjana Program Magister Teknik 
Elektro 

Konsentrasi   :   

Tanggal     :  
 
 
 

Mengesahkan 
 

Pembimbing  

 

 
(Nama Pembimbing) 

 
        Direktur Pascasarjana                         Ketua Program Studi                           

 

 

          (Nama Direktur)                                    (Nama Kaprodi)                                        
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Lampiran 4 Contoh Format Pernyataan Keaslian 

 
PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa seluruh tulisan dan pernyataan dalam Tesis ini  : 
Judul :  
Nama    :  
N I M   :   
Program   :  Magister Teknik Elektro 
Konsentrasi   :   
Tanggal     :  
 
Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan, dan karya saya 
sendiri dengan bimbingan Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas 
Mercu Buana. 
Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister pada 
program sejenis di perguruan tinggi lain.  Semua informasi, data, dan 
hasil pengolahannya yang digunakan, telah dinyatakan secara jelas 
sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.  

 
Jakarta,      tanggal dan tahun 

(tanda tangan di atas Materai Rp. 6.000) 

                    NAMA 
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Lampiran 5 (dibuat 2 buah) 

IJIN PENGANDAAN DAN HARD COVER 

Berdasarkan hasil konsultasi dan pemeriksaan akhir dengan 
memperhatikan butir-butir Berita Acara Ujian Tesis, maka kami 
Pembimbing mengijinkan Tesis mahasiswa bersangkutan sudah 
layak untuk : 

 

 
DIGANDAKAN (Sebanyak 5 eksemplar) 

 
DI HARD COVER (sesuai standar contoh) 

 

Dengan catatan : 

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

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

 

Jakarta, _______________________ 

 

Pembimbing Utama             Ketua Program Studi 

 

 

 

-----------------------------         -----------------------------
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UNIVERSITAS MERCU BUANA 
 

Kampus-A 
Jl. Meruya Selatan No.1  Jakarta Barat 11650 

Telepon (021) 5640819 – Faksimile (021) 5840813 

 
 

Kampus-B 
Gedung Tedja Buana 

Jl. Menteng Raya No.29  Jakarta Pusat 10340 
Telepon (021) 31935454, 31934471 – Faksimile (021) 31934474 

 
 

Home page http://pasca.mercubuana.ac.id 
http://mte.pasca.mercubuana.ac.id 

E-mail : mtel@mercubuana.ac.id 

http://pasca.mercubuana.ac.id/
mailto:umb@mercubuana.ac.id

