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Katagori TA: 
 
A. Kategori Produk barang/alat, antara lain dengan topik: 
 
• Rancang Bangun suatu peralatan berbasis sistem refrigerasi atau tata 

udara; 
• Rancang Bangun suatu sistem/alat proses refrigerasi atau tata udara; 
• Rancang Bangun suatu sistem/alat pengendali refrigerasi atau tata udara 

berbasis computer,  PLC, atau mikro-kontroler; 
• Rancang bangun karya dari sistem produksi dan konstruksi yang berkaitan 

dengan sistem refrigerasi atau tata udara; 
• Modifikasi atau retrofit suatu sistem/alat refrigerasi atau tata udara untuk 

mendapatkan kerja optimal. 
 
B. Kategori Karya Tulis Ilmiah, antara lain dengan topik: 
 
• Studi kinerja sistem operasi suatu alat/peralatan refrigerasi atau tata udara 

atau pengendaliannya; 
• Pengujian rancang bangun suatu alat/peralatan refrigerasi atau tata udara 

atau pengendaliannya; 
• Optimasi kinerja operasi suatu proses produksi/perawatan dan perbaikan 

sistem refrigerasi atau tata udara atau pengendaliannya; 
• Perancangan proses suatu produk konstruksi sistem refrigerasi atau tata 

udara atau pengendaliannya; 
• Evaluasi performansi/karakteristik operasi suatu alat/sistem refrigerasi 

atau tata udara atau pengendaliannya. 
 
 
Penghargaan atas Hak dan Kekayaan Intelektual 
 Mengingat bahwa dalam pelaksanaan TA baik dalam bentuk keluaran 
hasil karya ataupun Karya Ilmiah perlu kejelasan pengakuan atas karya yang 
dihasilkan, maka perlu diatur sebagai berikut : 
a. Segala bentuk produk/hasil pembuatan alat, menjadi milik Program Studi 

Teknik Pendingin dan Tata Udara, yang dalam pengawasan serta 
pengaturan akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Hak cipta yang dihasilkan menjadi milik Dosen pembimbing, dan Program 
Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara. Dalam hal jika ide dasar temuan 
diajukan oleh mahasiswa, maka hak cipta yang dihasilkan menjadi milik 
mahasiswa, Dosen pembimbing, dan Program Studi Teknik Pendingin dan 
Tata Udara 

 



 
JADWAL KEGIATAN TUGAS AKHIR 

JURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA 
TAHUN 2011 

 
 
 

 Tanggal 
(tahun 2011) Kegiatan 

 14 Maret Penjelasan Tugas Akhir,  

 21 April UKT 1 

 5-6 April Pemantauan kemajuan kegiatan 1. 

 8 April Proposal TA (asli) dikumpulkan ke koordinator kelas. 

 25 – 29 April UTS 

 3 – 4 Mei Pemantauan kemajuan kegiatan 2. 

 18 Mei Pemantauan kemajuan kegiatan 3 (kelas B & C) 

 20 Mei UKT 2 

 24 Mei Pemantauan kemajuan kegiatan 3 (kelas A) 

 7 – 8 Juni Pemantauan kemajuan kegiatan 4 

 17 Juni UKT 3 

 27 Juni – 1 Juli Jadawal terakhir SIDANG AWAL 

 1 Juli Akhir perkuliahan 

 4 – 8 Juli UAS 

 11 – 29 Juli SIDANG TERJADWAL 

 1 – 5 Agustus REVISI laporan TA / Sidang diundur 

 5 Agustus SIDANG TERAKHIR 

 10 Agustus Yudisium Jurusan (RACE) mhsw. Tk 3 

 12 Agustus Yudisium Pusat (POLBAN) mhsw. Tk 3 

 7 – 11 Nopember SIDANG TUNDA 

   
 
 

Bandung, 8 Maret 2011 
a.n Koordinator Tugas Akhir 
 
 
 
Windy Hermawan Mitrakusuma 

 
 



KETENTUAN KEGIATAN TUGAS AKHIR 
JURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA 

TAHUN 2011 
 
1. Mata kuliah Tugas Akhir, hanya diikuti oleh mahasiswa tingkat 3 angkatan tahun 

2009 atau mahasiswa angkatan sebelumnya yang mengulang/belum lulus mata 
kuliah Tugas Akhir dan telah terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri 
Bandung. 

2. Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah 
ditentukan dan diawasi oleh koordinator kelas masing-masing. Kegiatan di luar 
jadwal perkuliahan yang ada, menjadi tanggung jawab masih-masing petugas 
akhir. 

3. Format Proposal maupun Laporan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan. 
(Sementara ini gunakan ketentuan penulisan yang lama) 

4. Peserta TA yang akan melaksanakan Sidang Tugas Akhir, WAJIB lulus Ujian 
Komprehensif Tertulis (UKT) dengan nilai minimal 2.40. 

5. Bobot Penilaian sebagai berikut; Pembimbing 40%; Penguji 40; UKT 20%. 
6. Pelaksanaan TA akan dipantau secara periodik, agar Pelaksana TA dapat secara 

pasti mencapai kemajuan dalam pelaksanaan TA-nya. Pemantauan dilakukan 
dengan metoda wawancara, dan pemeriksaan bukti fisik (laporan, rancangan, 
tulisan dan form bimbingan atau lainnya). 

7. Pengisian Daftar Hadir dilaksanankan di Lab. Siswa yang bekerja di Lab agar 
mengisi Daftar Hadir. 

8. Pendaftaran sidang TA akan diatur kemudian. 
9. PLAGIARISME, adalah tindakan yang tercela, oleh karenanya maka setiap 

peserta TA/pelaksana TA, tidak melakuan perbuatan Plagiarisme. 
 

 
 
 
 



PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 
 

Format Proposal Tugas Akhir : 
Proposal TA ditulis sesuai dengan ketentuan format penulisan laporan TA, dengan isi 

/ susunan proposal sebagai berikut : 

 

- Halaman muka Proposal, memuat judul/tema TA, pelaksana TA,  

 
- Lembar pengesahan yang memuat Judul/tema tugas akhir, pelaksana TA, 

tanggal pengesahan proposal, dan ditanda tangani oleh pembimbing serta 

diketahui oleh koordinator TA. 

 
- BAB 1 berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang pemilihan tema, 

tujuan yang akan dicapai dan batasan masalah pembahasan. 

 
- BAB 2 berisi kajian pustaka/teoritis dan hipotesa serta anggapan-anggapan 

akademis yang mendasari ide pemilhan judul/tema TA. 

 
- BAB 3 berisi metodologi pemecahan masalah yang merupakan rencana/langkang-

langkah pemecahan masalah, termasuk didalamnya jadwal rencana kerja. Dalam 

bab ini pula, jika diperlukan, dapat disampaikan perkiraan anggaran biaya yang 

dibutuhkan. 

 
- BAB 4 berisi kata penutup. 

 
- Daftar Pustaka, berisi literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

propopal. 

 

Proposal dijilid (cover plastik)  
- warna biru : TA dengan katagori rancang bangun 
- atau merah   : TA dengan katagori Studi Kasus/Perancangan. 
 



Contoh Cover / Halaman Muka PROPOSAL TA 
 

 
 

PROPOSAL TUGAS AKHIR 
 
 

Rancang Bangun Freezer Dengan Sistem Pendingin  
Tabung Vorteks 

 
 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat 
Melaksanakan Tugas Akhir di 

Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara 
Politeknik Negeri Bandung 

 
 

Oleh : 
Sri Kresna Basudewa 

NIM : 0021297 
 
 
 
 
 

Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara 
Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 
2011 

 



 
Contoh Lembar Pengesahan PROPOSAL TA 

 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TA 
 
 

Rancang Bangun Freezer Dengan Sistem Pendingin  
Tabung Vorteks 

 
 
 

Oleh : 
Sri Kresna Basudewa 

NIM : 0021297 
 
 
 

Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara 
Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara  

Politeknik Negeri Bandung 
 
 

Proposal ini telah diterima, disetujui, dan disahkan untuk dilaksanakan. 
 
 

Bandung, tgl. Bulan tahun. 
 

Disetujui oleh : 
 

Pembimbing I  Pembimbing II Pembimbing III 
 

ttd   ttd   ttd 
 

(n a m a   j e l a s) (n a m a   j e l a s) (n a m a   j e l a s) 
NIP : 13x xxx xxx NIP : 13x xxx xxx NIP : 13x xxx xxx 

 
Mengetahui, 

Koordinator Tugas Akhir 
 

ttd 
 

(nama jelas) 
NIP : 13x xxx xxx 

 
 

 
 



FORMAT LAPORAN TUGAS AKHIR 2011 
 
 
ISI LAPORAN TA 
 
A. Bagian Pelengkap : 

I. Judul 
II. Lembar Pengesahan TA  
III. Lembar Dedikasi 
IV. Abstrak (dalam B. Inggris) 
V. Abstrak (dalam B. Indonesia) 
VI. Kata Pengantar 
VII. Daftara Isi 
VIII. Daftar Gambar & Tabel 
IX. Daftar Lampiran 

 
B. Bagian Isi Laporan : 

I. Pendahuluan, berisikan latar belakang studi dari obyek/masalah yang 
diminati; 
Pada bagian ini penulis harus dapat menyajikan problem teknologi 
dari obyek studi yang dihadapi di industri atau masyarakat pemakai 
teknologi. 
 

II. Penelusuran ilmiah dari teknologi yang dipelajari di industri atau 
obyek yang berkaitan dengan bidang studinya harus dapat 
dicerminkan melalui metode empirik dari aplikasi keilmuan; 
Pada bagian ini penulis menyajikan bentuk model teknologi, seperti 
rumus-rumus terpakai, siklus/diagram karakteristik materi, besaran 
spesifik, dsb, yang diperlukan untuk mengkaji obyek studi berdasarkan 
konsep ilmu yang terkait.  
 

III. Laporan rinci atas studi yang dilakukan; 
Pada bagian ini penulis menyajikan laporan secara rinci dari setiap 
obyek studi yang dilakukannya. Bagian ini berupa informasi lengkap 
tentang data, spesifikasi teknologi terpakai, dan proses operasinya. 
Pada laporan ini, penulis diharuskan dapat menunjukan hubungan 
yang jelas antara problem/masalah yang disajikan dengan model 
teknologi yang disajikan pada penelusuran ilmiah, seperti 
perhitungan dan data kompilasi. 
Bila pengamatan obyek studi dilakukan oleh 2 (dua) mahasiswa atau 
lebih, maka  masing-masing mahasiswa diharapkan dapat 
menyelesaikan satu studi sub-sistem tertentu secara lengkap, di luar 
sistem kerja keseluruhan. Judul harus mencerminkan sub-sistem yang 
diamati. 
Untuk bentuk kerja tugas akhir berupa pembuatan alat, maka pada 
bagian ini memuat detil prosedur 
rancangan/pembuatan/modifikasi/dsb. 
  

IV. Pengolahan data dan diskusi atas studi permasalahan yang 
dipelajari; 



Bagian ini menyajikan diskusi/analisis dan uraian atas hasil 
pengamatan/rancangan/ pembuatan/modifikasi yang telah disajikan 
pada bagian sebelumnya, dengan tujuan dapat menunjukan bentuk 
penyelesaian problem teknologi dari obyek studi yang dilakukan. 
 
Untuk bentuk kerja tugas akhir berupa pembuatan alat, maka pada 
bagian ini memuat detil pengujian dan diskusi yang memberikan 
gambaran kinerja operasi alat. 
 

V. Penutup atau hasil yang diperoleh dari studi; 
Bagian ini memuat kesimpulan serta saran dari pengamatan/studi yang 
dilakukan. Penulis diharuskan dapat menyajikan temuan dari obyek 
pengamatan suatu terapan teknologi dan hasil 
pemecahan/penyelesaian problem teknologi yang diketengahkan 
pada tugas akhirnya, disertai dengan saran-saran untuk perbaikan 
atau kegiatan lanjutan yang mungkin dapat dilakukan..  

 
VI. Referensi 

Adalah daftar acuan (literatur) yang dipergunakan untuk melihat problem teknologi, 
menentukan model teknologi, mengumpulkan data ataupun menyajikan hasil 
pengamatan, dan mendiskusikan problem teknologi, hingga kesimpulan yang 
didapatkan. Daftar ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam  
penulisan karya ilmiah. 

 
VII. Lampiran 

Adalah bagian yang memuat catatan ataupun data penunjang, seperti: 
contoh perhitungan, data manual peralatan, karakteristik material, data 
pengamatan, dsb. yang tidak representatif disajikan pada teks 
utama. 

 
Ketentuan Penulisan Laporan TA 
 
A. Standar Kertas   
 Teks : Jenis HVS, A4 (21 x 29,7 cm), 80/70 

gram 
 Gambar teknik/denah dsb. : Jenis kalkir/blue-print/HVS A2/A3/A4. 

Jika ukuran kertas lebih besar dari A4, 
maka kertas harus dilipat menjadi 
ukuran A4 dan dijilid bersama-sama 
dengan isi laporan 

 Pembatas bab/artikel : Jenis dorslag, A4 , warna biru muda 
 Cover : Hard cover, jenis sablon, Biru Tua, 

dengan Strip warna Perak pada 
bagian punggung buku. Warna 
tulisan Emas. 

   
B. Standar Huruf   
 Teks : Karakter yang dipakai Arial/Times New 

Roman dengan ukuran 12, jarak antar 
baris 1,5 (satu setengah) spasi, 
justifikasi kiri-kanan 



 Judul tabel : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 10, jarak antar 
baris 1 (satu) spasi, justifikasi di tengah 
atas tabel 

 Judul gambar (dlm. isi laporan) : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 10, jarak antar 
baris 1 (satu) spasi, justifikasi di tengah 
bawah gambar 

 Judul sub-bab : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 12, cetak tebal, 
jarak antar baris dengan judul bab dan 
teks 3 (tiga) spasi, justifikasi kiri 

 Footer/header dan index : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 10, jarak antar 
baris 1 (satu) spasi 

 Judul bab dan buku : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 14, cetak tebal, 
jarak antar baris 1 (satu) spasi 

 Judul buku di punggung cover : Karakter yang dipakai Arial/Times New 
Roman dengan ukuran 12, cetak tebal, 
jarak antar baris 1 (satu) spasi 

   
C. Standar Margin   
 Margin atas : 3 cm 
 Margin kanan : 3 cm 
 Margin kiri : 4 cm 
 Margin bawah : 4 cm 
   
D. Standar Ketebalan   
 Jumlah halaman utama 

(Nomor halaman dengan huruf 
arab / 1234567890) 

: Tidak ada batasan (ketebalan laporan 
tidak berkaitan dengan kualitas isinya) 

 Jumlah halaman pelengkap 
(halaman dengan huruf romawi 
kecil) 

: Tidak ada batasan 

      Judul : Sesuai ketentuan, lihat contoh pada 
lampiran 

      Lembar Pengesahan TA  : Sesuai ketentuan, lihat contoh pada 
lampiran 

      Lembar Dedikasi : Bebas 
      Abstrak  : 1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
      Abstract   1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
      Kata Pengantar : 1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
      Daftara Isi : 1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
      Daftar Gambar & Tabel : 1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
      Daftar Lampiran : 1 lembar, spasi tunggal (diijinkan) 
E. Standar Judul   
 Jumlah kata : maksimum 15 kata tidak termasuk kata 

depan  dan kata sambung, 
merepresentasikan pokok  bahasan 



tugas akhir yang dibuat  secara unik/ 
spesifik. 

    
F. Standar Kepala dan Penomoran Gambar (teknik) 
 Kepala Gambar : Sesuai dengan ketentuan teknik 

gambar yang  berlaku. (lihat lampiran) 
 Nomor Gambar : Sesuai dengan format : 

RA – TA – XX – YY/ZZ 
XX adalah kode angkatan pelaksana 
TA. 
YY adalah nomor lembar gambar. 
ZZ adalah jumlah lembar seluruh 
gambar. 

    
 
 
 
 
 
 



 
JURUSAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA 

PROGRAM STUDI TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA 
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 

 
FORM BIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR  

 
Nama : ……………………………..…………………………….. 

NIM : ……………………………..…………………………….. 

Judul Tugas Akhir : ……………………………..…………………………….. 
……………………………..…………………………….. 
 

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

 : ……………………………..…………………………….. 

 : ……………………………..…………………………….. 

 

No Tanggal Materi Bimbingan Tanda tangan 
Pembimbing 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Catatan :  
Form ini harus dikumpul saat pendaftaran Sidang, bersama-sama dengan form izin sidang. 


