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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Panduan Skripsi

untuk semua Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Billfath tahun 2020. Skripsi merupakan syarat akhir kelulusan mahasiswa. Melalui

skripsi, mahasiswa harus mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data dan

mampu memilih berbagai alternatif solusi ketika berada pada dunia kerja.

Buku Panduan Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Billfath disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam menyusun dan menghasilkan skripsi

yang bermutu dan berkualitas. Dalam buku panduan ini dijelaskan mulai dari pengertian

skripsi, etika dalam penelitian dan penulisan skripsi, sistematika skripsi, kebahasaan, angka,

ilustrasi, pengutipan pustaka dan daftar pustaka, sampai dengan presentasi sidang skripsi.

Format pengetikan diuraikan di bagian lampiran beserta contoh-contoh yang lengkap untuk

dijadikan panduan. Ukuran font, spasi, jarak pengetikan, dan marjin juga dilampirkan guna

memudahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Adapun format penilaian mulai dari seminar

proposal, sidang skripsi, dan pembimbingan juga telah dilampirkan untuk transparansi

penilaian. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan kepada seluruh pihak

yang telah membantu atas tersusunnya buku Panduan ini. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi pembaca dan penggunanya.

Lamongan, Agustus 2020

S.Si.,M.Si.

Mengetahui,
Dekan FMIPA

Nikmatin Sholichah,
NIDN.0723049202
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KEPUTUSAN DEKAN
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Nomor:057/071093/SK/FMIPA/VIII/2020

TENTANG
PANDUAN PENULISAN DAN PELAKSANAAN SKRIPSI

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BILLFATH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BILLFATH,

Menimbang : a. bahwa penulisan dan pelaksanaan skripsi merupakan kegiatan
intra kurikulum yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas
MIPA Universitas Billfath;

b. bahwa dalam rangka memperlancar jalannya penulisan dan
pelaksanaan skripsi di Fakultas MIPA Universitas Billfath,
maka perlu dibuat Panduan penulisan dan pelaksanaan skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang
Panduan penulisan dan pelaksanaan skripsi Fakultas MIPA
Universitas Billfath;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115,
tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Rerpublik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
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6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1952);

7. Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 426 Tahun
2016, tentang Penetapan Universitas Billfath sebagai Perguruan
Tinggi Nasional;

8. Keputusan Yayasan PP Al-Fattah Nomor 12.21.01 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Billfath;

9. Keputusan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Akademik Universitas Billfath

10. Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panduan Akademik Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG PANDUAN PENULISAN DAN
PELAKSANAAN SKRIPSI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS
BILLFATH.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Panduan penulisan dan pelaksanaan
skripsi Fakultas MIPA Universitas Billfath adalah panduan yang dipakai dalam
penulisan dan pelaksanaan skripsi oleh Fakultas MIPA strata satu Universitas
Billfath.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan penulisan dan pelaksanaan skripsi dalam Fakultas MIPA Strata
Satu Universitas Billfath wajib mengikuti panduan penulisan dan pelaksanaan
skripsi Fakultas MIPA Universitas Billfath.

Pasal 3

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penulisan dan pelaksanaan skripsi
Fakultas MIPA Universitas Billfath harus mengacu pada panduan penulisan dan
pelaksanaan skripsi Fakultas MIPA Universitas Billfath.

Pasal 4

Panduan penulisan dan pelaksanaan skripsi Fakultas MIPA Universitas Billfath
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana terdapat dalam



lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 5

Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juni 2020

DEKAN,

Nikmatin Sholichah, S.Si.,M.Si.
NIDN. 0723049202

Tembusan Peraturan Ini disampaikan kepada:
1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi di Fakultas MIPA
4. Arsip
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi adalah karya tulis ilmiah dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh

mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana (S1).

Skripsi di Universitas Billfath diberi bobot 6 sks, berdasarkan SK Rektor

Universitas Billfath Nomor: 011/SK/07.1093/II/2018 tentang Panduan akademik yang

sesuai dengan kurikulum Nasional Program Sarjana.

Untuk memberikan keseragaman dalam penulisan Skripsi, maka perlu disusun

satu panduan yang berisi tujuan, syarat-syarat dan tata cara penulisan Skripsi.

1.2 Tujuan Skripsi

1.2.1. Tujuan Umum

1) Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

2) Agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah

diperoleh dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah

Keilmuan Dan Ketrampialn (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata

Kuliah Prilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat

(MBB) untuk menyelesaikan suatu masalah.

1.2.2. Tujuan Khusus

1) Kemampuan untuk meneliti dan melaksanakan eksperimen dalam bidang sains

dan terapan, sekaligus mampu menganalisis dan menginterprestasikan data.

2) Kemampuan untuk merancang bangun suatu: proyek, sistem, komponen atau

proses untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

3) Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan

memecahkan masalah rekayasa.

4) Kemampuan untuk menulis karya tulis ilmiah yang memenuhi kaidah-kaidah

tertentu dengan bahasa Indonesia baku.
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BAB II

SYARAT-SYARAT DAN JENIS SKRIPSI

2.1 Persyaratan

2.1.1 Syarat Administrasi

Sebelum mengajukan permohonan untuk melaksanakan Skripsi, mahasiswa

harus telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi, yaitu telah melakukan

registrasi, membayar SPP, membayar biaya Skripsi dan syarat-syarat lainnya yang telah

ditetapkan oleh Universitas Billfath

2.1.2 Syarat-syarat Akademik

Untuk dapat mengajukan permohonan Skripsi, syarat-syarat akademik yang

wajib dipenuhi adalah:

1. Telah memprogram mata kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi.

2. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 130 sks.

3. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Dasar dengan nilai minimum B.

4. Telah memenuhi semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku

tanpa nilai E, nilai D maksimal 20% dari jumlah total sks.

5. Telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan telah mengumpulkan

Laporan PKL yang telah disetujui oleh pembimbing dan dijilid.

6. Telah menyelesaikan semua tugas mata kuliah dan praktikum (dengan

melampirkan bukti Surat bukti asli)

7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 2,25.

2.2 Penanggung Jawab Skripsi

2.2.1 Ketua Program Studi

Ketua Program Studi menjadi penanggung jawab dalam proses

berlangsungnya Skripsi. Selain itu, Ketua Program Studi memiliki tugas untuk

mengeluarkan surat Bimbingan Skripsi.
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2.2.2 Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen pembimbing skripsi terdiri dari minimal 1 (satu) dan maksimal 2 (dua)

dosen dengan ketentuan:

1. Pembimbing 1 memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan jabatan

akademik fungsional minimal Asisten Ahli sedangkan Pembimbing 2

memiliki kualifikasi akademik minimal S2.

2. Dosen pembimbing mengisi surat kesediaan sebagai pembimbing Skripsi.

3. Pembimbing disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai

dengan beban kerja.

Sedangkan tugas dan wewenang dari dosen pembimbing adalah sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara dosen

dan mahasiswa

2. Pembimbing 1 yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, supaya menyerahkan

kembali tugas kepada pembimbing 2. Jika pembimbing 1 dan 2 tidak dapat

menyelesaikan tugasnya, maka menyerahkan kembali kepada ketua Program

Studi untuk menunjuk penggantinya.

3. Menandatangani lembar konsultasi/bimbingan skripsi.

4. Proses bimbingan dilaksanakan minimal 16 kali.

5. Setiap dosen diperbolehkan membimbing maksimal sesuai rasio dosen

terhadap mahasiswa Skripsi.

2.2.3 Dosen Penguji Skripsi

Dosen penguji memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik serendah-rendahnya berpendidikan Magister.

2. Bersedia mengisi surat pernyataan kesediaan sebagai penguji Skripsi.

3. Penguji 1 dan 2 bukan merupakan dosen pembimbing Skripsi.

4. Penguji 3 dan 4 merupakan dosen pembimbing 1 dan 2.

5. Menentukan kelulusan ujian skripsi setelah ujian dilaksanakan.



4

2.3 Jangka Waktu Skripsi

1. Jangka waktu pengerjaan Skripsi selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak

tanggal diterbitkan Surat Bimbingan Skripsi dari Ketua Program Studi

2. Jangka waktu tersebut (butir 1) sudah termasuk proses pembuatan proposal

Skripsi

3. Apabila jangka waktu tersebut tidak bisa terpenuhi, maka Skripsi dinyatakan

batal dan mahasiswa harus mendaftar Skripsi yang baru lagi.

2.4 Jenis Skripsi

Skripsi harus dalam lingkungan bidang yang sesuai dengan program studi atau

Skripsi dapat berupa: penelitian studi literatur atau perencanaan terpadu dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Penelitian

Skripsi penelitian berupa penelitian eksperimental di Labolatorium, di lapangan

atau simulasi model matematik atau numerik.

b. Analisis Literatur

Skripsi Analisis berupa: kajian pustaka yang sudah ada sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terpadu, atau berupa pengembangan

program komputer.

c. Perencanaan (Desain) Terpadu

Skripsi Perencanaan/Desain terpadu adalah secara menyeluruh terhadap suatu

proyek dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar keilmuan dan metode analisis yang

baru dan mutakhir.

d. Studi Kasus

Studi Kasus ialah mengkaji kasus-kasus yang terjadi dan memberikan alternatif

penyelesaiannya.
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BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN SKRIPSI

3.1 Alur Pengajuan Skripsi

Alur dalam pengajuan program Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa memprogram Skripsi pada Kartu Rencana Studi yang disetujui

oleh Dosen pembimbing akademik.

2. Mahasiswa mengusulkan nama dosen yang akan dijadikan dosen pembimbing skripsi

kepada Ketua Prodi.

3. Ketua Prodi menetapkan dosen pembimbing skripsi bagi mahasiswa yang memrogram

mata kuliah skripsi untuk diajukan kepada pimpinan fakultas agar diterbitkan surat

keputusan.

3.2 Alur Pelaksanaan Skripsi

1. Mahasiswa mengajukan judul skripsi yang akan dikerjakan kepada Dosen Pembimbing

Skripsi.

2. Mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan bimbingan sesuai dengan

kesepakatan.

3. Mengisi lembar konsultasi/bimbingan Skripsi.

4. Melaksanakan penelitian sesuai dengan tema Skripsi yang diajukan.

5. Menyusun laporan hasil penelitian sesuai format yang telah ditentukan.

3.3 Alur Pengujian Skripsi

1. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi dengan melampirkan lembar konsultasi/bimbingan

skripsi, kwitansi pembayaran ujian Skripsi, KTM, form pendaftaran ujian Skripsi dan

melampirkan naskah Skripsi sejumlah penguji.

2. Sekretaris Program Studi membuat dan mengumumkan jadwal ujian Skripsi.

3. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi sesuai jadwal. Ketua penguji mengisi berita

acara dan daftar hadir.

4. Mahasiswa merevisi kemudian mencetak skripsi sesuai format yang ditentukan

sebanyak 3 eksemplar untuk diserahkan ke perpustakaan Universitas Billfath, TU

Fakultas dan Program Studi.
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BAB IV

PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi terdiri atas: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

4.1 Bagian Awal

Bagian Awal mencakup halaman judul dan halaman persetujuan.

1. Halaman Sampul Depan

a. Lambang/Logo Universitas Billfath sesuai contoh.

b. Judul Penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan

dengan tepat masalah yang hendak diteliti.

c. Maksud Proposal Skripsi ialah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna

mencapai gelar Strata Satu (S1)/Sarjana.

d. Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap tidak boleh disingkat/sesuai dengan

Ijazah.

e. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menulis tahun.

Contoh halaman judul Proposal Skripsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Halaman Pengesahan

Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing 1, Pembimbing 2, dan Ketua Program

Studi lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Contoh halaman

persetujuan terdapat pada lampiran 2.

4.2 Bagian Utama

Bagian Utama Proposal Skripsi mencakup: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka,

Metodologi dan Jadwal Penelitian.

4.2.1 Pendahuluan

Pendahuluan berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan

masalah, dan keaslian penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian.
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a. Latar Belakang
Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah

yang dikemukakan dalam Proposal Skripsi dipandang menarik, penting dan

perlu diteliti/dianalisis.

b. Perumusan masalah

Berisi pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang dikaji. Masalah yang

dirumuskan harus selaras dengan topik dan tujuan Proposal Skripsi.

c. Batasan masalah
Batasan masalah mengenai kedudukan masalah yang akan diteliti/dianalisis

itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

d. Tujuan Penelitian
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian tersebut. Biasanya pernyataan tujuan penelitian menggunakan

bantuan kata-kata kerja antara lain: mengkaji, menguji, membandingkan dan

mengidentifikasi.

e. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian juga diperlukan untuk memberikan gambaran tujuan yang

lebih luas dan kepada siapa prospek kemanfaatannya.

4.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian/analisis

yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian/analisis

yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan

yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta

yang dikemukakan diambil/dikutip dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai

harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitannya. Acuan

yang digunakan harus disebutkan dalam daftar pustaka. Cara penunjukkan sumber pustaka

dapat dilihat pada Lampiran 13.
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4.4 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mengandung uraian tentang: ilmu tentang bahan atau materi, alat,

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian, variabel yang akan dipelajari

dan data yang akan dikumpulkan, dan metode menganalisis hasil.

a. Bahan atau materi penelitian yang dapat berwujud populasi atau sampel harus

dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasi yang harus

ditentukan. Apabila bahan atau materi berupa sample maka perlu diuraikan cara

penetapan sample tersebut.

b. Alat penelitian yang dipakai untuk menjalankan penelitian harus diuraikan secara

jelas dan kalau perlu disertai dengan gambar dan keterangan-keterangan.

c. Langkah penelitian memuat uraian yang cukup terinci tentang cara

melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Langkah penelitian sebaiknya

(harus) dibuat bagan alir supaya lebih jelas.

d. Variabel yang akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan

jelas, termasuk jenis dan kisarannya.

d. Metode analisis hasil mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil.

4.4.1 Jadwal Penelitian

Dalam jadwal penelitian ditunjukkan:

a. Tahap-tahap penelitian;

b. Rincian kegiatan pada setiap tahap; dan

c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap dalam hitungan

minggu/bulan.

Jadwal penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.
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4.5 Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

a. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usaha penelitian dan

disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Buku dan majalah

tidak dibedakan, kecuali penyusunan ke kanan, yaitu :

a. Buku: nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke, nomor

halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku), nama penerbit, dan kotanya.

b. Majalah: nama penulis, tahun terbit, judul buku, nama majalah dengan

singkatan resminya, jilid, dan nomor halanan yang diacu.

Antara berbagai bidang ilmu dan perbedaan sedikit-sedikit dalam cara penulisan,

misalnya dalam penggunaan tanda baca, tetapi garis bersarnya tetap sama. Sebab itu

perbedaan yang kecil-kecil tetap diperkenankan, asalkan tata asal untuk seluruh

penulisan benar. Penulisan daftar pustaka dapat dilihat contohnya pada lampiran 13.

b. Lampiran

Apabila diperlukan, semua kelengkapan Proposal Skripsi dapat disertakan didalam

lampiran, misalnya Daftar Pertanyaan Responden (Questioner) dan sifatnya hanya

melengkapi proposal penelitian.
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BAB V

PENULISAN SKRIPSI

Seperti halnya dengan Proposal Skripsi, Skripsi juga terdiri atas tiga bagian, yaitu

Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir, tetapi isinya lebih luas.

5.1 Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman

pengesahan, halaman persetujuan, motto dan persembahan, kata pengantar,

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1. Halaman sampul depan

Halaman sampul depan seperti halaman sampul depan pada usulan penelitian

Skripsi hanya kata-kata „Proposal Skripsi‟ diganti „Skripsi‟. Dicetak dengan

hard cover saat sudah melalui revisi akhir dan disetujui penguji dan

pembimbing. (Lampiran 3)

2. Halaman Judul

Halaman judul sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik diatas

kertas putih. (Lampiran 3)

3. Halaman Kelayakan

Halaman kelayakan berisi persetujuan dosen pembimbing untuk diujikan.

(Lampiran 4)

4. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan Skripsi dapat dilihat pada lampiran. (Lampiran 5)

5. Kata Pengantar

Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud Skripsi,

penjelasan-penlejasan, dan ucapan terima kasih. Dalam prakata tidak

terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah. (Lampiran 6)
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6. Abstrak

Abstrak atau intisari ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan merupakan uraian

singkat lengkap tentang tujuan, latar belakang, cara, dan hasil penelitian.

Karena itu, umumnya intisari panjangnya kurang lebih 200 kata. (Lampiran

7)

7. Motto dan Persembahan

Berisi motto penulis dan persembahan karya tulis tersebut diperuntukkan
untuk siapa. (Lampiran 8)

8. Daftar isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambar secara menyeluruh tentang

isi Skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat

suatu bab atau anak sub bab. Di dalam daftar isi terdapat uraian bab, sub

bab, dan anak sub bab disertai dengan nomor halamannya. (Lampiran 9)

7. Daftar tabel

Jika dalam Skripsi terdapat tabel perlu adanya daftar tabel yang memuat

urutan nomor, judul tabel beserta dengan nomor halamannya. (Lampiran 10)

8. Daftar gambar

Daftar gambar berisi nomor dan judul gambar, sama persyaratannya dengan

daftar tabel. (Lampiran 11)

9. Arti simbol dan singkatan

Arti lambang dan singkatan berupa daftar simbol dan singkatan yang

diperlukan dalam Skripsi disertai dengan arti dan satuannya. (Lampiran12)

5.2 Bagian Utama

Bagian Utama Skripsi berisi bab-bab : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian/Perencanaan, Hasil Penelitian/Perencanaan atau Pembahasan, serta

Kesimpulan dan Saran.
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a. Pendahuluan

Serupa dengan usulan penelitian Proposal Skripsi, bab pendahuluan memuat:

latar belakang, permusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta

sistematika penelitian/penyusunan (penulisan) Skripsi .

b. Tinjauan Pustaka

 Tinjauan pustaka isinya hampir sama dengan yang dikemukakan

pada proposal Skripsi/usulan penelitian, dan telah diperluas dengan

keterangan-keteragnan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan

penelitian.

 Landasan teori juga tidak berbeda dengan sajian pada usulan

proposal Skripsi/penelitian, dan telah diperluas dan disempurnakan sesuai

dengan topik bahasan.

 Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari landasan teori

atau tinjauan pustaka, dan hampir sama dengan yang sudah dipadatkan

pada proposal Skripsi/usulan penelitian.

3. Metode Penelitian

Pada metode penelitian terdpat uraian terinci tentang: bahan atau materi peneliitan,

alat, langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta cara

pemecahannya. Pada proposal usulan penelitian berupa rencana cara penelitiannya

sedang pada penelitian Skripsi adalah cara yang telah dilakukan.

a. Peralatan uji, alat ukur, bahan atau materi penelitian harus dinyatakan

spesifikasinya dengan selengkap-lengkapnya. Hasil ini perlu dikemukakan agar

peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak sampai salah langkah.

b. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian seperti misalnya

kuesioner, daftar pertanyaan untuk wawancara, blangko pengamatan perlu

diuraikan dengan jelas.

c. Langkah-langkah penelitian berupa uraian yang lengkap dan terinci tentang

langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk cara

mengumpulkan data dan jenisnya.
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d. Kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya perlu

sekali diungkapkan, agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang

penelitian yang sejenis terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

4. Hasil dan pembahasan

Bab ini memuat karakteristik dan diskripsi data yang terkumpul, hasil penelitian dan

pembahasannya yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul

tersendiri.

a. Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar

atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar

pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pada paragraf pertama bab ini

sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat disajikan pada tabel

dan gambar yang nomornya disebutkan. Tabel dan gambar harus dijelaskan.

b. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoristis, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif. Kecuali itu, sebaiknya hasil penelitian juga

dibandingkan dengan hasil penelitian terpadu terdahulu yang sejenisnya.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah.

a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disajikan dari hasil

penelitian dan pembahasan. Apabila penelitian tersebut menggunakan hipotesis

maka perlu dijelaskan kebenaran hipotesis.

b. Saran dibuat berdasarkan pengamatan dan pertimbangan penulis, ditujukan

kepada para peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau

mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan

suatu keharusan.

5.3 Bagian Akhir

Bagian Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran

1. Daftar pustaka

Daftar pustaka disusun seperti pada proposal Skripsi. (Lampiran 13)
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2. Lampiran

Lampiran dipakai untuk menentukan data atau keterangan lain yang

berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama

Skripsi seperti: kuesioner, print out analisis statistik, daftar responden atau

sampel, dan lain-lain yang menunjang dalam penyusunan.
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BAB VI

TATA CARA PENULISAN

Tata cara penulisan meliputi: Bahan dan ukuran kertas, pengetikan, penomoran,

daftar dan gambar, bahasa, penulisan nama.

6.1 Bahan dan Ukuran Kertas

1. Sampul

Sampul dibuat dengan hard cover, tulisan dicetak dengan warna Biru Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam dengan kode sebagaimana pada
https://encycolorpedia.id/ccffff.

2. Warna Sampul

Warna sampul disesuaikan dengan warna fakultas MIPA.

3. Ukuran dan jenis kertas

Ukuran kertas yang digunakan adalah: 21 cm x 28 cm (A4). Jenis kertas HVS 80

gram berwarna warna putih.

6.2 Pengetikan

Pada pengetikan disajikan: jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi

pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, bab dan sub bab, perincian ke

bawah, dan letak simetris.

1. Jenis huruf

a. Naskah diketik dengan huruf Time New Roman dengan ukuran 12 pt.

penggunaan huruf miring menyesuaikan ketentukan pada Pedoman Ejaan

Yang Disempurnakan.

b. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus

ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

2. Bilangan dan satuan

a. Bilangan diketik dengan angka misalnya 10 orang responden. Kecuali pada

permulaan kalimat misalnya: Sepuluh orang responden

https://encycolorpedia.id/ccffff.
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b. Bilangan desimal ditandai koma, bukan dengan titik.

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya,

misalnya m, Rp, kg, g.

d. Lambang atau Notasi dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di

belakangnya, misalnya Aeff, Co, yc. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat

pada Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

3. Jarak baris

Pengetikan naskah dibuat dengan jarak 1,5 spasi, kecuali untuk intisari, judul

tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka diketik dengan

jarak 1 spasi.

4. Batas tepi

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut:

a. Tepi atas : 2,5 cm

b. Tepi bawah : 2,5 cm

c. Tepi kiri : 4,0 cm

d. Tepi kanan : 2,0 cm

5. Alinea baru

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya

pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan dihindari

adanya ruangan yang terbuang. Pengetikan hanya dilakukan pada satu sisi

halaman.

6. Bab, sub bab, anak sub bab

Alinea baru dibuat dengan model indent yang dimulai pada ketikan yang ke-6

dari batas tepi kiri.

a. Judul bab harus dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur supaya

simetris, dengan jaak 3,0 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.

b. Judul sub-sub ditulis dari batas tepi kiri pengetikan, semua kata

dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata
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depan tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul sub bab

dimulai dengan alinea baru.

c. Judul anak sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri pengetikan dan hanya

huruf pertama saya yang berupa huruf besar (kapital), tanpa diakhiri dengan

titik. Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab dimulai dengan alinea

baru.

7. Rincian ke bawah

Jika pada naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah urutan

dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan bullet yang

ditempatkan di depan rincian tidaklah dibenarkan.

8. Letak simetris

Gambar, tabel, persamaan, dan judul bab ditulis simetris terhadap batas tepi kiri

dan kanan pengetikan.

6.3 Penomeran

Bagian ini dibagi menjadi penomeran halaman, judul, bab, tabel, gambar dan

persamaan.

1. Halaman

a. Bagian awal Skripsi , yang meliputi halaman judul sampai dengan ke

intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Contoh : i, ii, iii,

dan seterusnya.

b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai

halaman terakhir, memakai angka sebagai nomor halaman. Contoh : 1, 2, 3,

dan seterusnya.

c. Nomor halaman ditentukan di sebelah kanan bawah

2. Judul

Judul bab diberi nomor urut dengan angka Romawi besar yang dicetak tebal.

Contoh penulisan bab dan judul bab
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a. Judul sub-bab diberi nomor urut dengan angka sesuai dengan judul bab dan

dicetak tebal, contoh : 3.1 Pengumpulan Data

b. Judul sub-bab diberi nomor urut dengan angka sesuai dengan judul bab

dicetak tebal, contoh : 3.1.1 Penentuan Sampel

3. Tabel

Tabel diberi nomor urut dengan angka sesuai dengan nomor bab di mana tabel

tersebut berada. Contoh : Tabel 2.1 yang berarti tabel tersebut terletak di BAB II

dengan angka nomor urut 1, judul tabel diletakkan di atas tabel.

4. Gambar

Gambar diberi nomor urut dengan angka sesuai denan nomor bab dimana

gambar tersebut berada. Contoh : Gambar 3.2 yang berarti gambar tersebut

terletak di BAB III dengan nomor urut 2 judul gambar diletakan dibawah

gambar.

5. Persamaan

Nomor urut persamaan yang terbentuk rumus matematis dan lainnya ditulis

dengan angka di dalamnya kurung, sesuai nomor bab dimana persamaan

tersebut berada, dan ditempatkan di batas tepi kanan. Contoh :

( ) ..........................................................................(5.1)
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6.4 Tabel dan Gambar

1. Tabel

a. Daftar tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga

tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutnya tabel

diberi kata „lanjutan‟ pada tepi kiri atas luar tabel dan tanpa judul.

b. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dan

lainnya cukup tegas.

c. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat

memanjang, maka bagian atas tabel harus diletakkan disebelah kiri kertas. Di

atas dan di bawah tabel dipasang garis-gairs, agar terpisah dari uraian pokok.

2. Gambar

a. Gambar tidak boleh dipenggal.

b. Keterangan gambar ditulis pada tempat-tempat lowong di dalam gambar dan

jangan pada halaman lain.

c. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas

gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.

6.5 Bahasa

1. Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang mengacu pada pedoman

bahasa Indonesia yang baik dan benar (ada subyek predikat dan obyek dalam

tiap kalimat)

2. Bentuk kalimat

Kalimat-kalimat tidak boleh menggunakan kata ganti orang pertama, kedua

maupun ketiga seperti saya, aku, kami, kita, engkau, dia, mereka. Pada penyajian

ucapan terima kasih pada prakata, kata saya diganti dengan penulis.
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3. Istilah

a. Istilah yang dipakai sedapat-dapatnya menggunakan istilah bahasa Indonesia

yang sudah dibakukan.

b. Jika terpaksa harus memakai isitilah asing, maka istilah tersebut harus

dicetak miring.

6.6 Istilah Baru, Kutipan dan Kesalahan

1. Istilah baru

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan

padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali

menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang.

2. Kutipan

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 baris, diketik satu spasi,

dan kalau kurang dari 3 baris, dua spasi. Diketik menjorok ke dalam. Tidak

menterjemahkan namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis.

3. Kesalahan yang sering terjadi

Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan, tidak boleh dipakai untuk

memulai suatu kalimat.

a. Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya

diletakkan di depan subyek (merumuskan susunan kalimat).

b. Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannua, dan diperlukan

tepat seperti kata “where” dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa

Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai.

c. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di.

d. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.
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6.7 Penulisan Nama

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka,

nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang

diikuti dengan singkatan, dan tanpa gelar keserjanaan.

1. Nama penulis yang diacu dalam uraian

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya dsebutkan nama akhirnya

saja, dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang

dicantumkan diikuti dengan dkk atau et al :

a. Penulis Soedarsono (1996)…..

b. Hasil studi yang terbaru (Sutrisni dan Rochim, 1997) menyarankan bahwa…

c. Sistem pengadaan satu pintu Design and Built dapat dioperasikan dengan

lebih efektif bagi industri konstruksi (Wahyudi dkk, 1996).

2. Nama penulis dalam daftar pustaka

a. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat

“Jatmoko (1989) menyebutkan bahwa tukang-tukang bangunan di Indonesia

dan Pilipina mempunyai perbedaan ketrampilan yang jauh berbeda”.

b. Nama penulis pada bagian tengah kalimat

“Perusahaan kontraktor yang besar memiliki efisiensi dalam pembelajaran
overhead cost ditemukan oleh Kaming (1993), tercermin dari rasio
pembiayaan antara komponen biaya tersebut dengan biaya lain yang
dikeluarkan oleh kontgraktor”.

c. Nama penulis pada bagian akhir kelimat

“Penggunaan Excavator dapat memberikan pengaruh efisiensi terhadap

produktivitas, tergantung pada kepemimpinan manajer lapangan dan

ketrampilan pengendara alat tersebut (Suprapto, 1989)”.

d. Penulis 2 orang
Jika penulis terdiri atas 2 orang, maka kedua-duannya harus disebutkan.

“Pandoyo dan Pujianti (1996) menemukan bahwa karyawan yang bekerja di

organisasi nirlaba pun dapat dinotifikasi dengan metode incentif”.
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e. Penulis lebih dari 2 orang

Kalau penulis terdiri dari 2 orang, maka yang dicantumkan hanya penulis I
diikuti dengan dkk atau et al. “Ada hubungan yang signifikan antara
jumlah karyawan dengan kecanggihan sebuah organisasi bisnis (Budiono
dkk, 1994) arau (Budiono, et al. 1994)”

f. Jika diacu lebih dari 2 sumber

1. Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber disebutkan

“Menurut Suripto dan Permadi (1989), Rachmat dan Santoso (1993) dan

Rochim (1986), studi mengenai kompetensi karyawan perusahaan

merupakan bagaian studi sistematik”.

2. Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber itu

dipasang tanda titik koma.

Pemberian bonus oleh pihak manajeken kepada para karyawan pada

perusahaan bisnis biasanya dimaksudkan untuk memotivasi mereka untuk

meningkatkan produktivitas (Suripto dan Permadi, 1989, Rachmat dan

Santoso, 1989 ; Rochim (1986).

g. Pengutipan dari sumber kedua

Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan

nama penulis yang baku atau majalahnya dibaca.

“Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh Evers dan Hill (Cleland, 1994)”

Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Cleand

(1994).
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Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul Depan Proposal Skripsi
14 pt bold

ANALISIS PENYEBAB BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO

PADA AWAL TAHUN 2019

14 pt bold

PROPOSAL SKRIPSI

12 pt bold

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

4 Cm

4 Cm

12 pt bold

Disusun Oleh :

ABI MANYU
8.2019.1093.0001

PROGRAM STUDI ……

14 pt bold
Time New Roman

FAKULTASMATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUANALAM
UNIVERSITASBILLFATH

L AM O N G A N
2 0 ….
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Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan Proposal Skripsi

Usulan penelitian Skripsi

ANALISIS PENYEBABBANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO
PADA AWALTAHUN 2019

Yang diajukan oleh :

ABI MANYU
8.2019.1093.0001

Telah disetujui pada tanggal ..........20...
oleh :

Pembimbing 1,

Nama Lengkap dengan Gelar
NIDN:................

Pembimbing 2,

Nama Lengkap dengan Gelar
NIDN:................

Mengetahui,
Ketua Program Studi ………

Nama Lengkap dengan Gelar
NIDN:................
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Lampiran 3. Contoh Halaman Sampul Depan Skripsi 14 pt bold

ANALISIS PENYEBAB BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO

PADA AWAL TAHUN 2019

14 pt bold

SKRIPSI

12 pt bold

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

4 Cm

4 Cm

Disusun Oleh :

ABI MANYU
8.2019.1093.0001

12 pt bold

14 pt bold
Time New Roman

PROGRAM STUDI ……
FAKULTASMATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUANALAM

UNIVERSITASBILLFATH
L AM O N G A N

2 0 ….
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Lampiran 4. Contoh Halaman kelayakan

ANALISIS PENYEBAB BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO

PADA AWAL TAHUN 2019

Telah layak untuk diujikan sebagai

persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Sains

ABI MANYU
8.2019.1093.0001

PEMBIMBING 2,

Nama lengkap beserta gelar.
NIDN...........................

TANDA TANGAN

PEMBIMBING 1,

Nama lengkap beserta gelar
NIDN...................

TANDA TANGAN
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Lampiran 5. Lembar pengesahan skripsi

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENYEBABBANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PADA
AWAL TAHUN 2019

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji pada tanggal ……., …………….. 20….

Tim Penguji Tanda tangan

1. Nama lengkap dengan gelar
NIDN..........

2. Nama lengkap dengan gelar
NIDN..........

3. Nama lengkap dengan gelar
NIDN..........

4. Nama lengkap dengan gelar
NIDN..........

Mengetahui,
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Billfath

Nama lengkap dan gelar
NIDN......................
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Lampiran 6 : Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam
senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan
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Lampiran 7 : Contoh Abstrak

ANALISIS PENYEBAB BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO
PADA AWAL TAHUN 2019

Abstrak

Kota Bojonegoro adalah kota yang mempunyai dataran rendah dan rata-rata
berada di bawah permukaan air banjir, sehingga setiap tahun dimusim penghujan,
daerah ini sering kali dan selalu dilanda banjir. Kapasitas tampung sungai yang tidak
seimbang dengan besarnya debit sungai di musim penghujan, serta extremnya curah
hujan di daerah hulu, menyebabkan tidak terkendalinya air yang masuk kedalam kota
maupun ke daerah-daerah yang berada di atepian bengawan solo. Gundulnya hutan
juga ikut andil dalam penggelontoran air hujan yang jath tanpa diserap oleh tanah
(tumbuh-tumbuhan), sehingga air langsung ke sungai. Selain pertumbuhan penduduk
yang mengakibatkan beralihnya fungsi tanah menjadi lahan perumahan baik
dipinggiran maupun dalam perkotaan yang menjadi penghambat aliran air hujan yang
akan masuk dalam perkotaan juga menjadi penghambat aliran air hujan yang akan
masuk kedalam tanah, akibatnya Run Off cukup besar untuk langsung menuju sungai.
Oleh karena itu guna mengantisipasi kondisi akibat banjir yang munkin timbul, maka
daerah perkotaan Bojonegoro dengan luas sekitar 570 ha perlu ditata ulang, dalam
pengembangannya ke daerah yang permukaannya lebih dari permukaan banjir, sehinga
disaat musim hujan tidak akan terulang sebagaimana terjadi pada banjir tertinggi di
akhir tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2008 yang melumpuhkan kota
Bojonegoro, dengan konsep dasar pengembangan daerah yang tidak berhimpitan
Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo, utamanya ke selatan yaitu Kecamatan Dander dan
sekitarnya serta penataan ulang Darinase Kota Bojonegoro.

Mengingat di tahun mendatang dimungkinkan akan beroperasinya minyak Blok
Cepu yang telah secara resmi diijinkan pengelolaannya oleh Pemerintah kepala Joint
Operation (JO) Exxon Mobil dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka untuk
tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik kenyamanan keamanan dan ketenteraman
perlu ditinjau ulang rancangan dengan tata ruang wilayah (RTRW) serta fasilitas yang
memadai, diantaranya: penataan tata ruang kota, pengembangan wilayah untuk
mengurangi kepadatan wilayah perkotaan yang laju pertambahan penduduknya
melebihi 0,50% pertahun. Konsep penataan wilayah (perkotaan di Bojonegoro pasca
banjir ini antara lain: 1. mencegah masuknya air kedalam kota. 2. normalisasi
drainase kota, 3. perbaikan prasarana jalan, 4. penertiban terhadap bangunan-
bangunan yang menggunakan ex tanah negara dan belum memiliki ijin pakai, dan 5.
rencana pengembangan wilayah perkotaan ke wilayah sekitarnya, serta upaya
pencegahan dini terhadap bahaya banjir melalui upaya non fisik berupa peningkatan
reboisasi hutan yang telah gundul di daerah hulu sungai dan anak-anak sungai.

Kata Kunci : Banjir, Run Off, lalu sedimentasi, sungai Bengawan Solo.
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Lampiran 8 : Motto dan Persembahan

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan airu itu dihidupkan-Nya bumi
sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).
(Q.S. An Nahl : 65)

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu
menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

(QS. Al Mu’minun : 18)

We must look after rivers like we care our lovers. Make sure rivers always beautiful.
(Mahatir Muhammad)

Dipersembahkan kepada kedua orang tuaku, guru-guruku, saudara-saudaraku
serta calon suamiku yang selalu setia mendoakanku dalam penantiannya.
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