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I. PENDAHULUAN

II. PROPOSAL TUGAS AKHIR

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh

derajat kesarjanaan

Strata

Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Sipil dapat berupa

Satu (S-1) adalah

penelitian, studi literatur, perancangan dan pembahasan kasus.

menyusun Laporan Tugas Akhir yang merupakan karya tulis

Proposal Tugas Akhir terdiri dari bagian awal, bagian utama,

ilmiah.

bagian akhir, dengan jumlah halaman kurang lebih dua puluh

Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas

halaman.

Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat berupa karya
penelitian, studi literatur, perancangan, atau pembahasan kasus.

2.1. Bagian Awal

Untuk kelancaran penulisan Laporan Tugas Akhir, sebelumnya

Bagian awal mencakup halaman judul dan halaman

mahasiswa wajib membuat Proposal Tugas Akhir, yang setelah

pengesahan, jika diperlukan ditambahkan daftar arti lambang

disetujui oleh dosen pembimbing dan Koordinator Tugas Akhir

dan singkatan.

masing-masing bidang keahlian, kemudian diseminarkan untuk
mendapatkan masukan dan koreksi terhadap Proposal Tugas

2.1.1. Halaman sampul depan

Akhir.

a)
Untuk memperoleh keseragaman dalam penulisan, perlu

penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir.

2.

Laporan Tugas Akhir;

3.

Tata Cara Penulisan;

4.

Lampiran yang memuat contoh-contoh.

judul,

nama,

nomor

pokok

b)

Judul dibuat singkat tetapi jelas dan menunjukkan dengan
tepat masalah yang hendak dilakukan serta tidak membuka

berikut ini.
Proposal Tugas Akhir;

memuat:

Universitas, kota dan waktu pengajuan.

Isi buku pedoman ini dibagi menjadi empat bagian, sebagai

1.

judul

mahasiswa, lambang UAJY, nama Program Studi, Fakultas,

adanya petunjuk penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir.
Dalam buku pedoman ini disajikan garis-garis besar cara

Halaman

peluang penafsiran yang beraneka ragam.
c)

Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Di
bawah nama dicantumkan nomor pokok mahasiswa.

d)

Lambang UAJY dengan ukuran lebar + 4,5 cm, tinggi
menyesuaikan dengan proporsi yang ideal.

Dalam batas-batas tertentu, kebebasan tetap diberikan
kepada setiap bidang keahlian, terutama yang merupakan
kekhususan bagi bidang keahlian tersebut.

e)

Nama Program Studi, Fakultas, Universitas dan kota ditulis
dengan font “ErasUAJY”.

f)

Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan
dan tahun di bawah kata Yogyakarta.
Contoh halaman judul diberikan pada lampiran 1.
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2.1.2. Halaman judul

2.2.2. Perumusan dan batasan masalah

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman
sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih.

Dalam perumusan masalah diuraikan tentang masalahmasalah yang ada pada latar belakang dan cara menyelesaikan
masalah tersebut.

2.1.3. Halaman pengesahan

Batasan masalah dimaksudkan untuk menentukan arah

Halaman ini berisi pengesahan pembimbing, pembimbing I
dan atau II jika ada, dan Koordinator Tugas Akhir, dengan tanda

Tugas Akhir, sehingga cakupan/lingkup Tugas Akhir dapat
terarah dan tidak terlalu luas.

tangan dan tanggal pengesahan.
Contoh halaman pengesahan diberikan pada lampiran 3.

2.2.3. Keaslian Tugas Akhir
Keaslian

2.2. Bagian Utama
Bagian

utama

Tugas

Akhir

yang

dikemukakan

dengan

menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah
Proposal

Tugas

Akhir

memuat:

latar

dipecahkan oleh penulis terdahulu, atau dinyatakan dengan

belakang, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat

tegas beda Tugas Akhir ini dengan yang pernah dilakukan oleh

Tugas Akhir, hipotesis (jika ada), tinjauan pustaka, landasan

penulis terdahulu.

teori, metodologi dan pelaksanaan Tugas Akhir serta jadwal
pelaksanaan Tugas Akhir.

2.2.4. Tujuan dan manfaat Tugas Akhir
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan dan
manfaat Tugas Akhir yang ingin dicapai.

2.2.1. Latar belakang
Latar belakang berisi hal-hal yang memuat penjelasan
mengenai alasan-alasan pemilihan masalah yang dikemukakan
dalam Proposal Tugas Akhir itu dipandang menarik, penting dan
perlu diungkapkan. Selain hal tersebut perlu juga diuraikan
kedudukan masalah yang ingin dikemukakan itu dalam lingkup
permasalahan yang lebih luas. Dalam latar belakang hendaknya
ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan dikemukakan
belum terjawab atau belum terpecahkan.

2.2.5. Hipotesis (jika ada)
Hipotesis (jika ada) merupakan jawaban sementara dari
masalah

yang

dihadapi,

dan

masih

harus

dibuktikan

kebenarannya.
2.2.6. Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka memuat secara sistematis tentang hasilhasil penelitian sebelumnya, atau tulisan-tulisan lain yang ada
hubungannya dengan Tugas Akhir yang akan dilakukan. Fakta-
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fakta yang dikemukakan sedapat mungkin diambil dari sumber
pertama. Semua sumber yang digunakan harus disebutkan

Jadwal Tugas Akhir dapat disajikan dalam bentuk matriks
atau uraian.

dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan.
Contoh

penulisan

sumber

pustaka

diberikan

pada

2.3. Bagian Akhir

lampiran 6.

Bagian akhir terdiri dari atas daftar pustaka dan lampiran
(jika ada).

2.2.7. Landasan teori
Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka sebagai

2.3.1 Daftar pustaka

tuntunan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir.
Landasan

teori

dapat

berbentuk

uraian

kualitatif,

Daftar pustaka yang ditulis adalah hanya pustaka yang

model

diacu dalam Proposal Tugas Akhir dan disusun ke bawah urut

matematik, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan

abjad nama akhir penulis pertama. Acuan yang diambil dari

dengan bidang ilmu yang ditulis.

internet dimungkinkan untuk diambil. Buku dan majalah tidak
dibedakan, kecuali penyusunan ke kanan, yaitu:

2.2.8. Metodologi Tugas Akhir

a)

Metodologi Tugas Akhir terdiri dari:

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

a)

variabel, jenis dan tata cara memperoleh data,

b)

alat yang digunakan, jika perlu disertai dengan gambar dan

b)

metoda pengolahan data,

d)

bagan alir pelaksanaan (flow chart) Tugas Akhir

Majalah : nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama
majalah

keterangan-keterangan,
c)

Buku : nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan

dengan

singkatan

resminya,

jilid

dan

nomor

halaman yang diacu.
c)

Internet : nama penulis, tahun, judul tulisan/artikel, nama
sumber/jurnal, hal, diakses tanggal, website.
Antara berbagai bidang ilmu ada perbedaan sedikit-sedikit

2.2.9. Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir

dalam cara penulisan, misalnya dalam penggunaan tanda baca,

Dalam jadwal Tugas Akhir ditunjukkan antara lain :

tetapi garis besarnya tetap sama. Oleh karena itu perbedaan

a)

Tahap-tahap Tugas Akhir.

yang kecil-kecil tetap diperkenankan, asalkan taat asas untuk

b)

Rincian kegiatan pada setiap tahap.

seluruh penulisan.

c)

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap.

Contoh penulisan daftar pustaka seperti pada lampiran 7.
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III. LAPORAN TUGAS AKHIR

2.3.2 Lampiran
Dalam lampiran (kalau ada) terdapat keterangan atau
informasi yang diperlukan pada pelaksanaan Tugas Akhir,

Sama halnya dengan Proposal Tugas Akhir, penulisan

misalnya kuesioner, dan sifatnya hanya melengkapi Proposal

Laporan Tugas Akhir juga terdiri atas tiga bagian, yaitu: bagian

Tugas Akhir.

awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dibanding dengan
Proposal Tugas Akhir, isi dari Laporan Tugas Akhir lebih luas
karena adanya hasil pelaksanaan Tugas Akhir dan pembahasan.
3.1. Bagian Awal
Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman
judul, halaman pengesahan, kata hantar, daftar isi, daftar tabel,
daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang dan singkatan,
serta intisari.
3.1.1 Halaman sampul depan
Halaman sampul depan memuat : judul Laporan Tugas
Akhir, maksud Tugas Akhir nama dan nomor pokok mahasiswa,
lambang Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bulan dan tahun
penyelesaian Tugas Akhir.
a)

Halaman

judul

memuat:

judul,

nama,

nomor

pokok

mahasiswa, lambang UAJY, nama Program Studi, Fakultas,
Universitas, kota dan waktu pengajuan.
b)

Judul dibuat singkat tetapi jelas dan menunjukkan dengan
tepat masalah yang hendak dilakukan serta tidak membuka
peluang penafsiran yang beraneka ragam.

c)

Maksud penulisan Laporan Tugas Akhir

d)

Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan
tanpa derajat kesarjanaan (sesuai yang tertulis dalam akta
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kelahiran). Di bawah nama dicantumkan nomor pokok
mahasiswa.
e)

f)

g)

3.1.5 Daftar isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran

Lambang UAJY dengan ukuran lebar + 4,5 cm, tinggi

secara

menyesuaikan dengan proporsi yang ideal.

petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab

Nama Program Studi, Fakultas, Universitas dan kota ditulis

atau anak sub judul. Dalam daftar isi tertera urutan judul, sub

dengan font “ErasUAJY”.

judul, dan anak sub judul disertai dengan nomor halamannya.

Bulan dan tahun penyelesaian Tugas Akhir ialah bulan dan
tahun ujian Tugas Akhir dilaksanakan, dan ditempatkan di
bawah kata Yogyakarta.
Contoh halaman judul sampul depan diberikan pada

lampiran 2.

menyeluruh

tentang

isi Tugas Akhir, dan

sebagai

Daftar isi ditulis dengan jarak satu spasi.
3.1.6 Daftar tabel
Jika dalam Laporan Tugas Akhir terdapat beberapa tabel
atau daftar, perlu adanya daftar tabel yang memuat urutan judul
tabel beserta dengan nomor halamannya. Apabila jumlah tabel
kurang dari lima, daftar ini tidak perlu dibuat. Daftar tabel ditulis

3.1.2 Halaman judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman
sampul depan, tetapi dicetak dalam kertas putih (HVS).

dengan jarak satu spasi.
3.1.7 Daftar gambar
Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor

3.1.3 Halaman pengesahan
Halaman ini memuat tanda tangan para pembimbing,
penguji dan ketua program studi, serta tanggal pengesahan.

halamannya. Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri,
sama persyaratannya dengan daftar tabel. Daftar gambar ditulis
dengan jarak satu spasi.

Contoh halaman pengesahan seperti pada lampiran 4 - 5.
3.1.8 Daftar lampiran

3.1.4 Kata hantar

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar

Kata hantar mengandung uraian singkat tentang maksud
penulisan

Laporan

Tugas

Akhir,

penjelasan,

dan

lampiran dibuat jika Tugas Akhir dilengkapi dengan lampiran

ucapan

yang jumlahnya banyak dan isinya ialah urutan judul lampiran

terimakasih. Dalam kata hantar tidak boleh ada hal-hal yang

dan nomor halamannya. Daftar lampiran ditulis dengan jarak

bersifat ilmiah.

satu spasi.
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3.1.9 Arti lambang dan singkatan

3.2.1 Pendahuluan

Arti lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan
singkatan yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir disertai

Bab pendahuluan memuat antara lain sebagai berikut ini.
a)

Latar belakang dan permasalahan dalam Tugas Akhir,

arti dan satuannya, bila dalam laporan digunakan beberapa

batasan masalah, perumusan masalah, keaslian Tugas Akhir

lambang dan singkatan. Daftar arti lambang dan singkatan

dan manfaat yang diharapkan. Latar belakang hampir sama

ditulis dengan jarak satu spasi.

dengan yang terdapat dalam Proposal Tugas Akhir, namun
sudah diperluas.

3.1.10 Intisari

b)

Intisari merupakan uraian singkat tetapi jelas tentang latar
belakang, masalah dan tujuan, metode dan pelaksanaan, serta
hasil yang diperoleh dari Tugas Akhir. Paling tidak intisari terdiri
dari tiga alinea dan panjangnya tidak lebih dari satu halaman.

Tujuan Tugas Akhir, yang sama dengan yang disajikan pada
Proposal Tugas Akhir.

c)

Lokasi pelaksanaan Tugas Akhir.

3.2.2 Tinjauan pustaka

Cara penulisan intisari:

Tinjauan

pustaka isinya hampir sama dengan yang

1.

Tulisan INTISARI ditulis di tengah halaman

dikemukakan pada Proposal Tugas Akhir, dan sudah diperluas

2.

Di bawah tulisan intisari dituliskan Judul, Nama, NPM,

dengan keterangan-keterangan tambahan yang dikumpulkan

tahun lulus, peminatan, program studi, fakultas, universitas.

selama pelaksanaan Tugas Akhir.

3.

Bagian akhir dituliskan kata kunci
Intisari ditulis dengan jarak satu spasi, seperti diberikan

3.2.3 Landasan teori dan hipotesis
Landasan teori juga tidak jauh berbeda dengan yang

contohnya pada lampiran 8.

disajikan

pada

Proposal Tugas Akhir, hanya

isinya

telah

diperluas dan disempurnakan. Hipotesis (jika ada) berisi uraian

3.2. Bagian Utama
Bagian utama Laporan Tugas Akhir mengandung bab-bab:
pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori dan hipotesis
(jika ada), pelaksanaan Tugas Akhir, hasil Tugas Akhir dan

singkat yang dijabarkan dari landasan teori atau tinjauan
pustaka, dan hampir sama dengan yang sudah dipaparkan pada
Proposal Tugas Akhir sebelumnya.
Rencana pelaksanaan Tugas Akhir merupakan jembatan

pembahasan, kesimpulan dan saran.

penghubung antara hipotesis dengan cara pelaksanaan Tugas
Akhir, dan mengandung uraian singkat tentang langkah-langkah
yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis.
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Rencana pelaksanaan Tugas Akhir, variabel yang akan dipelajari

dikemukakan bahwa hasil Tugas Akhir dapat dijumpai pada

dan perkiraan kisaran nilainya diuraikan dengan jelas.

daftar dan gambar yang nomornya disebutkan.
b)

3.2.4 Metodologi Tugas Akhir

penjelasan teori, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun
secara

Pada metodologi Tugas Akhir terdapat uraian tentang :
a)

Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, yang berupa
statistik.

Sebaiknya

hasil

Tugas

Akhir

juga

dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

Spesifikasi selengkap-lengkapnya bahan atau materi Tugas
Akhir. Untuk penelitian di laboratorium harus disebutkan
asal, cara penyiapan, sifat fisik, dan susunan kimia bahan

3.2.6 Kesimpulan dan saran

yang digunakan. Hal ini perlu dikemukakan agar peneliti lain
yang ingin menguji ulang tidak sampai salah langkah.
b)

c)

d)

Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah.
a)

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang menjawab

Alat yang digunakan untuk melaksanakan Tugas Akhir

isi dari tujuan penelitian. Jika terdapat hipotesis maka

diuraikan dengan jelas dan sedapat-dapatnya disertai dengan

kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang berisi

gambar-gambar.

pembuktian hipotesis.

Jalannya Tugas Akhir berupa uraian yang lengkap dan

b)

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan

terinci tentang langkah-langkah yang telah diambil pada

penulis, ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis,

pelaksanaan Tugas Akhir termasuk cara pengumpulan data

yang ingin melanjutkan atau mengembangkan Tugas Akhir

dan jenisnya.

yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan suatu

Kesulitan-kesulitan yang timbul selama menjalankan Tugas

keharusan.

Akhir dan cara pemecahannya perlu sekali ditampilkan, agar
para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang sejenis
terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

3.3. Bagian Akhir
Bagian

akhir

memuat

tentang

daftar

pustaka

dan

lampiran.
3.2.5 Hasil Tugas Akhir
Bab ini memuat hasil Tugas Akhir dan pembahasan yang
sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri.
a)

Hasil Tugas Akhir sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk

3.3.1 Daftar pustaka
Daftar pustaka disusun seperti pada Proposal Tugas Akhir
yang telah dijelaskan pada bab 2.3.1.

tabel, grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan
sedekat-dekatnya dengan pembahasan, agar lebih mudah
diikuti uraiannya. Pada alinea pertama bab ini sebaiknya
13
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IV. TATA CARA PENULISAN

3.3.2 Lampiran
Lampiran digunakan untuk menempatkan data atau
keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang

Tata cara penulisan meliputi : bahan dan ukuran,
pengetikan,

telah disajikan dalam bagian utama Laporan Tugas Akhir.

penomoran,

daftar

dan

gambar,

bahasa

dan

penulisan nama.
4.1 Bahan dan ukuran
Bahan dan ukuran mencakup : naskah, sampul, warna
sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran.
4.1.1 Naskah
Nasakah dibuat pada kertas HVS + 80 gram/m2 dan tidak
bolak balik.
4.1.2 Sampul
Sampul untuk Proposal Tugas Akhir dapat digunakan
kertas HVS + 80 gram/m2. Sampul untuk Laporan Tugas Akhir
dibuat dari kertas bufalo atau yang sejenis, dan sedapatdapatnya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik.
Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat
pada halaman judul seperti pada contoh.
4.1.3 Warna sampul
Untuk Proposal Tugas Akhir warna sampul biru muda,
sedangkan untuk Laporan Tugas Akhir warna sampul biru tua.
4.1.4 Ukuran
Ukuran naskah ialah 21 cm x 29,7 cm atau kertas A4.

15
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4.2 Pengetikan
Pada pengetikan disajikan: jenis huruf, bilangan dan

4.2.4 Batas tepi
Batas-batas tepi pengetikan, ditinjau dari tepi kertas,

satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru,
permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah,

diatur sebagai berikut :

dan letak simetris.

a)

Tepi atas

b)

Tepi bawah : 3 cm.

c)

Tepi kiri

d)

Tepi kanan : 3 cm.

4.2.1 Jenis huruf
a)

Naskah

diketik

dengan

huruf

Times

New

Roman

12,

Bookman Old Style 12, atau Arial 12, dan untuk seluruh
naskah harus digunakan jenis huruf yang sama.
b)

Huruf

miring

untuk

tujuan

tertentu,

misalnya

untuk

menuliskan kata asing diwajibkan.
c)

: 4 cm.

: 4 cm.

4.2.5 Pengisian ruangan
Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi
penuh, artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri,

Lambang huruf Yunani, persamaan dan notasi rumus-rumus

kecuali kalau akan mulai dengan alinea baru, persamaan, tabel,

ditulis dengan huruf miring. Lambang huruf Yunani atau

gambar atai hal-hal yang khusus.

tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis dengan
rapi menggunakan tinta hitam.

4.2.6 Alinea baru
Alinea baru dimulai agak menjorok kedalam dari batas tepi

4.2.2 Bilangan dan satuan
a)

kiri + 1.25 cm.

Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan
kalimat, misalnya : 10 g, 20 km.

b)

Bilangan

desimal

ditandai

dengan

4.2.7 Permulaan kalimat
koma,

bukan

titik,

misalnya berat semen 20,5 kg.
c)

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu
kalimat, harus dieja, misalnya : Sepuluh benda uji.

Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik
dibelakangnya, misalnya : m, g, kg, cal.

4.2.8 Judul, sub judul, anak sub judul dan lain-lain
a)

4.2.3 Jarak baris

Judul harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan
diatur supaya simetris, dengan jarak empat cm dari tepi atas

Jarak antara dua baris dibuat dua spasi, kecuali intisari,

tanpa diakhiri dengan titik.

kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka
yang lebih dari satu baris diketik dengan jarak satu spasi.
17
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b)

Sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi garis

4.3 Penomoran

bawah, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital),
kecuali kata hubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik.

Bagian ini terdiri dari : penomoran halaman, tabel, gambar
dan persamaan.

Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea

c)

baru.

4.3.1 Penomoran halaman

Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, awal

a)

kalimat huruf besar (kapital), tanpa diakhiri titik. Kalimat

intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i,

pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea

ii, iii, dst).

baru.
d)

Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke

b)

Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan

Sub anak sub judul ditulis mulai + 1,25 cm dari batas tepi

(Bab I) sampai halaman terakhir, menggunakan angka Arab

kiri dan diikuti dengan titik. Kalimat pertama yang menyusul

(1, 2, 3, dst.) sebagai nomor halaman.

kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan
sub anak sub judul. Sub anak sub judul dapat pula ditulis

c)

jika ada judul bab pada bagian atas halaman tersebut. Untuk

langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub

halaman yang ada judul bab-nya, nomor halaman ditulis di

anak sub judul ditempatkan paling depan.

tengah bawah.
d)

4.2.9 Rincian ke bawah
Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus
disusun ke bawah, dapat digunakan nomor urut dengan angka
atau huruf sesuai dengan derajad rincian. Penggunaan garis
penghubung

(-)

atau

notasi

numbering

Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali

yang

lain,

yang

ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan.

Nomor halaman diketik dengan jarak tiga cm dari tepi kanan
dan satu setengah cm dari tepi atas atau tepi bawah.

4.3.2 Penomoran persamaan
Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematik,
reaksi kimia, dan lain-lainnya ditulis dengan angka Arab di
dalam kurung, dengan urutan nomor bab, diikuti tanda hubung,
kemudian

4.2.10 Letak simetris
Gambar, tabel, persamaan, dan judul ditulis simetris
terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

nomor

urut

persamaan.

Nomor

persamaan

ditempatkan di dekat batas tepi kanan.
Contoh :

M  EI

 2y
x 2

CaSO 4  K 2CO 3  CaCo 3  K 2SO 4
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(2-5)
(3-1)

Nomor 2 dan 3 merupakan nomor bab, sedangkan nomor 5
dan 1 merupakan nomor urut persamaan pada bab yang

4.4.2 Gambar
a)

bersangkutan.

Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak
dibedakan).

b)

4.4 Tabel dan Gambar

Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan
simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik, awal

4.4.1 Tabel

kata huruf besar kecuali kata sambung. Nomor gambar

a)

Tabel atau daftar, untuk selanjutnya disebut dengan tabel.

ditulis dengan nomor bab, titik, diikuti nomor urut gambar

b)

Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris

pada bab yang bersangkutan.

c)

di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik, awal kata dengan

c)

Gambar tidak boleh dipenggal.

huruf besar, kecuali kata sambung. Nomor tabel ditulis

d)

Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang

dengan nomor bab, titik, diikuti dengan nomor urut tabel

kosong di dalam gambar dan tidak boleh ditempatkan pada

pada bab yang bersangkutan.

halaman lain.

Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang,

e)

sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Apabila
tabel terpaksa disambung, maka pada halaman lanjutannya
harus dicantumkan kata lanjutan, tanpa judul, namun
dilengkapi dengan kepala tabel.
d)

Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara
yang satu dengan yang lainnya cukup jelas.

e)

Jika tabel lebih besar dari ukuran lebar kertas, sehingga
harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel
harus diletakkan di sebelah kiri kertas.

f)

Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas, agar
terpisah dari uraian pokok dalam makalah.

g)

bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri kertas.
f)

Ukuran gambar, baik lebar dan tingginya, diusahakan
supaya sewajar-wajarnya (proporsional).

g)

Skala

pada

grafik

harus

dibuat

agar

mudah

untuk

mengadakan interpolasi atau ekstrapolasi.
h)

Letak gambar diatur supaya simetris.

i)

Jika

gambar

diambil

dari

referensi,

harus

disebutkan

sumbernya, dan sumber harus dituliskan dalam daftar
pustaka.
4.5 Bahasa

Tabel diketik simetris, dan besarnya huruf untuk tabel boleh
digunakan kurang dari 12.

h)

Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka

Tabel yang lebih besar dari ukuran kertas yang harus dilipat,
ditempatkan pada lampiran.
21

4.5.1 Bahasa yang digunakan
Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang
baku.

22

4.5.2 Bentuk kalimat

f)

Penulisan huruf besar sesuai dengan penulisan bahasa
Indonesia yang benar.

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang
pertama dan orang kedua, misalnya: saya, aku, kami, kita,
engkau, tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan

4.6 Penulisan Nama

terimakasih pada prakata, saya diganti dengan penulis.

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu
dalam uraian, daftar pustaka, nama yang lebih dari satu kata,

4.5.3 Istilah
a)

nama yang diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan

Istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang

diatur sebagai berikut.

sudah di Indonesiakan.
b)

Jika terpaksa menggunakan kata asing, dapat digunakan

4.6.1 Nama penulis yang diacu dalam uraian

huruf miring.

Penulis

yang

tulisannya

diacu

dalam

uraian

hanya

disebutkan nama akhirnya saja, dan kalau lebih dari dua orang,
4.5.4 Kesalahan yang sering terjadi
a)

b)

hanya nama penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan

Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan tidak

dkk. Atau et al. seperti contoh di bawah ini.

boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.

a)

b)

merusak susunan kalimat.
c)

Priyosulistyo

(1992)

cara-cara

vibrasi

dapat

digunakan untuk mendeteksi retak geser dan retak lentur.

Kata depan, misalnya pada, sering digunakan tidak pada
tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek sehingga

Menurut

Mode lentur dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan
plat girder aluminium (Kim dan Stubbs, 1995).

Kata dimana dan dari sering kurang tepat pemakaiannya,
dan diperlakukan seperti kata where dan of dalam bahasa

c)

Menggunakan mode kelengkungan dapat diperoleh lokasi
kerusakan pada elemen balok (Pandey dkk., 1991).

Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian
tidaklah baku dan tidak boleh digunakan.
d)

4.6.2 Nama penulis dalam daftar pustaka

Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke

Dalam daftar pustaka semua penulis harus dicantumkan

dan di. Contoh : yang berupa awalan adalah kerusakan,

namanya, dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dkk.

dicantumkan, yang berupa kata depan adalah ke bagian, di

atau et al. saja.

ruang
e)

Contoh :

Tanda baca harus digunakan dengan tepat.

Meisel, S.L., Mc. Cullough, J.P., Leckthaler, C.H., dan Weisz,
P.B., 1976, ……….
23
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4.6.3 Nama penulis lebih dari satu kata

4.7 Catatan Kaki, Istilah Baru dan Kutipan

Jika nama penulis terdiri dari dua suku kata atau lebih,

4.7.1 Catatan kaki

cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma,
singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya

Catatan kaki sebaiknya tidak digunakan, apabila sangat
diperlukan catatan kaki ditulis dengan jarak satu spasi.

diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama
depan, tengah, dan seterusnya.

4.7.2 Istilah baru

Contoh.
a)

b)

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa

Sutan Takdir Alisyahbana, ditulis : Alisyahbana, S.T., atau

Indonesia dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan

Alisyahbana, Sutan Takdir.

yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa

Donald Fritzgerald Othmer, ditulis : Othmer, D.F.

asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali menggunakan istilah
baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah asing di belakang.

4.6.4 Nama dengan garis penghubung
Apabila penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis

4.7.3 Kutipan

penghubung di antara dua suku katanya, maka keduanya

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya. Kalau lebih dari tiga

dianggap sebagai satu kesatuan.

baris, diketik satu spasi, dan kalau kurang dari tiga baris diketik

Contoh :

dua

Sulastin-Sutrisno, tidak boleh ditulis : Sutrisno, Sulastin.

diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata

spasi.

penulis.
4.6.5 Nama yang diikuti dengan singkatan
Nama yang diikuti dengan singkatan dianggap bahwa
singkatan itu menjadi satu dengan suku kata yang di depannya.
Contoh.
a)

Mawardi A.I., tidak boleh ditulis : A.I. Mawardi.

b)

William D. Ross Jr., ditulis : Ross Jr., W.D.

4.6.6 Derajad kesarjanaan
Derajad kesarjanaan tidak boleh dicantumkan.
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Kutipan

diketik

menjorok

kedalam,

tidak

Lampiran 2. Contoh sampul depan dan halaman judul Laporan

Lampiran 1. Contoh sampul depan Proposal Tugas Akhir

Tugas Akhir

PENGARUH PENAMBAHAN FIBER KAWAT KASA
TERHADAP KAPASITAS KOLOM
PENAMPANG PERSEGI

TINJAUAN KUAT DESAK DAN KUAT TARIK BELAH
BETON FIBER SERABUT KELAPA

Proposal Tugas Akhir
Laporan Tugas Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FELIXS DHYAN PERMANA
NPM. : 01 02 10610

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

RECKY SUHARTONO GODIMAN
NPM. : 99 02 09756

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2005
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Oleh :

Oleh :

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Oktober 2004
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Lampiran 3. Contoh halaman pengesahan Proposal Tugas Akhir

Apabila ada dua pembimbing:

Apabila hanya ada satu pembimbing:
PENGESAHAN

PENGESAHAN

Proposal Tugas Akhir

Proposal Tugas Akhir

TINJAUAN KUAT DESAK DAN KUAT TARIK BELAH
BETON FIBER SERABUT KELAPA

TINJAUAN KUAT DESAK DAN KUAT TARIK BELAH
BETON FIBER SERABUT KELAPA

Oleh :

Oleh :

FELIXS DHYAN PERMANA
NPM. : 01 02 10610

FELIXS DHYAN PERMANA
NPM. : 01 02 10610

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Yogyakarta, …………………….

Yogyakarta, …………………….
Pembimbing

(……………………..)

Pembimbing I

Pembimbing II

(……………………..)

(…………………….)

Disahkan oleh:
Koordinator Tugas Akhir ……………..

Disahkan oleh:
Koordinator Tugas Akhir ……………..

(…………………………….)

(…………………………….)
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Lampiran 4. Contoh halaman pengesahan Pembimbing Tugas

Lampiran 4. Contoh halaman pengesahan Pembimbing Tugas

Akhir

Akhir

Apabila hanya ada satu pembimbing:

Apabila ada dua pembimbing:

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir

PENGARUH PENAMBAHAN FIBER KAWAT KASA
TERHADAP KAPASITAS KOLOM
PENAMPANG PERSEGI

PENGARUH PENAMBAHAN FIBER KAWAT KASA
TERHADAP KAPASITAS KOLOM
PENAMPANG PERSEGI

Oleh :

Oleh :

RECKY SUHARTONO GODIMAN
NPM. : 99.02.09756

RECKY SUHARTONO GODIMAN
NPM. : 99.02.09756

telah disetujui oleh Pembimbing

telah disetujui oleh Pembimbing

Yogyakarta, …………………….

Yogyakarta, …………………….

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(…………………….)

(……………………..)

(…………………….)

Disahkan oleh :
Program Studi Teknik Sipil
Ketua

Disahkan oleh :
Program Studi Teknik Sipil
Ketua

(…………………………….)

(…………………………….)
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Lampiran 5. Contoh halaman pengesahan Penguji Tugas Akhir

Lampiran 6. Contoh cara penunjukan sumber pustaka
1. Contoh penulisan nama penulis pada bagian permulaan

PENGESAHAN

kalimat.
Black (1979) menekankan bahwa terdapat ketidaksamaan

Laporan Tugas Akhir

di antara kota di Asia dari segi struktur fisik perkotaan, terutama

PENGARUH PENAMBAHAN FIBER KAWAT KASA
TERHADAP KAPASITAS KOLOM
PENAMPANG PERSEGI

perbedaan yang jelas antara daerah yang direncanakan baik,
dengan beberapa daerah kumuh lainnya”
2. Contoh penulisan nama penulis pada bagian tengah kalimat.
Studi

Bangkok

Transportation

(Kocks,

1975)

juga

menggunakan model gravity yang sama”
FOTO 4x6
(warna & terbaru)

3. Contoh penulisan nama penulis pada bagian akhir kalimat.
Apabila kekuatan tekan beton tidak ditentukan dengan
benda uji kubus bersisi 15 cm, tetapi mengunakan benda uji

Oleh :

kubus yang bersisi 20 cm atau benda uji silinder dengan

RECKY SUHARTONO GODIMAN
NPM. : 99.02.09756

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, maka perbandingan antara
kekuataan tekan beton dengan benda-benda uji terakhir ini dan
dengan benda uji kubus yang bersisi 15 cm, harus diambil
menurut Tabel 4.1.3. (PBI 71 NI-2, 1979)”

Telah diuji dan disetujui oleh

Diagram
Nama

Tanda tangan

berikut

memperlihatkan

pola

spasial

dari

pergerakan manusia untuk kota Coventry (Hobbs, 1979, hal

Tanggal

122)”
Ketua

: …………………..

………………..

………………

Aksesbilitas

adalah

suatu

ukuran

kenyamanan

bagaimana lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain,
Anggota: …………………..

………………..

………………

dan bagaimana mudah dan susahnya lokasi tersebut dicapai
melalui sistem transportasi (Black, 1981)”

Anggota: …………………..

………………..

………………
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4. Contoh penulisan nama penulis dua orang.
Jika penulis terdiri dari dua orang, maka kedua-duanya

7. Pengutipan dari sumber kedua
Pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama

harus disebutkan.
Beberapa studi di UK menggunakan enam buah kategori
pendapatan, enam buah kategori ukuran keluarga dan tiga buah

penulis aslinya dan nama penulis yang buku atau majalahnya
dibaca.

kategori pemilikan kendaraan. Kategori tersebut digunakan

Menurut Thomson, pada structural damping besarnya

untuk studi di West Midiands Transport, UK (Wootton and Pick,

energi yang dilepasakan pada setiap siklus tidak tergantung pad

1967)”

frekuensi,

tetapi

sepadan

dengan

kuadrat

amplitudonya

(Saptono, 1994)”. Dalam hal ini yang terdapat dalam daftar
pustaka hanya tulisan Saptono (1994). Sedapat mungkin yang

5. Contoh penulisan nama penulis lebih dua orang.
Jika penulis terdiri dari tiga orang atau lebih, maka yang

dibaca ialah sumber aslinya.

dicantumkan hanya penulisan pertama, diikuti dengan dkk. atau
et al.
Menggunakan mode kelengkungan dapat diperoleh lokasi
keruaskan pada elemen balok (Pandey dkk, 1991)”
6. Contoh penulisan yang diacu dua sumber atau lebih.
Kalau nama penulis masuk dalam uraian, semua sumber
disebutkan.
Menurut Vandiver (1975) dan Loland (1976) dengan
penurunan frekuensi alami dan peningkatan redaman dapat
digunakan untuk mendeteksi kerusakan bangunan lepas pantai”
Jika penulis tidak masuk dalam uraian, maka antara
sumber-sumber itu dipasang tanda titik koma.
Menggunakan beda absolut mode kelengkungan struktur
balok

yang

ditumpu

sederhana,

dapat

ditentukan

lokasi

kerusakan (Pandey et al, 1991; Supriyadi, B., 1993; Haryanto
dan Wiryawan, 1997)”
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Lampiran 7. Contoh cara penulisan daftar pustaka

Contoh:

1. Daftar pustaka yang diambil dari buku ditulis urut: nama

ACI

penulis, tahun, judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota.
Contoh:
Ahuja, 1984, Project Management, John Wiley and Sons, New
York.
Kerzner, 1992, Project Management, A system Approach to
Planning, Scheduling, and Controlling , Van Nostrand
Reinhold, New York.
Murdock, LJ., et al., 1986, Bahan dan Praktek Beton, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
Wigroho, H.Y., 2001, Analisis & Perancangan Struktur Frame
Menggunakan SAP 2000 versi 7.42, Penerbit Andi,
Yogyakarta
2. Daftar pustaka yang diambil dari majalah/jurnal ditulis urut:
nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal/majalah (cetak
miring), volume, halaman.

Comitee 318, 1992, Building Code Requirements for
Reinforced Concrete (ACI 318-92) and Commentary (ACI
318R-92), American Concrete Institute, Detroit, Mich.

Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan, 2002, Tata Cara
Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung
(SNI 03-1726-2002), Badan Standardisasi Nasional.
4. Daftar pustaka yang diambil dari hasil penelitian ditulis urut:
nama penulis, tahun, judul artikel, nama instansi (cetak miring),
kota.
Contoh:
Ervianto, W,I., 1998, Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya
Delay Dalam Proyek Konstruksi, Laporan Penelitian
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Lisantono, A., Besari, M.S., Soemardi, B.W. dan Tanijaya, J.,
Studi Perilaku Torsi Murni Balok Tinggi Komposit Beton
Normal dan Ringan dengan Bukaan pada Badan, Laporan
Penelitian Hibah Bersaing X Perguruan Tinggi - Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
5. Daftar pustaka yang diambil internet ada beberapa cara

Contoh:
Arfiadi, Y and Hadi, M.N.S., 2006, Continuous Bounded
Controllers
for
Active
Control
of
Structures,
Internasional Journal of Computers & Structures, vol. 84,
no. 12, pp. 798 – 807.
Lisantono, A., dan Wigroho, H.Y., 2006, Pengaruh Lokasi Bukaan
Ganda Terhadap Kapasitas Lentur dan Geser Balok Beton
Bertulang, Jurnal Teknik Sipil Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, vol. 6, no. 2, pp. 105 – 115.
3. Daftar pustaka yang diambil dari peraturan ditulis urut: nama
peraturan, tahun, judul peraturan (cetak miring), nama penerbit,
kota.
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penulisan. Jika diketahui penulisnya, ditulis urut: nama penulis,
tahun, judul artikel (cetak miring), tanggal akses, alamat web-site
nya.
Contoh:

Brown, R., Shukla, A. and Natarajan, K.R., 2002, Fiber
Reinforcement of Concrete Structures, diakses 30
Oktober
2006,
http://www.uritc.uri.edu/media/finalreportspdf/
536101.pdf.

6. Daftar pustaka yang diperoleh dari internet apabila tidak
diketahui nama penulis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
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kebenarannya, tidak boleh digunakan sebagai pustaka dalam

Lampiran 8. Contoh cara penulisan intisari

Tugas Akhir.

INTISARI

7. Daftar pustaka dengan pengarang dan tahun yang sama
dituliskan dengan indeks (a,b,c, dst).
Contoh.
Ansusanto, J.D., 2004(a), Prediksi Pangsa Pasar Penumpang
Kereta Api Terhadap Perubahan Tarif dan Tingkat
Pelayanan, Jurnal Akreditasi Forum Teknik (UGM) Vol. 28
No.2, ISSN 0216-7565
Ansusanto, J.D., 2004(b), Analisis Willingness to Pay (WTP) pada
Sistem Tiket Terpadu untuk Angkutan Lintas Jawa
Sumatera, Jurnal Akreditasi Forum Teknik (UGM) Vol. 28
No.2, ISSN 0216-7565
Ansusanto, J.D., 2004(c), Evaluasi Pelayanan Penumpang Kereta
Api Kelas Bisnis dengan Analisis Importance-Performance
Method Jurnal Akreditasi Media Teknik (UGM) No.3 Th.
XXVI, ISSN 0216-3012

PENGGUNAAN SERBUK BATU BENTONIT SEBAGAI FILLER UNTUK
CAMPURAN BETON ASPAL TERHADAP KARATERISTIK HOT
ROLLED SHEET-Base (HRS-Base), Ni Made Dwi Agus Putri, NPM
01.02.10652, tahun 2006, Bidang Peminatan Transportasi, Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Menurut Bina Marga, 2005 lataston terdiri dari dua macam
campuran, Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) dan Lataston Lapis
Permukaan (HRS-Wearing Course) serta ukuran maksimum agregat
masing - masing campuran adalah 19 mm. Lataston Lapis Fondasi
(HRS-Base) mempunyai proporsi fraksi agregat kasar lebih besar
daripada Lataston Lapis Permukaan (HRS-Wearing Course).Alasan
ekonomis menggunakan serbuk batu bentonit sebagai filler adalah
optimalisasi pemanfaatan batu bentonit disamping bentonit alam
merupakan komoditi industri baru di Indonesia yang dewasa ini oleh
pemerintah melalui dinas pertambangan sedang diteliti kegunaannya
dalam bidang industri. Mengacu pada spesifikasi Bina Marga 2005,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
penggunaan serbuk batu bentonit sebagai filler terhadap karateristik
Campuran HRS-Base.
Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat variasi kadar filler
serbuk batu bentonit dan abu batu adalah sebagai berikut: variasi 1
(0% : 4%), variasi 2 (1% : 3%), variasi 3 (2% : 2%), variasi 4 (3% : 1%),
dan variasi 5 (4% : 0%), dengan kadar aspal yang digunakan adalah
5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5% dan 10%. Dari
komposisi tersebut masing - masing benda uji dengan variasi dan
kadar aspal 5,5% - 7% dibuat ganda (duplo) sedangkan untuk kadar
aspal 7,5% - 10% hanya dibuat satu, jumlah keseluruhan benda uji
adalah 58 bush. Setelah dilakukan Tes Marshall, hash yang diperoleh
kemudian dibandingkan dengan Persyaratan Tes Marshall Bina Marga
2005.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan serbuk batu
bentonit sebagai filler memenuhi spesifikasi Marshall Bina Marga
2005 untuk nilai Stabilitas, Flow, Density, VITM, VFWA, dan QM.
Bila dicampur dengan filler abu batu pada komposisi yang sama atau
lebih banyak dari filler abu batu dengan kadar aspal 8,5% atau lebih.
Namun secara garis besar mempunyai nilai yang lebih rendah dari
campuran yang menggunakan filler abu batu. Dari hash penelitian
yang memenuhi syarat adalah variasi 1 (0 4) dengan kadar aspal
optimum 8,25%, variasi 3 (2 : 2) dengan kadar aspal optimum 8,45%
dan variasi 4 (3 : 1) dengan kadar aspal optimum 9,5%.
Kata kunci : lataston, filler, serbuk batu bentonit, abu batu, Marshall
Test.
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