
SKRIPSI TUGAS AKHIR TRANSPORTASI 
2. Pada penelitian yang mengambil topik masalah transportasi pada 
umumnya berupa    penelitian survai dan eksperimen. 

a. Bab Pendahuluan ( BAB I ) memuat : 
1) Latar belakang yang menjelaskan rasional atau justifikasi 

arti penting pemilihan permasalahan topik sebagai contoh  
pada  masalah kesenjangan antara pertambahan lalu 
lintas dengan kapasitas jalan raya, masalah kapasitas 
daya dukung perkerasan jalan raya, penggunaan bahan 
perkerasan alternatif dan lain sebagainya 

2) Identifikasi masalah yang berisi kajian berbagai masalah 
relevan dengan ruang lingkup dan kedalaman topik 
penelitian. 

3) Pembatasan masalah , yaitu penetapan masalah ( dari 
berbagai masalah yang telah diidentifikasi ) yang akan 
diteliti dengan mempertimbangkan aspek metodologis,  
kelayakan untuk diteliti dan keterbatasan yang ada pada 
penulis untuk melakukannya, tanpa mengorbankan 
kebermanaan arti, konsep, atau topik yang diteliti.   

4) Perumusan masalah, yaitu penegasan permasalahan 
yang akan diteliti pada tugas akhir yang dinyatakan dalam 
kalimat tanya  yang lugas dan jelas. 

5) Tujuan penelitian  yang menyatakan target yang akan 
dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan.. 

6) Kegunaan ( manfaat ) penelitian yang menjelaskan 
manfaat temuan penelitian baik bagi kepentingan teoritis 
maupun praktis. 

b. Bab kerangka atau kajian teori ( BAB II ) 
Bab ini berisi kajian  ( telaah ) teori ( dari literatur dan hasil 
penelitian ) yang relevan dengan hasil permasalahan penelitian  

c. Bab metode ( prosedur ) penelitian ( BAB III ) 
Bab ini menguraikan langkah-langkah penelitian yang telah 
dilakukan mencakup : 

1) Tempat dan waktu penelitian yang menjelaskan tempat 
survai untuk penelitian survai dan tempat pengujian untuk 
penelitian eksperimen. 

2) Data Penunjang Penulisan yang menjelaskan 
penggunaan data primer dan data sekunder ( bila ada ) 
pada penelitian survai. 



3) Desain penelitian yang menjelaskan rancangan jenis dan 
jumlah pengujian pada penelitian eksperimen. 

4) Cara pengujian menjelaskan prosedur dan proses 
pengujian dilaboratorium pada penelitian eksperimen. 

5) Instrumen penelitian menjelaskan alat yang dipergunakan 
untuk pengujian. 

6) Teknik  pengumpulan data menjelaskan cara 
pengumpulan data  

7) Teknik analisis data menjelaskan  cara menganalisis 
data.. 

d. Bab hasil penelitian dan pembahasan ( Bab IV ) 
Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan dari data yang 
diperoleh.                                                 

e. Bab simpulan dan saran  ( BAB V ) 
Pada bab ini dibuat simpulan hasil penulisan secara singkat, 
lugas, tetapi mencakup. Saran diajukan sesuai dengan 
simpulan . Saran harus bersifat operasional atau konkret, yakni 
menyebutkan apa-apa tindakan yang seyogyanya dilakukan 
oleh pihak yang diberi saran. 


