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SAMBUTAN KETUA STIPER 

 
 Teriring dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Nya atas rampungnya 

penyusunan Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah ini. Kami selaku pimpinan Sekolah 

Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai menyambut baik kehadiran Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah yang merupakan acuan dalam penulisan makalah, usulan penelitian, 

dan skripsi. 

 Sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang baru berkembang Sekolah 

Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai masih banyak memerlukan berbagai aturan-aturan 

dan pedoman untuk kelangsungan aktifitas belajar mengajar baik itu bagi pengajar, 

maupun bagi mahasiswa. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini disusun karena 

kurang luasnya wawasan mahasiswa di dalam hal penulisan maupun kronologis 

penyajian masalah yang harus dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah 

tersebut, dan adanya keragaman visi para dosen pengajar maupun pembimbing 

skripsi yang pada akhirnya sangat menentukan hasil karya tulis ilmiah yang disusun 

oleh mahasiswa. 

 Akhirnya kami sebagai pimpinan sekolah tinggi menyampaikan penghargaan 

dan terimakasih kepada tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ini yang 

telah bekerja secara maksimal demi tercapainya kemajuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian Amuntai dimasa akan datang.  

                                                                                              Amuntai, Desember 2009 

 

                                                                                                        Ketua, 

 

 

                                                                                        Ir. H. Azwar Saihani, MP 
NIP. 19630621 199412 1 001  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Karya Tulis Ilmiah 

Karya tulis ilmiah mahasiswa dikelompokkan dalam tiga macam yaitu : makalah, 

usulan penelitian skripsi dan skripsi. Masing-masing karya tulis ilmiah itu memiliki 

karakteristik tertentu. Makalah merupakan bagian dari tugas-tugas perkuliahan, 

proposal penelitian merupakan disain yang menjadi acuan penelitian sebagai bahan 

penulisan skripsi, sedangkan skripsi merupakan karya ilmiah terakhir yang harus 

disusun mahasiswa dan dipertahankan di depan sidang (ujian) akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Pertanian. Mahasiswa dapat mengungkapkan 

pemikirannya lewat karya tulis ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah 

keilmuan. Karya tulis ilmiah ini juga merupakan wahana komunikasi hasil penelitian 

ilmiah dengan masyarakat akademik untuk diuji secara terbuka dan objektif serta 

mendapatkan koreksi dan kritik. 

Selain sebagai wahana komunikasi, karya tulis ilmiah mahasiswa juga 

merupakan wahana untuk menyajikan nilai-nilai praktis dan teoritis hasil pengkajian 

dan penelitian ilmiah. Dengan sifat dan kedudukan seperti ini maka karya tulis ilmiah 

akan memperkaya khasanah keilmuan dan memperkokoh paradigma keilmuan pada 

bidang yang relevan. Dengan tetap mengacu kepada pemikiran sebagaimana 

dikemukakan di atas maka karya tulis ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 

(STIPER) Amuntai  dapat dikatakan mengemban dua misi utama yaitu:   
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1. Sebagai wahana untuk melatih para mahasiswa di dalam mengungkapkan hasil 

pemikirannya secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

2. Memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

pengetahuan dalam bidang pertanian. 

 
1.2 Pentingnya Pedoman Karya Tulis Ilmiah 

Penyusunan buku pedoman untuk penulisan karya tulis ilmiah ini dilatarbelakangi 

oleh kenyataan yang ada dan terus berlangsung di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian (STIPER) Amuntai di antaranya ialah :  

1. Kurang luasnya wawasan mahasiswa di dalam hal penulisan maupun kronologis 

penyajian masalah yang harus dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah 

tersebut. 

2. Adanya keragaman visi para dosen pembimbing yang pada akhirnya sangat 

menentukan hasil karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa. 

 
1.3 Tujuan Penyusunan Buku 

Buku pedoman ini disusun untuk memberikan suatu pedoman umum kepada para 

dosen dan mahasiswa dalam hal penulisan karya ilmiah. Dengan buku ini 

diharapkan dapat menyamakan visi mengenai pengertian dasar karya tulis ilmiah, 

lingkup, isi, karakteristik, format serta sistematika penulisan. 
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BAB II 

BENTUK-BENTUK KARYA ILMIAH 

2.1 Makalah 

1. Pengertian Makalah 

Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu 

yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah ini umumnya 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik 

berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. 

2. Karakteristik Makalah 

Makalah mahasiswa yang dimaksudkan dalam hal ini memiliki karakteristik 

sebagai 

berikut: 

a. Diangkat dari suatu kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan kegiatan 

lapangan. 

b. Ruang lingkup makalah berkisar pada cakupan permasalahan dalam suatu 

mata kuliah. 

c. Memperlihatkan kemampuan mahasiswa tentang permasalahan teoritis yang 

dikaji atau dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang 

berhubungan dengan perkuliahan. 

d. Memperlihatkan kemampuan para mahasiswa dalam memahami isi dari 

sumber-sumber yang digunakan. 

e. Menunjukkan kemampuan mahaiswa dalam merangkai berbagai sumber 

informasi sebagai satu kesatuan sintesis yang utuh. 

3. Sistematika Makalah 



4 
 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STIPER Amuntai 2009 : Bab II 

 

Secara garis besar makalah yang ditulis mahasiswa terdiri dari tiga bagian pokok 

sebagai berikut : 

a. Pendahuluan, memuat tentang persoalan yang akan dibahas antara lain 

meliputi latar belakang masalah, fokus dan rumusan masalah, prosedur 

pemecahan masalah dan sistematika uraiannya. 

b. Isi, yakni bagian yang memuat tentang kemampuan penulis dalam 

mendemonstrasikan kemampuannya untuk menjawab persoalan atau masalah 

yang dibahasnya. Pada bagian isi boleh terdiri dari lebih satu bagian sesuai 

dengan permasalahan yang dikaji. 

c. Kesimpulan, yakni bagian yang memuat pemaknaan dari penulis terhadap 

diskusi atau pembahasan masalah berdasarkan kriteria dan sumber-sumber 

literatur atau data lapangan. Kesimpulan ini mengacu kepada hasil 

pembahasan permasalahan dan bukan merupakan ringkasan dari isi makalah. 

 
2.2  Usulan Penelitian Skripsi 

1. Pengertian Usulan Penelitian 

Usulan penelitian untuk skripsi merupakan suatu rancangan penelitian yang 

akan dilakukan sebagai bahan utama penulisan skripsi mahasiswa. 

Rancangan ini harus diseminarkan untuk penyempurnaan sehingga akan 

sangat membantu mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di lapangan 

sekaligus membantu kelancaran mengumpulkan bahan skripsinya.  

2. Karakteristik Usulan Penelitian 

Usulan penelitian mahasiswa memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : 

a. Merupakan suatu rancangan pokok penelitian yang akan dilakukan guna 

mengumpulkan bahan penulisan skripsi. 
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b. Memperlihatkan kemampuan mahasiswa terhadap permasalahan yang 

akan diteliti dan pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. 

c. Ruang lingkup usulan sesuai dengan bidang kajian akademis mahasiswa. 

d. Rancangan penelitian mengacu kepada permasalahan aktual dan memiliki 

kontribusi bagi pengembangan ilmu maupun kepentingan praktisi di 

lapangan. 

3. Sistematika Usulan Penelitian 

Rancangan atau usulan penelitian untuk skripsi mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmu Pertanian Amuntai mengikuti sistematika sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini mengemukakan tentang : 

1. Latar belakang 

2. Perumusan masalah 

3. Tujuan Penelitian  

4. Hipotesis 

5. Kegunaan Penelitian 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Memuat beberapa hal seperti : 

1. Landasan Teori 

2. Hasil-hasil Penelitian 

3. Informasi lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian 

III. METODE PENELITIAN  

Bagian ini menyajikan penjelasan rencana penelitian antara lain meliputi : 

1. Tempat dan waktu penelitian 
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2. Persiapan Penelitian 

3. Pelaksanaan Penelitian 

4. Pengamatan 

IV. DAFTAR PUSTAKA   

V. LAMPIRAN  

Untuk program studi agribisnis setelah bab tinjauan pustaka terdapat bab kerangka 

pemikiran teoritis.    

 
2.3. Skripsi 

1. Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan 

program S1di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai. Skripsi 

tersebut sebagai bukti kemampuan akademis mahasiswa yang berhubungan 

dengan penelitian dan pemecahan asalah-masalah bidang pertanian. Atas 

dasar itu maka skripsi yang disusun mahasiswa harus dipertahankan dalam 

suatu ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Pertanian. 

2. Karakteristik Skripsi 

Beberapa karakteristik pokok yang perlu dimiliki dalam penyusunan skripsi 

mahasiswa, 

antara lain : 

a. Disusun berdasarkan hasil kajian literatur dan atau pengamatan 

lapangan. 

b. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

berdasarkan ejaan yang disempurnakan.  
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c. Bidang kajian difokuskan kepada permasalahan pertanian dan upaya 

pemecahannya, baik dalam pertanian lahan kering maupun pertanian 

lahan basah. 

3. Sistematika Skripsi 

Skripsi yang disusun mahasiswa terdiri dari tiga bagian pokok seperti berikut 

ini. 

Bagian awal 

1. SAMPUL 

2. HALAMAN JUDUL 

3. ABSTRAK 

4. HALAMAN PENGESAHAN 

5. HALAMAN PERNYATAAN 

6. HALAMAN PERSEMBAHAN 

7. RIWAYAT HIDUP 

8. UCAPAN TERIMAKASIH 

9. DAFTAR ISI 

10. DAFTAR TABEL 

11. DAFTAR GAMBAR 

12. DAFTAR LAMPIRAN 

Bagian Isi 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

3. BAB III. METODE PENELITIAN 

4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bagian Akhir 

1. DAFTAR PUSTAKA 

2. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 Untuk program studi agribisnis pada bagian isi ada sedikit tambahan pada 

bagian isi yaitu setelah tinjauan pustaka terdapat bab kerangka pemikiran teoritis, 

metode penelitian, keadaan umum daerah penelitian, dan hasil dan pembahasan. 
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BAB III 

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI 

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah ini tidak diatur mengenai pengaturan 

penulisan usulan penelitian dikarenakan usulan penelitian sendiri merupakan 

tahapan perencanaan dari penelitian sedangkan skripsi merupakan tahap 

pelaksanaan dan analisis dari kegiatan penelitian. 

 
3.1 BAGIAN AWAL 

 
3.1.1 Halaman Sampul 

Dari atas ke bawah berisi antara lain : 

1. Judul, dibuat seringkas dan sependek mungkin, kalau terdiri dari beberapa 

baris penulisan diusahakan membentuk prisma terbalik. 

2. Lambang Stiper, berbentuk segi lima, berdiameter luar 4,5 cm, diletakkan 

ditengah-tengah.  

3. Nama lengkap penulis, tanpa singkatan dan tanpa memasukkan gelar 

akademik. 

4. Nama yayasan. 

5. Nama sekolah tinggi. 

6. Tempat, dan  

7. Tahun terbit. 

Contoh halaman sampul penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 dan contoh sampul 

skripsi pada Lampiran 4. 
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3.1.2. Halaman Judul Skripsi 

Halaman judul skripsi berisi hampir sama dengan halaman sampul yaitu : 

1. Judul 

2. Nama lengkap penulis, tanpa singkatan dan tanpa memasukkan gelar 

akademik. 

3. NPM (nomor pokok mahasiswa) penulis. 

4. Skripsi sebagai syarat. 

5. Nama program studi. 

6. Nama sekolah tinggi. 

7. Tempat, dan  

8. Tahun terbit. 

Contoh halaman judul usulan penelitian (Lampiran 2) dan halaman judul skripsi 

(Lampiran 6). 

 
3.1.3 Abstrak 

 Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang permasalahan dan 

tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Tujuan penelitian disarikan dari 

tujuan penelitian pada pendahuluan, metode diperaskan dari prosedur penelitian, 

dan hasil penelitian dari kesimpulan. Umumnya abstrak tidak lebih dari 200 kata atau 

1 halaman (lampiran 7 & 8). Kesimpulan hasil penelitian yang dimasukkan dalam 

abstrak sedapat mungkin hanya bersifat kualitatif. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bawah abstrak dicantumkan kata kunci.

 Kata kunci merupakan panduan bagi calon pembaca untuk menemukan 

skripsi dalam usaha penelusuran pustaka. Karena itu, hendaknya dipilih kata kunci 

yang spesifik, dan biasanya tidak lebih dari 5 (lima) kata (Lampiran 7 & 8).  
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3.1.4 Halaman Pengesahan 

 Halaman ini berisi antara lain : 

1. Judul skripsi. 

2. Nama Penulis. 

3. NPM. 

4. Nama program studi. 

5. Persetujuan para pembimbing. 

6. Diketahui oleh Ketua Program Studi dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian (STIPER) Amuntai. 

7. Tanggal lulus. 

 
Halaman pengesahan usulan penelitian pada Lampiran 3 dan halaman pengesahan 

skripsi pada Lampiran 9.  

 
3.1.5 Halaman Pernyataan 

 Bagian ini berisi pernyataan bahwa skripsi memang karya asli penulis, di 

tanda tangan si penulis (Lampiran 10). 

 
3.1.6 Halaman Persembahan  

 Halaman ini menyatakan bahwa skripsi dipersembahkan untuk seseorang 

yang disayangi, suami/isteri, orang tua, keluarga, dan lainnya. Dibuat seistimewa 

dan  sebagus mungkin, dirangkai seperti bait-bait dalam suatu puisi. Halaman 

persembahan ini tidak wajib harus ada (Lampiran 11). 

 
3.1.7 Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis (mahasiswa) memuat beberapa hal antara lain: (1) nama; (2) 
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tempat dan tanggal lahir; (3) nama orang tua; (4) nama isteri/suami (bagi yang 

berkeluarga); (5) riwayat pendidikan; (6) pengalaman organisasi; (7) prestasi yang 

pernah dicapai; dan (8) alamat asal atau alamat orang tua. Riwayat hidup dibuat 

dalam bentuk narasi (Lampiran 12). 

 

3.1.8 Ucapan Terimakasih 

 
Ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing, keluarga, dan pihak lain yang 

dianggap penulis pantas mendapatkannya.Ucapan terimakasih maksimal 1 halaman 

(Lampiran 13). 

 
3.1.9 Daftar Isi 

Daftar isi dibuat dengan mencantumkan semua isi skripsi dari mulai halaman setelah 

daftar isi sampai  halaman lampiran. Bila halaman daftar isi lebih dari satu halaman 

maka pada halaman selanjutnya kata “Halaman” tetap dicantumkan. Contoh daftar 

isi dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

3.1.10 Daftar Tabel 

 
Jika dalam skripsi terdapat 3 atau lebih tabel yang terdapat pada bagian isi tidak 

termasuk tabel yang terdapat pada lampiran  perlu adanya daftar tabel yang memuat 

urutan judul tabel beserta nomor halamannya (Lampiran 15). 

 
3.1.11 Daftar Gambar 

Jika dalam bagian isi skripsi terdapat 3 atau lebih gambar, perlu dibuat daftar 

gambar yang memuat urutan judul gambar beserta nomor halamannya. Daftar 

gambar memuat antara lain grafik, peta, foto, bagan, dan gambar (Lampiran 16). 
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3.1.12 Daftar Lampiran 

Daftar lampiran dibuat apabila bagian isi skripsi dilengkapi dengan 3 atau lebih 

lampiran. Isinya ialah urutan judul lampiran dan nomor halamannya. Lampiran dapat 

berupa tabel, gambar, foto, peta, grafik, bagan, dan prosedur suatu kegiatan 

(Lampiran 17). 

 

3.2 Bagian Isi 

 
 
3.2.1 Latar Belakang 

Dalam latar belakang diuraikan : 

1. Mengapa penelitian dilakukan (menjawab keingintahuan peneliti). 

2. Untuk mengungkapkan sesuatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya 

untuk suatu tujuan.  

3. Apa yang mendorong atau mengapa penelitian dipandang menarik, penting 

dan perlu dilakukan.  

4. Proses pengidentifikasisan masalah penelitian.  

Uraian tersebut harus didukung oleh fakta empiris. 

 

3.2.2 Perumusan masalah 

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan dengan jelas dan konkret rumusan 

masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Jika dipandang perlu, dalam 

perumusan masalah dapat dicantumkan penjelasan istilah, asumsi, dan lingkup yang 

menjadi batasan masalah. 

 

3.2.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian berisi pernyataan singkat mengenai tujuan peneliti melakukan 

penelitian (menjajagi, menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan, atau 
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menerapkan suatu gejala, konsep, atau gagasan atau membuat suatu model). 

 
3.2.4 Hipotesis 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang dirumuskan berdasarkan 

tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

dihadapi, yang masih harus diuji kebenarannya 

 
3.2.5 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian berisi uraian : 

1. Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

2. Pemecahan masalah pembangunan bangsa dan Negara. 

3. Pengembangan kelembagaan (Lampiran 18). 

 

3.2.6 Tinjauan pustaka 

 

 Tinjauan pustaka memuat beberapa hal antara lain : 

1. Tinjauan singkat dan jelas terhadap pustaka yang menimbulkan gagasan dan 

mendasari pelaksanaan penelitian.  

2. Fakta dan hasil penelitian para peneliti terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.  

3. Permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan 

secara memuaskan.  

4. Tinjauan pustaka juga menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain 

yang diperoleh dari pustaka acuan, yang dijadikan landasan dan acuan 

pemikiran untuk melakukan penelitian.  

 Pustaka yang digunakan hendaknya sejauh mungkin diusahakan berupa 
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pustaka yang terbaru, relevan dan primer (sumber asli). Jurnal diusahakan minimal 

20% dari pustaka dan tingkat kebaharuan 10 tahun terakhir. Salah satu manfaat 

tinjauan pustaka antara lain dalam menyusun hipotesis dan membantu menafsirkan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dibangun suatu 

argumentasi yang kuat. Tinjauan Pustaka dapat disusun menjadi beberapa anak bab 

(Lampiran 19).  

 
3.2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 
Bab ini berisi beberapa hal antara lain definisi prinsip-prinsip dasar yang berkaitan 

dengan topik penelitian dimana satu dan lainnya pada akhir uraian bab ini bisa di 

gambarkan menjadi sebuah proses atau diagram yang saling berhubungan 

(Lampiran 20), antara lain sebagai berikut : 

1. Konsep dan pengertian dasar yang berhubungan dengan topik penelitian. 

2. Konsep aturan dan ketentuan yang ada. 

3. Keadaan atau permasalahan yang dihadapi. 

 
3.2.8 Metode Penelitian 

 Metode penelitian disebutkan secara eksplisit dan mengandung uraian 

antara lain tentang anak bab : metode yang digunakan, instrumen penelitian, 

rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian serta analisis hasil penelitian. 

1. Instrumen penelitian dapat berupa alat yang dipakai untuk menjalankan 

penelitian, bahan yang digunakan, tes sesuai dengan ruang lingkup  

penelitian. 

2. Rancangan penelitian memuat uraian yang cukup terinci tentang metode 

penelitian, apakah metode percobaan, metode survey, eksplorasi atau 
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metode lainnya. Kemudian juga diuraikan rancangan percobaan dan 

perlakuan yang dipakai. 

3. Pelaksanaan penelitian berisi beberapa cucu bab : tempat dan waktu, 

persiapan, pelaksanaan penelitian, dan pengamatan. Pada anak bab 

pelaksanaan penelitian bisa diuraikan lagi menjadi buyut bab seperti 

pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan, dan sebagainya. Sedangkan 

cucu bab pengamatan memaparkan antara lain bagaimana pengamatan itu 

dilakukan, variabel apa yang diamati dan cara pengukurannya, yang bisa 

diabagi menjadi beberapa buyut bab. Untuk analisis laboratorium dijelaskan 

pada lampiran. 

4. Analisis data yang merupakan anak bab menjelaskan data penelitian 

dianalisis seperti berbagai uji kestatistikan, termasuk penggunaan software 

analisis bila menggunakan komputer. 

Bab metode penelitian ini mengilustrasikan saat percobaan/penelitian 

dilaksanakan dengan manfaat orang yang membacanya dapat mengulangi 

percobaan/penelitian tersebut (Lampiran 21). 

 
3.2.9 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 Bab berikut ini berisi antara lain : 

1. Letak dan batas wilayah 

2. Luas dan potensi wilayah 

3. Luas dan pembagian daerah administrasi 

4. Keadaan iklim 

5. Jumlah dan Penyebaran penduduk 

6. Mata pencaharian penduduk 
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Bab ini bisa dibagi menjadi beberapa anak bab dan cucu bab, bab ini tidak 

harus ada, tetapi tergantung pada relevansi penelitian itu (Lampiran 23). 

 
3.2.10 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu atau 

dipecah menjadi sub bab tersendiri. Kegunaan hasil dan pembahasan antara lain : 

1. Hasil penelitian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk memperjelas dan 

mempersingkat uraian, dapat disertakan tabel, grafik, gambar, foto, atau 

bentuk lain. Semua bentuk penolong tadi harus disebut dalam teks dan 

diletakkan sedekat-dekatnya dengan teks yang bersangkutan agar pembaca 

lebih mudah mengikuti uraian.  

2. Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan 

argumentasinya secara bebas tetapi singkat dan logis. Pembahasan 

disajikan dalam bentuk pembahasan teoritis, baik secara kualitatif, kuantitatif, 

atau secara statistis.  

3. Hasil penelitian apakah sudah memenuhi tujuan penelitian.  

4. Selain itu, hasil penelitian sebagai pembanding dengan hasil penelitian 

terdahulu dengan jalan menunjukkan persamaan dan membahas 

perbedaannya. Arti temuan perlu dijelaskan dalam memperluas cakrawala 

ilmu dan teknologi. Jika diperlukan, dapat dicantumkan penerapan temuan 

dan segi lain yang perlu diteliti lebih lanjut. 

 
 
3.2.11 Kesimpulan dan Saran 

 
Bab kesimpulan dan saran terdiri dari dua anak bab yaitu : 
 
a. Kesimpulan 
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Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil 

penelitian dan pembahasan dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Dalam 

menarik kesimpulan, penulis harus kritis dan cermat memperhatikan apakah 

kesimpulan yang dibuat dapat ditafsirkan lain dan apakah generalisasi yang dibuat 

sudah cukup luas dengan melibatkan kesimpulan, hasil, pendapat, dan teori yang 

ada. 

b. Saran 

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis dan ditujukan 

kepada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang 

sudah dilaksanakan. Saran yang dikemukakan seharusnya berasal dari hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian saja. Untuk penelitian yang 

banyak hubungannnya dengan kebijakan, sebaiknya saran dikemukakan secara 

implisit, sebab kebijakan diambil tidak hanya dengan mempertimbangkan segi 

ilmiah, melainkan juga segi teknis dan politis. Saran tidak merupakan  keharusan 

dalam skripsi.  

 
3.3 Bagian Akhir 

 
3.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan. Penyusunan daftar 

pustaka dilakukan dengan sistem Nama –Tahun (cara penulisan lihat BAB IV), 

Sistem Harvard. Daftar pustaka disusun seperti yang ada pada usulan penelitian, 

dan ditambah dengan pustaka tambahan yang diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian (Lampiran 24). 
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3.3.2 Lampiran 

Lampiran memuat informasi tambahan yang berfungsi melengkapi 

bagian isi namun akan mengganggu jalan uraian apabila dimasukkan dalam bagian 

isi skripsi. Didalamnya dapat dihimpun data mentah, contoh analisis laboratorium, 

perhitungan statistik, peta, dsb.  Tabel yang terlalu rumit dan dapat mengganggu 

jalannya pembahasan hendaknya dibuatkan bentuk yang lebih sederhana dalam 

hasil dan pembahasan, sedangkan informasi selebihnya dimasukkan dalam 

lampiran. 

 Lampiran yang lebih dari satu halaman perlu diberi nomor, sesuai dengan 

daftar lampiran. Sebagai awal halaman lampiran didahului oleh halaman yang 

bertuliskan kata “LAMPIRAN” yang di cetak tebal diletakan pada bagian tengah 

halaman, halaman ini tanpa nomor halaman. 
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BAB IV 

KEPUSTAKAAN 

Pustaka yang digunakan hendaknya pustaka primer terbaru seperti jurnal, monograf, 

atau tulisan asli lainnya. Buku ajar, karena tidak tergolong dalam pustaka primer, 

sebaiknya tidak dipakai sebagai pustaka. Penggunaan diktat atau catatan kuliah 

tidak diperkenankan. Pustaka anonim tidak boleh dicantumkan. 

 

4.1 Pengutipan 

Pengutipan dilakukan dengan sistem Nama-Tahun (sistem Harvard). Berikut ini 

adalah beberapa pedoman pengacuan dengan sistem ini.  

1. Pengutipan dilakukan dengan menuliskan nama akhir atau nama keluarga 

penulis diikuti dengan tahun publikasi, tanpa mencantumkan gelar 

akademik. Pedoman penulisan nama dapat dilihat pada tabel 1. 

Contoh: 

Walter R. Fehr (1987) menjadi Fehr (1987). 

2. Jika penulis terdiri atas dua orang, kedua nama penulis dipisahkan oleh 

simbol “&”. 

Contoh: 

Peter J. Lea and  Richard C. Leegood (1999) menjadi Lea & Leegood (1991). 

3. Jika penulis berjumlah tiga orang atau lebih, hanya nama penulis pertama 

yang disebutkan diikuti kata “et. al.” Secara konsisten dalam keseluruhan 

naskah. 

Contoh: 
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Franklin P. Gardner, R. Brent Pearce, and Roger L. Mitchell (1991) menjadi 

Gardner et. al., 1991. 

4. Jika ada lebih dari satu pustaka dengan nama penulis yang sama, nama-

nama penulis yang sama, atau nama penulis pertama yang sama, dengan 

tahun publikasi yang sama, maka dibelakang tahun publikasi yang sama itu 

dituliskan huruf a, b, c, dst. Sesuai dengan urutan penulisan pustaka tersebut 

dalam daftar pustaka. 

Contoh: 

a. A. Phillips, T. Le Pont, P. Desjeux, G. Broomfield, and D.H. Molyneux 

(1990) menjadi  Phillips dkk (1990a) Phillips, A. Sabatini, P.J.M. Milligan, 

D. Boccolini, G.Broomfield, and D.H. Molyneux (1990) menjadi Phillips 

dkk. (1990b). 

b. M. Sjarkani Musa dan Andi Hakim Nasoetion (1998) menjadi Musa & 

Nasoetion (1998a), M. Sjarkani Musa dan Andi Hakim Nasoetion (1998) 

menjadi Musa & Nasoetion (1998b). 

Ada berbagai variasi dalam pengutipan, dari yang sederhana sampai yang 

kompleks, kemudian dari pustaka primer, pustaka sekunder, dan pustaka tersier. 

Berikut ini adalah beberapa contoh pengutipan dengan berbagai perbedaan 

penekanan, susunan kalimat dan jumlah penulis. 

1. Fehr (1987) mengemukakan tentang faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi pendugaan heritabilitas antara lain adalah : karakter populasi, 

contoh genotipe yang dievaluasi, metode penghitungan, ke ektensifan 

evaluasi genotipe,  ketidakseimbangan pautan dan pelaksanaan percobaan. 

Contoh ini merupakan contoh pustaka primer. 
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2. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pendugaan heritabilitas antara lain 

adalah : karakter populasi, contoh genotipe yang dievaluasi, metode 

penghitungan, ke ektensifan evaluasi genotipe,  ketidakseimbangan pautan 

dan pelaksanaan percobaan (Fehr, 1987). Contoh ini merupakan contoh 

pustaka sekunder. 

3. Fehr (1987) dan Mangoendidjojo (2003) menjelaskan perbandingan antara 

varian genetik total dan varian fenotipe adalah pengertian heritabilitas dalam 

arti luas. 

4. Heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara varian genetik 

total dan varian fenotipe (Fehr, 1987; Mangoendidjojo, 2003). 

5. Menurut Hoagland (1944) pengambilan K dilakukan dalam bentuk kation K+ 

secara aktif dan translokasi berlangsung dengan melawan landaian listrik 

dan kimia yang kuat. Sebagai aktivator suatu enzim adalah fungsi K menurut 

Evans dan Sorger (166). 

6. K berperan menyusun 80% dari kation yang ada dalam floem (Hall & Baker, 

1972), memelihara potensial osmotis dan pengambilan air (Epstein, 1972), 

mengurangi penyakit dan rebahnya tanaman (Liebhard & Munson, 1976), 

meningkatkan translokasi hasil fotosintesis dari daun (Wolf, 1976) dan 

transport utama akropetal dan transport nitrat (Blevins, 1978). 

Seandainya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh pustaka 

sumber asli tetap tidak bisa didapatkan, pengutipan dari sumber kedua dilakukan 

dengan menyebutkan penulis asli dan penulis yang bukunya dibaca. Contoh: 

1. Johansen (Allard, 1960) berpendapat bahwa galur murni adalah keturunan dari 

individu tunggal homozigot . 
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2. Menurut Johansen (Allard, 1960) galur murni adalah keturunan dari individu 

tunggal homozigot. 

 
 
4.2 Pembuatan Daftar Pustaka 

 
4.2.1 Penyusunan daftar pustaka 
 
Pada sistem Nama-Tahun, daftar pustaka disusun menurut urutan: 

1. abjad nama akhir atau nama keluarga penulis pertama; 

2. abjad nama depan penulis pertama; 

3. abjad nama akhir atau nama keluarga penulis kedua, ketiga, dst; dan 

4. tahun publikasi 

 
4.2.2 Nama penulis 

Beberapa pedoman untuk menulis nama penulis dalam daftar pustaka adalah 

sebagai berikut. 

1. Dalam daftar pustaka semua nama penulis harus dicantumkan. Tidak 

diperkenankan menggunakan et al. 

2. Derajat kesarjanaan penulis tidak dicantumkan. 

3. Nama penulis yang dicantumkan harus sama dengan yang tertera pada buku 

atau artikel aslinya. 

4. Apabila nama penulis terdiri atas lebih dari satu kata, nama terakhir atau 

nama keluarga ditulis terlebih dahulu. 

5. Jika pengarang lebih dari 2 orang, hanya nama penulis pertama yang dibalik. 

6. Apabila ada dua atau lebih pustaka yang ditulis oleh penulis yang sama, 

maka untuk penulisannya adalah diulang kembali, kecuali untuk tahun 
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penulisannya sama maka dibelakang tahun tersebut di beri notasi dengan 

huruf a, b, dan seterusnya. 

7. Penulisan nomor halaman menggunakan kata hlm. dan menggunakan p. 

kalau menggunakan pustaka berbahasa asing, atau pp. untuk yang lebih dari 

satu halaman. 

 
Cara penulisan berbagai nama penulis dicantumkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Berbagai cara penulisan nama penulis dalam daftar pustaka 

No. Variasi Nama Penulis Nama Penulis Penulisan 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

 

Nama keluarga penulis 
pertama setelah 
singkatan nama kecil 
 
 
 
Nama Indonesia 
dengan sistem nama 
Keluarga 
 
Nama Indonesia yang 
diikuti nama orang tua, 
nama suami atau unsur 
nama paling akhir 
 
Nama yang terdiri atas 
satu kata 
 
Nama pangkat 
kekeluargaan atau 
nama keluarga 
majemuk 
 
Nama dengan garis 
hubung 
 
Nama yang diikuti oleh 
singkatan 
 

Walter R. Fehr 
Peter J. Lea and  
Richard C. Leegood 
M. Sjarkani Musa dan 
Andi Hakim Nasoetion 
 
T.H. Siagian 
Andi Hakim Nasoetion 
 
 
Rahmat Rukmana 
Raihani Wahdah 
 
 
 
Rahmat 
 
 
John Doc, Sr 
H. Vanden- Brink 
 
 
 
M.M Purbo- 
Hadiwijoyo 
 
Mawardi A. I 
William D. Ross Jr 
 

Fehr, W.R. 
Lea, P.J. & R.C. 
Leegood 
Musa, M.S. & A.H. 
Nasoetion 
 
Siagian, T.H. 
Nasoetion, A.H. 
 
 
Rukmana, R. 
Wahdah R. 
 
 
 
Rahmat 
 
 
Doc, J., Sr. 
Vanden-Brink, 
H. 
 
 
Purbo- 
Hadiwijoyo, M.M 
 
Mawardi A. I 
Ross Jr., W. D 
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Tabel 1. (lanjutan) 

8. 
 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
 
14 

Nama Perancis dengan 
kata le, la, les, du, de, 
la, serta les 
 
Nama Perancis dengan 
kata de 
 
Nama dengan kata 
van, 
van der, van den, serta 
de pada nama 
Belanda, 
von pada nama 
Jerman, do pada nama 
Brazil, atau dos pada 
nama Portugis 
 
Nama Arab seperti 
Abdel, Abu, dan Ibn 
yang dinilai sebagai 
bagian dari nama 
keluarga 
 
Nama India dengan 
kata Sew dan Das 
 
Nama Cina dan 
Hungaria selalu dimulai 
dengan nama keluarga 
 
Nama Vietnam dan 
Thailand digabung 
dengan tanda 
penghubung; nama 
tengah dimulai huruf 
kecil. 

J. le Beau 
V. du Bary 
 
 
A. de Bary 
Kees de Vries 
 
A. van der Haar 
Herbert von Karajan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali Abdel Aziz 
Ali Ibn Saud 
Hassan Fathmy Khalil 
 
 
 
B.C. Sew Gupta 
A.D. Das Gupta 
 
Go Tan Kong 
Farkas Karoly 
 
 
Nguyen Cao Ky 

Le Beau, J. 
Du Bary, V. 
 
 
Bary, A. de  
Vries, K. de 
 
Haar, A. van der 
Karajan, H. von 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdel-Aziz, A. 
Ibn-Saud, A. 
Khalil, H.F. 
 
 
 
Sew Gupta, B.C. 
Das Gupta, A.D. 
 
Go, T.K. 
Farkas, K. 
 
 
Nguyen-cao-ky 

 

 
 
4.2.3 Judul 
 
Judul yang dikutip harus sama dengan judul pada publikasi asli dan diketik dengan 

huruf miring. Awal kalimat dan setiap kata dalam judul dimulai dengan huruf kapital, 
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kecuali kata depan dan kata sambung. Apabila judul disertai dengan subjudul, 

penulisan judul utama diakhiri tanda titik atau titik dua lalu diikuti dengan penulisan 

subjudul. Huruf pertama subjudul ditulis dengan huruf kapital.  

 
4.2.4 Contoh penulisan pustaka 

 
1. Buku 

Fehr, W.R. 1987. Principles Cultivar Development. Collier Macmillan Publishers. 
 London. 
 
Rangana, S. 1978.  Manual  Analysis  of  Fruit and  Vegetable  Product. Tata  Mc. 
 Graw-Hill Publishing Comp. Limited. New Delhi 
 
Rukmana, R. dan Yuyun Yuniarsih Oesman.  2000.  Kacang Tunggak.  Kanisius. 
 Yogyakarta. 
 
2. Buku Terjemahan 
 
Goldsworthy, P.R. & N.M Fisher. 1992. Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik. 
 Terjemahan Tohari dan Soedharoedjian. UGM Press.  Yogyakarta. 
 
Draper, N & H. Smith. 1992. Analisis Regresi Terapan. Edisi ke-2. Terjemahan 
 Bambang Sumantri. Gramedia, Jakarta. 
 
Salisbury, F. B. end C. W. Ross.  1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid 3. Edisi Keempat. 
 Terjemahan Lukman dan Sumaryono. Penerbit ITB. Bandung. 
 
3. Buku yang terdiri atas beberapa jilid 
 
Wright, S. 1978. Evolution and The Genetics of Populations. Jilid 4:  Variability 
 Within and Among Natural Populations. University of  Chicago Press, 
 Chicago. 
 
4. Disertasi/Tesis/Skripsi 
 
Mahdiannoor. 2008. Kemajuan Genetik Beberapa Karakter Galur-Galur F4 Hasil   

Persilangan  Kacang Nagara (Vigna unguiculata ssp. cylindrica)  Genotipe 
Arab dengan Genotipe Padi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Lambung Mangkurat. Banjarbaru. 

 
Istiqomah, N. 2004. Pengaruh Bahan Stek dan Zat Pengatur Tumbuh Rootone F 

terhadap Pertumbuhan Nilam (Pogostemon cablin Benth). Skripsi. Fakultas 
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru. 
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5. Jurnal/majalah ilmiah 
 
Tata urutan penulisan pustaka dari jurnal pada prinsipnya sama dengan tata cara 

penulisan pustaka dari buku dengan beberapa perbedaan. Mula-mula ditulis nama 

pengarangnya, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor,dan nomor 

halaman.  

Garcia-Luis, A., et al. 1985. Effect of gibberelic acid on ripening and peel puffing in 
 “satsuma” Mandarin. Scientia Hortic. 27:75-86. 
 
Mahdalena, Z. dan Wahdah R. 2008. Studi ketahanan kultivar kacang tunggak Vigna 
 unguiculata L. Whalp) terhadap beberapa tingkat cekaman kekeringan. 
 Chlorophyl 3(3): 90-94. 
 
Nasir, M. 1999. Heritabilitas dan kemajuan genetik harapan karakter agronomi 

tanaman lombok (Capsicum anuum L.) Habitat 11 (109) : 1–7. 

6. Monograf 

Karsono, S. 1998. Ekologi dan daerah pengembangan kacang tunggak di Indonesia. 

Monograf Balitkabi (3): 60-61. 

7. Prosiding/makalah seminar 

Kuswantoro, H. 2004. Variabilitas genetik dan heritabilitas karakter agronomis 

kedelai di tanah masam. Dalam : Prosiding Simposium PERIPI: Menuju 

Indonesia Berswasembada Varietas Unggul. Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Semangun. H. 1989. Ekologi patogen tropika dan pemanfaatan dalam pengendalian 
 penyakit tumbuhan. Di dalam Bambang (Ed.). Prosiding Kongres Nasional X 
 dan Seminar Ilmiah Perhimpunan Fitopatologi Indonesia 20 Juni 1989. 
 Denpasar. hlm. l2-16. 
 
8. Abstrak 
 
Darnaedi, D. 1991. Rheofite di Sepanjang Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, 
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BAB V 

TATA CARA PENULISAN 

5.1 Bahan dan Ukuran 

 Naskah diketik dalam satu muka diatas kertas HVS 70 - 80 g dengan ukuran 

21 x 9,7 cm (A4). 

 
5.1.1 Sampul 

Sampul (hard cover) dibuat dari kertas Bufalo warna hijau lumut.(olive green) 

dengan tulisan berwarna emas, ditulis menggunakan huruf jenis Times New Roman  

ukuran 14 (Arial font 13), (Lampiran 1). Untuk usulan penelitian Program Studi 

Agroteknologi sampul berwarna hijau muda dan usulan penelitian Program Studi 

Agribisnis sampul berwarna kuning kunyit (orange). 

 
5.1.2 Halaman judul skripsi 

Isi halaman judul skripsi berbeda dengan sampul dengan adanya penambahan NPM 

sipenulis, skripsi sebagai syarat, dan program studi saja.  

 
5.2. Pengetikan 

5.2.1 Jenis huruf 

Beberapa ketentuan mengenai perhurufan adalah sebagai berikut. 

1. Naskah diketik menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman 

ukuran 12 atau huruf Arial ukuran 11 Judul bab dicetak tebal dengan ukuran 

14 (Times New Roman), 13 (huruf Arial) dan anak bab dan cucu bab dicetak 

tebal dengan ukuran 12 (Times New Roman) dan 11 (Arial). Untuk isi tabel 

atau keterangan gambar, ukuran huruf dapat diperkecil sampai 10. 
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2. Penggunaan huruf miring tidak diperkenankan. Huruf miring hanya dipakai 

untuk tujuan tertentu, misalnya pengganti huruf bergaris bawah untuk nama 

spesies dalam biologi, penulisan judul dalam Daftar Pustaka, dan penulisan 

istilah/kata dari bahasa asing. 

3. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda lain sedapat mungkin dibuat 

dengan komputer atau ditulis dengan rapi memakai tinta cina warna hitam. 

 
5.2.2 Bilangan dan satuan 

1. Bilangan diketik dengan  angka,  kecuali pada  permulaan  kalimat,  misalnya  

10 g bahan. 

2. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat 

telur 50,5 g. 

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

misalnya m, g, kal, kg. Bilangan dan satuannya tidak boleh terpisah baris. 

 
5.2.3 Jarak spasi 

Jarak spasi dalam naskah diatur sebagai berikut. 

1. Jarak spasi sampul dan halaman judul dibuat 1 (Lampiran 1, 2, 3, 4). 

2. Jarak antara dua baris dalam naskah dibuat 2 spasi. 

3. Abstrak dibuat dalam satu paragraf dan diketik dengan jarak 1 spasi. 

4. Judul tabel dan judul gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka 

diketik dengan jarak 1 spasi. 

5. Jarak antara dua pustaka dalam daftar pustaka 2 spasi. 

6. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran diketik 1,5 

spasi; apabila isi daftar lebih dari satu baris, diketik 1 spasi. 

7. Jarak antara judul bab dengan awal teks 3 spasi. 
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8. Jarak antara judul anak bab dengan awal teks 2 spasi. 

9. Jarak antara baris terakhir suatu anak bab dengan judul anak bab 

berikutnya 3 spasi. 

10. Jarak antara teks dan tabel atau gambar adalah 3 spasi. 

11. Jarak antarbaris isi tabel diketik 1,5 spasi. 

 
5.2.4 Batas tepi 

Batas pengetikan (margin), ditinjau dari tepi kiri kertas, diatur sebagai berikut : 

(1) Tepi atas 3 cm 

(2) Tepi bawah 3 cm 

(3) Tepi kiri 4 cm 

(4) Tepi kanan 3 cm 

 
5.2.5 Pengisian Ruang 
 
Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan 

selalu dimulai dari batas tepi kiri sampai kebatas tepi kanan (rata kiri-kanan), dan 

tidak ada ruang yang terbuang kecuali untuk penulisan alinea baru, rincian 

persamaan (rumus), tabel, gambar, atau hal-hal khusus. 

 
5.2.6 Alinea Baru 

Alinea baru dimulai dengan menjorok 1,27 cm (0,5 inci) dari tepi kiri. Baris 

selanjutnya kembali ke tepi kiri. 

 
5.2.7 Permulaan kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja, 

misalnya “ Dua ratus lima puluh orang mahasiswa”. 
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5.3 Penomoran 

 
5.3.1. Halaman 

Penomoran halaman diatur sebagai berikut. 

1. Bagian awal laporan mulai halaman judul sampai daftar lampiran diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

2. Bagian utama dan bagian akhir mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai ke 

halaman terakhir diberi nomor halaman dengan angka Arab. 

3. Nomor halaman untuk bagian awal ditempatkan di bawah tengah jarak 1,5 

cm dari margin bawah. Untuk bagian utama dan bagian akhir ditempatkan di 

kanan atas, diketik dengan jarak 1,5 cm dari atas permulaan teks. Awal bab 

tidak diberi nomor halaman. 

 
5.3.2 Bab,  anak bab, cucu bab, dan seterusnya 

Untuk penomoran bab dan bagian-bagiannya bisa dilakukan bisa tidak. Tetapi 

apabila ingin melakukan penomoran maka ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Nomor bab ditulis dengan angka romawi tanpa diakhiri titik. 

2. Nomor anak bab ditulis dengan angka arab yang terdiri atas dua angka yang 

dipisahkan oleh titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab dan angka 

kedua menunjukkan nomor anak bab. Angka kedua diberi titik. 

3. Nomor cucu bab ditulis dengan angka arab yang terdiri atas tiga angka yang 

dipisahkan oleh titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab, angka kedua 

menunjukkan nomor anak bab, angka ketiga menunjukkan nomor cucu bab 

Angka ketiga diberi titik. 

4. Penomoran selanjutnya menggunakan a., b., kemudian 1., 2., kemudian a), 

b), kemudian 1), 2). 
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5.3.3 Rincian ke bawah 

Rincian yang disusun ke bawah diberi nomopr urut dengan angka. Rincian yang 

dipakai adalah: (1), (2), (3), dan seterusnya, kemudian (a), (b), (c), dan seterusnya. 

Rincian dapat ditempatkan di dalam kalimat dengan penomoran (1), (2), (3), 

kemudian (a), (b), (c), dan seterusnya. Penghubung (bullet) sebagai rincian tidak 

dibenarkan. 

 
5.4 Judul bab, Anak bab,Cucu bab 

Penulisan judul bab dan bagian selanjutnya diatur dengan ketentuan berikut. 

1. Judul bab diketik di bawah nomor bab dengan huruf kapital dan tebal semua, 

tanpa diakhiri titik. Letaknya diatur supaya simetris (di tengah). Nomor bab 

ditulis simetris dengan jarak 3 cm dari tepi atas kertas. 

2. Judul anak bab diletakan ditengah juga tepat dibawah judul bab. Huruf 

pertama setiap kata dari judul anak bab, kecuali kata sambung dan kata 

depan, diketik dengan huruf kapital. Nomor dan judul anak bab ditulis 

dengan huruf tebal, dan tidak diakhiri dengan titik. 

3. Judul cucu bab ditulis di tepi kiri setelah nomornya. Nomor dan judul anak 

bab ditulis dengan huruf tebal, dan tidak diakhiri dengan titik. Bagian 

selanjutnya lihat contoh pada Lampiran 21. 

 
5.5 Tabel dan Gambar 
 
5.5.1 Tabel 

Pembuatan tabel diatur sebagai berikut. 

1. Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab 
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2. Tabel diletakkan simetris. 

3. Nomor tabel ditempatkan di atas tabel dimulai dari tepi kiri tabel, dilanjutkan 

dengan judul tabel tanpa diakhiri dengan titik. Apabila judul tabel lebih dari 

dua baris, maka baris kedua dimulai tepat di bawah huruf pertama judul 

(Lampiran 14). Nomor dan judul tabel diketik 1 spasi. 

4. Tabel maksimal dua halaman dan tidak dilipat. Jika tabel harus dipenggal, 

pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dengan kata “lanjutan” 

tanpa judul (lihat Tabel 1 pada halaman 44 dan 45). Tabel yang lebih dari 

dua halaman atau yang harus dilipat ditempatkan pada lampiran. 

5. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan yang satu dengan 

yang lain cukup tegas. 

6. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga dibuat memanjang 

kertas (landscape), tabel diletakkan dengan atas kiri (bagian atas tabel ada di 

sebelah kiri) dan ditempatkan pada lampiran. 

7. Isi tabel antara kolom yang satu dengan yang lainnya tidak diberi garis 

pemisah vertikal (tabel terbuka), tetapi untuk tabel yang datanya terlalu 

kompleks dapat digunakan tabel tertutup. Pemilihan tabel terbuka/tertutup 

hendaknya konsisten di seluruh naskah. 

8. Jarak antarbaris isi tabel diketik 1,5 spasi. 

 
 
5.5.2 Gambar 
 
Pencatuman gambar dalam laporan diatur sebagai berikut. 

1. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar. 

2. Gambar diletakkan simetris. 

3. Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. 
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4. Nomor gambar yang diikuti judulnya ditulis dari tepi kiri dibawah gambar 

tanpa diakhiri titik. Apabila judul gambar lebih dari dua baris, maka baris 

kedua dimulai tepat dibawah huruf pertama judul. Nomor dan judul gambar 

diketik 1 spasi. 

5. Keterangan gambar dituliskan di bagian bawah gambar. 

6. Apabila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas (landscape), maka 

bagian atas gambar diletakkan disebelah kiri. 

7. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi dan ekstrapolasi. 

8. Garis lengkung grafik sedapat mungkin dibuat dengan menggunakan 

komputer. 

9. Setiap gambar yang dimaksudkan dalam pedoman ini harus diberi 

bingkai/garis. 

 
5.6. Bahasa 

Bahasa yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang mengikuti 

kaidah tata bahasa. Penggunaannya yang baik mengandung makna penggunaan 

pada tempatnya. Bangun kalimat bahasa Indonesia pada karya tulis ilmiah disajikan 

pada Lampiran 29. 
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BAB VI 
 
 

PENYIMPANAN SKRIPSI 

Penyimpanan skripsi tidak hanya dalam bentuk Hardcopy saja namun penyimpanan 

skripsi dapat dibuat dalam bentuk file atau softcopy. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka perlu dibuat pedoman untuk penyimpanan dalam bentuk file atau 

softcopy dalam format CD. Untuk menjaga kualitas dam kelestarian CD 

direkomendasikan CD yang dipakai adalah CD yang berkualitas baik dengan merk 

terkenal seperti GT-PRO CD-R plus dan SOCOOL. 

 
6.1 Format CD 

Ketentuan format CD untuk skripsi dalam bentuk file (softcopy): 

1. File softcopy skripsi disimpan dalam CD berukuran standar (diameter 12 cm / 

4,6 inci) 

2. File softcopy skripsi dalam bentuk PDF. 

3. CD diberi label dengan : Judul, Nama penulis, NPM, PS, tahun lulus. 

4. Label diletakkan pada permukaan CD yang berisi : file skripsi dan file artikel 

ilmiah. 

5. Penulisan label menggunakan Times Roman 10 pt dengan jarak 1 spasi, 

dengan ketentuan sebagai berikut :  Judul, nama penulis dan NPM 

menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal (bold). Nama program studi dan 

tahun lulus tidak perlu huruf kapital semua hanya awalan saja dan tidak cetak 

tebal. 

6. Format label pada permukaan CD dapat dilihat pada Lampiran 19. 
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6.2. Format Label CD 

CD disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik bening. Tempat 

penyimpanan CD diberi label ukuran 12 x 12 cm. Font yang digunakan Times New 

Roman kapital, diposisi tengah dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Judul skripsi, kata “oleh”, Nama mahasiswa, NPM, (11 pt, bold) 

2. Logo STIPER, diameter 2 cm 

3. Nama PS dan tahun lulus, (11 pt, bold) 

4. Jarak tiap baris 1 spasi 

5. Label ini diamsukkan ke dalam tempat penyimpanan CD yang terbuat dari 

plastik bening. 

 
6.3. Format Artikel ilmiah 

Selain skripsi dalam bentuk buku yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk 

yudisium, maka mahasiswa diharuskan mengumpulkan laporan penelitian dalam 

bentuk format artikel ilmiah. Artkel ilmiah ditulis dengan font Times New Roman 12, 

spasi 1,5. Artikel ilmiah dibatasi hanya 10 halaman termasuk gambar dan grafik. 

Adapun format artikel ilmiah sebagai berikut : 

1. Judul : singkat dan jelas 

2. Nama peneliti, dan pembimbing, Nama peneliti di depan dan diikuti nama 

kedua pembimbing skripsi 

3. Alamat instansi : Program Studi Agroteknologi atau Agribisnis Sekolah Tinggi 

Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai Jl. Basuki Rahmat No. 1 HSU, Amuntai, 

Kalsel 
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4. Abstrak : Inggeris dan Indonesia, 1 spasi 

5. Kata kunci, 3- 5 kata kunci 

6. Pendahuluan : singkat dan jelas berisi latar belakang, rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

7. Metodologi : isi semua metodologi yang dilakukan pada penelitian (alat dan 

bahan, prosedur, analisis data, analisis ststistik dll). 

8. Hasil dan pembahasan : berisi hasil penelitian dan pembahasannya. 

9. Simpulan: berisi simpulan penelitian yang dilakukan 

10. Ucapan terimaksih : ucapan terimakasih disampaikan kepada orang yang 

paling berperan terhadap penelitian yang dilakukan. 

11. Daftar pustaka : uraikan daftar pustaka yang relevan dan mutakhir saja. 

12. Gambar dan grafik : Gambar dan grafik diberi label dan nama yang dirujuk 

pada tulisan. 
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Lampiran 1. Contoh sampul usulan penelitian 

PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN DAN KONSENTRASI GA3 
TERHADAP PENUNDAAN  PEMATANGAN DAN MUTU BUAH 

TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.)  
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YAYASAN BAKTI MUSLIMIN 
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AMUNTAI 
2009 
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Lampiran 2. Contoh halaman judul usulan penelitian 

PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN DAN KONSENTRASI GA3 
TERHADAP PENUNDAAN  PEMATANGAN DAN MUTU BUAH 

TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.)  
 

 

 

 

OLEH 

M. IRFAN HAFITZH 
NPM. 2006.01.0000 

 

 

Usulan Penelitian 
 

Untuk memenuhi persyaratan melakukan 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN 

AMUNTAI 
2009 
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Lampiran 3. Contoh halaman pengesahan usulan penelitian 

Judul Usulan Penelitian :  Pengaruh Frekuensi Pemberian dan Konsentrasi GA3 

 terhadap Penundaan Pematangan dan Mutu Buah 

 Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

Nama  :  M. IRFAN HAFITZH 

NIM  : 2006.01.0000 

 

Disetujui Komisi Pembimbing : 

 

                      Anggota,                                                               Ketua, 

 

         Nurul Istiqomah, SP., MP                                    Mahdiannoor, SP., MP         
        (Tanggal                            )                                   (Tanggal                       ) 

 

 

Diketahui : 

 

            Ketua  Program Studi                   Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian  
                   Agroteknologi,            (STIPER) Amuntai 
                
 
 

           Norhasanah, SP., MP                            Ir. H. Azwar Saihani, MP 
          (Tanggal                      )                           (Tanggal                          ) 
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Lampiran 4. Contoh sampul skripsi 

PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN DAN KONSENTRASI GA3 
TERHADAP PENUNDAAN  PEMATANGAN DAN MUTU BUAH 

TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.)  
 

 

  

 

 

 

 

 

OLEH 

M. IRFAN HAFITZH 

 

 

 
 
 
 

YAYASAN BAKTI MUSLIMIN 
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN 

AMUNTAI 
2009 
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Lampiran 5. Contoh punggung sampul skripsi  
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Lampiran 6. Contoh halaman judul skripsi 

 
PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN DAN KONSENTRASI GA3 

TERHADAP PENUNDAAN  PEMATANGAN DAN MUTU BUAH 
TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

 

 

OLEH 

M. IRFAN HAFITZH 
NPM. 2006.01.0000 

 

 

 

Skripsi 

 Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai derajat Sarjana S-1 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN 

AMUNTAI 
2009 
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Lampiran 7. Contoh abstrak dalam Bahasa Indonesia 

M. IRFAN HAFITZH. Pengaruh Frekuensi Pemberian dan Konsentrasi GA3 terhadap  
Umur Panen dan Mutu Buah Tomat   dibimbing   oleh Mahdiannoor dan Nurul 
Istiqomah. 
 
 

ABSTRAK 

 
 

 Salah satu sayuran buah yang banyak dikonsumsi dalam bentuk segar 
adalah tomat yang kaya akan kandungan Vitamin C dan A. Akan tetapi umur simpan 
buah tomat sangat singkat, sehingga perlu perlakuan khusus untuk memperpanjang 
umur simpannya. Penelitian ini  mempunyai tujuan (i) untuk mengetahui  pengaruh 
interaksi frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 terhadap umur panen, mutu 
buah tomat saat panen, dan mutu buah tomat setelah penyimpanan, (ii) mengetahui 
kombinasi frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 yang memberikan pengaruh 
terbaik terhadap umur panen, mutu buah tomat saat panen, dan mutu buah tomat 
setelah penyimpanan.dan (iii) mengetahui frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 
yang memberikan pengaruh terbaik terhadap umur panen, mutu buah tomat saat 
panen, dan mutu buah tomat setelah panen. Percobaan ini dilaksanakan di Jl. 
Veteran Desa Jumba RT 7 Kec. Amuntai Selatan dari bulan Februari – Mei 2010, 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAK) faktorial, dengan ulangan 3 kali dan 
kombinasi satuan percobaan 8 buah, serta 2 tanaman setiap satuan percobaan, 
sehingga terdapat 48 tanaman keseluruhan. Faktor yang diuji adalah frekuensi 
pemberian GA3, yaitu  f1 = 3 kali dan f2 = 4 kali, dan faktor kedua adalah Konsentrasi 
GA3, yaitu : g0 =  tanpa GA3, g1 = 10 ppm, g2 = 15 ppm, dan g3 = 20 ppm. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa interaksi perlakuan berpengaruh pada peubah 
pengamatan jumlah buah dengan perlakuan terbaik antara frekuensi pemberian 
sebanyak 3 kali dengan konsentrasi giberelin sebesar 0 ppm (f1g0) yaitu 17,5 buah, 
umur simpan dengan perlakuan terbaik antara frekuensi pemberian sebanyak 4 kali 
dengan konsentrasi giberelin sebesar 20 ppm (f2g3) yaitu 19,66 hari, dan tidak 
berpengaruh terhadap peubah pengamatan yang lain. Sedangkan faktor tunggal 
yang berpengaruh hanyalah faktor tunggal konsentrasi giberelin pada peubah umur 
simpan dengan perlakuan terbaik konsentrasi giberelin 20 ppm (g3) yaitu 19,58 hari, 
kandungan vitamin C saat panen pada perlakuan konsentrasi giberelin 15 ppm (g2) 
yaitu 31,29 mg 100 ml-1, kandungan vitamin C setelah penyimpanan dengan 
perlakuan terbaik konsentrasi giberelin 15 ppm (g2) yaitu 12,00 mg 100 ml-1, dan 
terhadap peubah umur panen dengan perlakuan terbaik konsentrasi giberelin 15 
ppm (g2) yaitu 53,67 hari. 
 

 

Kata kunci : tomat, umur panen, mutu buah, GA3  
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Lampiran 8. Contoh abstrak dalam Bahasa  Inggeris 

M. IRFAN HAFITZH. Influence of Frequency Giving  and Concentration of GA3 to 
Age Crop and Quality Tomato  Counselor by Mahdiannoor and Nurul Istiqomah. 
 
 

ABSTRACT 

 
 

 One of  fruit vegetable which consumed many in the fresh type is tomato 
which is the rich content  of C and A vitamin. However  the age keeping the tomato 
fruit very short in time, with the result that  need special treatment to lengthen age 
keep him. The purpose of this research was to know (1) the effect of interaction 
frequency  giving and concentration of GA3 to age crop, quality of tomato when 
harvest, and quality of tomato after storage, and (ii) the best frequency giving  and 
concentration of GA3 to age crop, quality of tomato when harvest and quality of 
tomato after storage. The research was carried out from Februari to Mei 2010, the 
research was conducted in Jl. Veteran Desa Jumba RT 7 Kec. Amuntai Selatan, The 
research was arranged by using Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 
times replication and  8 set of attempt, with 2 crop every set of attempt, so that there 
are 48 entirety crop. Examinee factor is frequency  giving of GA3, that is  f1 = 3 times 
dan f2 = 4 times, and the second factor is concentration of GA3 that is : g0 =  without 
GA3, g1 = 10 ppm, g2 = 15 ppm, dan g3 = 20 ppm. Result of research showed that the 
treatment interaction affected at the variable  of perception of age keep with the best 
treatment between giving frequency with gibberelin concentration  amount 20 ppm 
(f2g3) that is 19,66 day, and not affected to the other observation variable. While the 
single factor which affected only the single factor of concentration giberelin, which 
affected of the variabel age keep with the best concentration of  gibberelin is 20 ppm 
(g3) that is 19,58 day, the content observation  of  vitamin  C  before  with  storage  is  
giberelin  concentration 15  ppm  (g2)  that is 31,29 mg 100 ml-1, the variable of 
vitamin C content who observation after  storage  the best  concentration  gibberelin  
treatment  is 15 ppm (g2)  that  is 12,00 mg 100 ml-1, and to the variabel age crop 
with the best of giberelin concentration 15 ppm (g2) that is 53,67 day. 
 

 

Key words : tomato, age crop, fruit quality, GA3  
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Lampiran 9. Contoh halaman pengesahan skripsi 
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Lampiran 10. Contoh pernyataan 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. 

 

         
        Amuntai, 6 Juni 2009 
 
 
 
 
        M. IRFAN HAFITZH 
        NPM. 2006.01.0000   



51 
 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STIPER Amuntai 2009 : Lampiran 

 

Lampiran 11. Contoh halaman persembahan 
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Lampiran 18. Contoh pendahuluan 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sayuran merupakan salah satu komoditas pertanian yang dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan paling besar. Sayuran mengandung cukup banyak protein, vitamin, 

dan mineral. Dengan demikian, diharapkan sayuran berperan besar bagi kesehatan 

manusia. 

Kemampuan produksi buah tomat dari tahun ke tahun terus meningkat, hal 

ini tercermin dari angka produksi nasional yang terus meningkat. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura (2007) 

produksi tomat pada tahun 2000 mencapai 593.392 ton, kemudian mengalami 

peningkatan produksi pada tahun 2004 mencapai 626.872 ton. Produksi tomat 

secara umum terus meningkat dan mengalami pelonjakan pada tahun 2004. 

Peningkatan angka produksi sebenarnya memperlihatkan bahwa peluang bisnis 

buah tomat ini masih terbuka lebar karena suplainya dari tahun ke tahun sebenarnya 

belum mencukupi. Sedangkan produksi tomat di Kalimantan Selatan pada tahun 

2005 sebesar 2.334 ton dengan luas panen 349 ha (BPS Provinsi Kalimantan 

Selatan, 2006). 
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Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diteliti adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh interaksi frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 

terhadap umur panen, mutu buah tomat saat panen, dan mutu buah tomat 

setelah penyimpanan? 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui pengaruh interaksi frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 

terhadap umur panen, mutu buah tomat saat panen, dan mutu buah tomat 

setelah penyimpanan. 

 
Hipotesis 

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini ialah : 

Interaksi antara frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 berpengaruh nyata 

terhadap umur panen, mutu buah tomat saat panen, dan mutu buah tomat setelah 

penyimpanan. 

 
Manfaat Penelitian 

1. Petani dapat mengatur waktu panen tomat dalam suatu areal pertanaman 

sehingga tidak terjadi kelebihan produksi, yang menyebabkan penundaan 

panen sampai kondisi buah menjadi terlalu matang. 
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Lampiran 19. Contoh tinjauan pustaka 

TINJAUAN PUSTAKA 

Botani, Sistematika, dan Morfologi Tanaman Tomat 

 
Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) termasuk dalam famili Solanaceae. Nama 

alternatifnya adalah Solanum lycopersicum L., atau Lycopersicon lycopersicum L. 

(Jaya, 1997). 

Sistematika tanaman tomat (Jaya, 1997) : 

 Divisi   : Spermatophyta 

 Sub Divisi : Angiospermae 

 Klas  : Dicotyledoneae 

 Ordo  : Tubiflorae 

 Famili  : Solanaceae 

 Genus  : Lycopersicon 

 Species : Lycopersicon esculentum Mill.  

 
 Tanaman tomat mempunyai akar tunggang, tumbuh baik secara horizontal 

maupun vertikal. Daerah perakarannya dapat mencapai 1,5 m pada kondisi 

lingkungan yang optimum. Tomat termasuk tanaman semak yang mempunyai 

batang lunak, sedikit berkayu, berbentuk silinder, diameter batang dapat mencapai 4 

cm dan ditutupi oleh bulu-bulu halus. Pada ujung batang utama terdapat meristem 

apikal yang merupakan bagian paling aktif membentuk daun dan bunga (Jaya, 

1997).  
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Daun berbentuk menyirip, tersusun di setiap sisinya dan diantara pasangan daun 

terdapat daun kecil yang disebut foliol. Bunga memiliki 5 helai mahkota bunga 

berwarna kuning, 5 helai kelopak bunga yang ukurannya lebih kecil dari mahkota 

bunga pertama, tetapi meningkat ukurannya saat buah besar. Benang sari berjumlah 

5 buah dengan kepala sari yang besar. Setiap tandan terdapat dua buah atau lebih. 

pendek yang halus (Jaya, 1997).  

 
Syarat Tumbuh Tanaman Tomat 

 
 
 Tanaman tomat dapat tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran 

tinggi, baik tanah sawah maupun lahan kering. Petani tomat di dataran rendah 

banyak yang menggunakan bahan tanam varietas tomat hibrida, karena keunggulan 

sifat-sifatnya,  seragam, tahan  terhadap  penyakit  dan  hasil  buah  lebih  tinggi 

(Purwati, 1997).  

 Syarat tumbuh lainnya yang perlu diperhatikan untuk mencapai hasil yang 

baik yaitu derajat kemasaman tanah (pH tanah) yang diperlukan yaitu 5,5 sampai 

6,5 (Nurtika dan Abidin, 1997). 

 
 Peranan Fisiologis GA3 

 
Pada saat ini dilaporkan terdapat lebih dari 110 macam senyawa giberelin yang 

biasanya disingkat sebagai GA. Setiap GA dikenali dengan angka yang terdapat 

padanya, misalnya GA6. Giberelin dapat diperoleh dari biji yang belum dewasa 

(terutama pada tumbuhan dikotil), ujung akar dan tunas, daun muda dan cendawan. 

Sebagian besar GA yang diproduksi oleh tumbuhan adalah dalam bentuk in aktif,  
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Lampiran 19. (lanjutan) 

tampaknya memerlukan prekursor untuk menjadi aktif. Pada spesies tumbuhan 

dijumpai kurang lebih 15 macam GA. GA ditransportasi melalui xilem dan floem, 

tidak seperti auksin yang pergerakannya bersifat tidak polar (Ijo, 2007). 

 Semua giberelin memiliki 19 sampai 20 atom karbon yang dikelompokkan 

menjadi 4 – 5 cincin dan semuanya mengandung satu atau lebih gugus karboksil, 

sebagaimana pada Gambar 1 (Lukman dan Sumaryono, 1995). 
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          Gambar 1. Struktur molekul Giberelin (Lukman dan Sumaryono, 1995).
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Lampiran 20. Contoh kerangka pemikiran teoritis (Prodi Agribisnis) 

 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 Pembangunan pertanian yaitu suatu proses yang ditujukan untuk selalu 

menambah produksi pertanian yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan 

produktifitas tiap-tiap petani dengan jalan menambah kemampuan, pengetahuan, 

dan teknologi untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam 

pemanfaatan sumber daya dengan segala aset yang dikuasai. Kebijakan 

pembangunan pertanian mengalami perubahan dari peningkatan produktifitas usaha 

tani ke pembangunan sistem dan usaha agribisnis serta kebijakan ketahanan 

pangan (Fatah, 2007). 

 Konsep agribisnis secara sempit yaitu perdagangan atau pemasaran hasil 

pertanian. Namun konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, 

mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktifitas lain yang 

berkaitan dengan kegiatan pertanian (Soekartawi, 2005). 

 Secara luas pengertian agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha 

yang meliputi salah satu atau keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan hasil 

dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang 

dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah 

kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan ditunjang oleh kegiatan 

pertanian (Soekartawi, 2005). 
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 Lampiran 21. Contoh metode penelitian 

 METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Percobaan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan 

Mei 2010 di ... 

Bahan dan Alat 

Bahan 

 Media.  Tanah yang digunakan sebagai media adalah tanah PMK. 

Alat 

 Cangkul. Cangkul digunakan untuk mengolah tanah. 

Rancangan Percobaan 

Kombinasi satuan percobaan frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3 dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kombinasi satuan percobaan frekuensi pemberian dan konsentrasi GA3. 

Frekuensi Pemberian (F) 

Konsentrasi GA3 (G) (ppm) 

0 (g0) 10 (g1) 15 (g2) 20 (g3) 

3 kali (f1) 

4 kali (f2) 

f1g0 

f2g0 

f1g1 

f2g1 

f1g2 

f2g2 

f1g3 

f2g3 
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Lampiran 22. Contoh metode penelitian (Prodi Agribisnis) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Dasar 

 Metode penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara. Metode 

survai adalah penyelidikan yang diadakan ... 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari bulan 

Desember 2009 – Februari 2010... 

 
Data dan Sumber Data 

 
 Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah 

data yang ... 

 
Metode Penarikan Sampel 

 
Pengambilan sampel dilakukan secara bertahap sebagai berikut : 

1. Tahap pertama dengan menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu ... 

 
Pembatasan Masalah dan Definisi Operasional 

1. Pemasaran adalah segala kegiatan yang dilakukan... 
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Lampiran 23. Contoh keadaan umum daerah penelitian 

 

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 
Keadaan Geografis dan Topografi 

 

 Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah 892, 7 km2 atau 2,38% 

dari luas Provinsi Kalimantan Selatan... 

 
Administrasi Wilayah dan Pemerintahan 

 Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Ibukotanya Amuntai terbagi menjadi 

10 kecamatan, yaitu ... 

 
Keadaan Tanah 

 Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang terdiri dari dataran 

rendah dengan ketinggian berkisar 0 – 25 m dpl ... 
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Lampiran 24. Contoh daftar pustaka 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pusat Statistik. 2006. Kalimantan Selatan dalam Angka. Badan Pusat 
Statistik Kalimantan Selatan. 

 

Hartuti, N. 2006. Penanganan segar pada penyimpanan tomat dengan pelapisan lilin 
untuk memperpanjang masa simpan. Iptek Hortikultura 9 (1) : 43-47. 

 

Ijo, O.  2007. Peranan zat pengatur tumbuh (ZPT) dalam pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan. www. Yahoo.com. Diakses 26 Mei 2007. 

 

Jaya, B. 1997. Botani Tanaman Tomat. Teknologi Produksi Tomat. Balai Penelitian 
Tanaman Sayuran. Lembang. Bandung. 

 

Lukman, D. R dan Sumaryono. 1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid 3. Edisi Keempat. 
Terjemahan dari Salisbury, F. B. end C. W. Ross. Penerbit ITB. Bandung. 

 

Nurtika, N dan Zainal Abidin. 1997. Budidaya Tanaman Tomat. Teknologi Produksi 

Tomat. Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Lembang. Bandung. 

 

Purwati, E. 1997. Pemuliaan Tanaman Tomat. Teknologi Produksi Tomat. Balai 

Penelitian Tanaman Sayuran. Lembang. Bandung. 
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Lampiran 25. Format label pada permukaan CD 
 
 

JUDUL: PENGARUH FREKUENSI PEMBERIAN DAN KONSENTRASI GA3 
TERHADAP PENUNDAAN  PEMATANGAN DAN MUTU  

BUAH TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.) 
NAMA PENULIS: M. IRFAN HAFITZH 

NIM: 2006.01.0000 
Program Studi Agroteknologi 

Tahun 2010 
 
 
 

Catatan: Posisi diatur sedemikian rupa sehingga termuat pada permukaan CD 
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Lampiran 26. Format makalah seminar hasil penelitian skripsi 

1. SISTEMATIKA PENULISAN 

Logo Stiper, JuduL, Nama Pemakalah, NPM, Program StudI, Nama Pembimbing, 

Waktu Dan Tempat 

I. PENDAHULUAN 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

III. METODE PENELITIAN 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

V. KESIMPULAN 

DAFTAR PUSTAKA (yang terkait saja) 

LAMPIRAN (Kalau perlu) 

 

2. HURUF DAN LEMBAR KERJA 

 
Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dan Arial  ukuran standar atau 

bisa diperkecil sesuai keperluan, sedangkan kertas yang digunakan adalah A4 

dengan orientation landscape pengetikan tiap lembar kertas adalah dijadikan dua 

kolom.  
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Lampiran 27. Skematis proses skripsi STIPER Amuntai 

 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGAJUAN  

JUDUL  

SKRIPSI 

(PEMBIM

BING I ) 

JUDUL  

SKRIPSI  

DISETUJUI 

(PRODI ) 

PEMBUATAN  

USULAN  
PENELITIAN 

(PEMBIMBIN

G I DAN II ) 

KOMPREHENSIF  

(PRODI ) 

 

PELAKSANAAN  

PENELITIAN DAN  

PEMBUATAN  

LAPORAN 

PENELITIAN 

(PEMBIMBING  I  

DAN  II) 

SEMINAR  

HASIL ( PRODI) 

 

UJIAN  
SKRIPSI 
(PRODI) 

PERBAIKAN 

LAPORAN 

(PEMBIMBIN

G I DAN II) 

PENJILIDAN , 

PENANDATANGANAN  DAN                       

PENYERAHAN  LAPORAN  

SKRIPSI (MAHASISWA) 
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Lampiran 28. Singkatan nama jurnal yang digunakan pada daftar pustaka 

Nama Jurnal Singkatan 

Advanced of Microbial Physiology 
Agricultural Extentions Services University 
Agronomy Journal 
Agronomy Journal Australian Agricutural Research 
American Journal of Botany 
American Review Biochemistry 
American Review Plant Physiology 
Animal Science 
Biological Concervation 
Biotrop Bulletin 
Botanical Review 
Buletin Kebun Raya 
Canadian Journal of Botany 
Canadian Journal of Microbiology 
Crop Sciences 
Ecology Journal 
International Rice Communication Newsletter 
Journal America Society Horticultural Science 
Jurnal Biologi Indonesia 
Proceeding Crop Science Society Japan 
Proceeding of The International Symposium 
American Economic Review 
Indian Journal Of Agricultural Economic 
Bulletin of Indonesian Economic Studies 
Soil Science Society American Journal 
Proceeding National Academy Sciences USA 
Australian Soil Research 
Netherland Journal Agricultural Sciences 
Annual Research Phytopatology 
Journal Genetis Virology 
Journal Nematology 
New Phytoplogist 
Plant Disease Report 
Advanced in Applied Probality 
American Statiscian 
Annals of Probability 
Annals of Statistics 
Annals Journal Statistics 
Biometrical Journal 
Canadian Journal of Statistics 
Experimental Agricultural 
Forum Statistika dan Komputasi 
Journal of American Statistical Association 
Jornal of The Royal Statistical Society 
Journal of Multivariate Analysis 

Adv. Microb. Physiol 
Agric. Ext. Serv. Univ. 
Agron. J. 
Agron. J. Aust. Res. 
Am. J. Bot. 
Am. Rev. Biochem. 
Am. Rev. Pl. Physiol. 
Anim. Sci. 
Biol. Concern 
Biotrop Bull. 
Bot. Rev. 
Bul. Kebun Raya 
Can. J. Bot. 
Can. J. Microbio. 
Crop. Sc. 
Ecol. J. 
Intr. Rice Commun. Newslet. 
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
J. Biol. Indonesia 
Proc. Crop. Sci. Soc. Jpn. 
Proc. of The Int. Symp. 
Amer. Econ. Rev. 
Indian J. of Agric. Econ. 
Bull. of Indonesian Econ. Studies 

Soil Sci. Soc. Am. J. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
Aust. Soil Res. 
Neth. J. Agric. Sci 
Ann. res Phytopathol. 
J. Gen. Virol. 
J. Nematol. 
New Phytol. 
Plant. Dis. Rep. 
Adv. App. Prob. 
Am. Statis. 
Ann. Prob. 
Ann. Statist. 
Ann. J. Statist. 
Biom. J. 
Can. J. Statist. 
Expl. Agric. 
Forum Statisti. Komput. 
J. Amer. Statisti. Assoc. 
J. R. Statist. Soc. 
J. Multivariate Anl. 
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Lampiran 29. Beberapa Pedoman EYD 

Pada lampiran berikut ini dijelaskan beberapa Pedoman EYD, namun tidak 

membahas secara lebih rinci. Untuk melihat Pedoman EYD yang lebih rinci silahkan 

anda membaca buku Pedoman EYD Edisi kedua berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 

September 1987, atau revisinya yang lebih baru. 

 
ASAS : Kata pada gabungan kata dipertahankan kemandiriannya, tidak digabung 

dengan kata pasangannya : rumah makan, daya beli, dikampus, itu pun. 

1. Imbuhan digabung dengan kata yang diimbuhinya : ditulis 

2. Bubuhan digabung dengan kata yang dibubuhinya : pascasarjana, 

makroekonomi. 

3. Gabungan kata yang mendapat imbuhan atau akhiran ditulis terpisah : 

bertanda tangan, memberi tahu, beri tahukan. 

4. Gabungan kata yang diapit oleh awalan dan akhiran ditulis sebagai satu kata   

memberitahukan, mendayagunakan. 

5. Kata asing, judul buku, judul majalah digarisbawahi atau dicetak miring : 

W.S. Winkel 1983. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. 

Mohamad Sobary 1997. Fenomena Dukun dalam Budaya Kita. 

6. Judul artikel, judul bab diapit dengan tanda kutip dan setiap katanya diawali 

dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata hubung. 

W.S. Winkel 1983. ‘ Belajar dalam Perkembangan dan Pendidikan Sekolah,’ 

Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. 
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Lampiran 29. (lanjutan) 

Singkatan yang terdiri atas satu huruf diikuti dengan titik dan, tanpa diantarai jarak, 

diikuti singkatan berikutnya : W.S. Winkel, J.M. Williams, W.J.S. Poerwadarminta. 

7. Singkatan mata uang tidak diikuti dengan titik dan, tanpa diantarai jarak, 

diikuti dengan bilangan mata uang tersebut : Rp125.678,50; $5.000. 

8. Gunakan sistem metrik : tanda titik untuk memisahkan ribuan, dan tanda 

koma untuk desimal. Gunakan cm, g, l, dst. (perhatikan singkatan ukuran 

tersebut tidak diakhiri dengan titik. Tulis BAB I, Bab ke-1, atau Bab kesatu 

(perhatikan kesatu, bukan ke satu). 

9. Angka pada bilangan ditulis terpisah-pisah : dua puluh lima, seribu satu, 

empat ribu sembilan ratus empat puluh lima, dua pertiga, satu. seperempat, 

dua puluh dan lima pertujuh. Perhatikan ejaan bilangan 

berikut: 

Miliun bukan : milyun 

Miliar bukan : milyar 

Triliun bukan : trylyun 

10. Kata per yang bermakna setiap berdiri sendiri : Berapa harganya per kilo ? 

Tetapi : perseratus, 10 persen. 

11. Nama lembaga yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil. Nama 

lembaga yang berupa nama diri setiap katanya diawali dengan huruf kapital : 

Semua universitas di Indonesia, kecuali Universitas Indonesia, tidak terdapat 

di Depok. 

12. Nama diri yang digunakan sebagai nama jenis atau nama ukuran ditulis 

dengan huruf kecil : sapi bali, jeruk garut, mesin diesel, kunci inggris, 1,6  
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Lampiran 29. (lanjutan) 

13. ampere, 12 volt. Jika disingkatkan, nama ukuran tersebut ditulis dengan 

huruf kapital : 1,6 A, 12 V. 

14. Untai kata yang bukan kalimat tidak diakhiri dengan titik, misalnya judul buku, 

judul majalah, judul artikel, tanggal :  

Pengantar Statistik  

Majalah Pertanian 

‘ Menumbuhkan Budaya Koreksi buat Presiden’ Bandung, 4 Pebruari 2000 

15. Kata yaitu atau yakni didahului dengan tanda koma, dan tidak diikuti dengan 

tanda baca : Barang yang dijual itu, yakni buku, majalah, dan video. 

16. Kata depan yang mengawali kalimat diikuti dengan tanda koma: 

Karena tingginya biaya sekolah, anak itu tak dapat melanjutkan sekolah. 

17. Kata depan di dalam bangun kalimat dasar tidak didahului dengan koma: 

Anak itu tak dapat melanjutkan sekolahnya karena tingginya biaya sekolah. 

18. Kata depan yang tempatnya bergeser dari tempat asalnya diapit dengan 

tanda koma:  

Anak itu, karena tingginya biaya sekolah, tak dapat melanjutkan sekolah. 
19. Kata hubung (dan, tetapi, sedangkan, dll.) pada kalimat majemuk yang 

setara didahului dengan koma: 

Ia anak rajin, tetapi kakaknya pemalas. 

20. Kata dan pada rangkaian perincian didahului dengan koma : buku, pinsil, dan 

kertas. 

21. Perangkai pada awal kalimat diikuti dengan koma: 

Namun, mereka tetap bertahan. 

 



78 
 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STIPER Amuntai 2009 : Lampiran 

 

Lampiran 29. (lanjutan) 

22. Bentuk ulang sempurna (undang-undang, jari-jari) pada awal kalimat, hanya 

huruf awalnya yang berupa huruf kapital : 

Undang-undang itu perlu diubah. 

23. Bentuk ulang sempurna yang terdapat dalam nama badan, lembaga, 

dokumen resmi, dan judul dieja dengan huruf kapital pada awal setiap 

unsurnya: 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 

‘ Perlukah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen?’ 

24. Tidak ada jarak sebelum tanda baca, tetapi ada setelah tanda baca. 

Terdapat jarak sebelum tanda kurung awal dan tanda kurung akhir, tetapi 

tidak ada tanda kurung dan kata di dalamnya. 

25. Kata, kata depan (preposisi) tidak ditulis serangkai dengan kata yang 

mengikutinya. 

26. Cara menyesuaikan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia: 

 

y diubah menjadi 
c 
ch 
-ic 
-ical 
-ity 

i 
s 
k 
k 
sy 
-is 
-is 
-itas 

mystery menjadi 
cinema 
coordinate 
psychology 
champagne 
organic 
political 
capacity 

Misteri 
sinema, kalau dilafalkan s 
koordinat, kalau dilafalkan k 
psikologi, kalau dilafalkan k 
syampanye, kalau dilafalkan sy 
organis 
politis 
kapasitas 
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Lampiran 29. (lanjutan) 

Tanda Baca 

No. Tanda Baca Dituliskan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Tanda apostrof 
Tanda elipsis 
Tanda hubung 
Tanda koma 
Tanda kurung bucu 
Tanda kurung busur 
Tanda kurung sendeng 
Tanda kurung siku 
Tanda kutip ganda 
Tanda kutip tunggal 
Tanda sendeng runduk 
Tanda sendeng dongak 
Tanda sengkang ikal 
Tanda sengkang panjang 
Tanda sengkang pendek 
Tanda seru 
Tanda tanya 
Tanda titik 
Tanda titik dua 
Tanda titik koma 

‘ 
… 
- 
, 

< > 
( ) 
/ / 
[ ] 

“…” 
‘….’ 

/ 
\ 
~ 
— 
– 
! 
? 
. 
: 
; 

 

 
Satuan ukuran 

Gunakan sistem metrik yang lazim dan resmi berlaku di Indonesia. Disamping itu 

negara Anglo- Sakson juga, khususnya dalam karya keilmuan, berangsur-angsur 

beralih pada sistem internasional ini. 

 
Tanda Baca 

1. Sejumlah tanda baca ditetapkan pemakaiannya dan harus diikuti dan 

dipahami sebagaimana aturannya. Di luar itu pengarang akan menggunakan 

atau tidak menggunakan tanda baca sebagai sarana penguat uraiannya. 

Pada yang akhir ini hendaknya penulis memanfaatkan tanda baca secara  
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Lampiran 29. (lanjutan) 

2. hemat dan hati-hati. Gunakan tanda baca jika kehadirannya akan 

memperjelas kalimat. Tanda baca juga dipakai akan melambatkan tempo 

dengan maksud memberikan penekanan kepada unsur uraian. 

3. Ada dua kelompok tanda baca yang tugasnya sama dan pemakaiannya 

bergantung pada pilihan pengarang. Kelompok pertama ialah koma, titik 

koma, dan titik sebagai tanda pemisah unsur uraian. Pemisahan yang lemah 

ditandai dengan koma, yang penuh dengan titik, dan diantara kedua itu tetapi 

lebih dekat kepada titik dengan titik koma. 

3. Kelompok kedua adalah sepasang koma, tanda kurung, dan tanda sengkang 

sebagai pengapit unsur uraian. Sepasang koma menonjolkanunsur yang 

diapitnya; tanda sengkang lebih menonjolkannya lagi sedang tanda kurung 

kebalikannya-membawahkan kedudukan unsur menjadi kurang penting 

dalam penuturan. 

4. Tanda baca berikut ditempatkan di ujung kalimat untuk menunjukan kalimat 

berakhir. 

. Tanda titik menutup kalimat berita 

? Tanda tanya menutup kalimat tanya 

! Tanda seru menutup kalimat perintah, seruan, atau kalimat yang 

mendapatkan penekanan. 

- Tanda sengkang panjang menunjukan kalimat yang terputus. 

.. Tanda elipsis menunjukan kalimat yang tidak lengkap. 

5. Tanda baca berikut terdapat didalam kalimat untuk memisahkan atau 

menarik perhatian pada unsur kalimat. 
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Lampiran 29. (lanjutan) 

, Tanda koma pada dasarnya menandai pemisahan yang lemah. 

; tanda titik koma menandai pemisahan yang lebih kuat daripada koma tetapi 

kurang daripada titik. 

: Tanda titik dua mangarahkan perhatian kepada bagian kalimat yang 

mengikutinya. 

- Tanda sengkang pendek menandai pemisahan yang lebih kuat daripada 

koma, dan dipakai jika susunan kalimat tiba-tiba terputus, atau hendak 

membangkitkan suatu kejutan atau perasaan. 

( ) Tanda kurung busur dipakai mengapit keterangan yang disisipkan 

kedalam kalimat. 

[ ] Tanda kurung siku dipakai mengapit keterangan yang disisipkan kedalam 

kutipan atau mengapit unsur dalam kalimat, yang berada dalam kurung 

busur. 

6. ‘..’ Tanda kutip tunggal mengapit kutipan, judul artikel, dll., dan kata atau 

kelompok kata yang dipinjam dari bidang pengetahuan lain atau yang dipakai 

dalam arti khusus. 

7. “..” Tanda kutip ganda mengapit kutipan dll. Yang terdapat dalam kutipan. 

 


