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SAMBUTAN KETUA JURUSAN BIOLOGI 

 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bismillahhirohmanirohim    

Alhamdulillah, segenap civitas akademika menyambut gembira dengan terbitnya 

Buku Panduan Penulisan Skripsi di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Skripsi merupakan salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Sains di Jurusan Biologi FMIPA Unri.  Skripsi 

merupakan karya tulis hasil penelitian mahasiswa yang membahas suatu 

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-

kaidah yang berlaku di bawah bimbingan, pengawasan atau pengarahan Dosen 

Pembimbing Skripsi. Pembuatan Skripsi melalui serangkaian proses yang terdiri 

dari tahapan pembuatan proposal, seminar proposal, melaksanakan penelitian, 

penyajian hasil penelitian dalam seminar hasil dan ujian komprehensif. 

Buku panduan ini merupakan revisi dari buku panduan yang diterbitkan 

pada tahun 2014 yang berisi tahapan penulisan dan sistematika pembuatan 

proposal penelitian, hasil penelitian dan penulisan skripsi. Penerbitan revisi buku 

Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Biologi ditujukan sebagai pegangan dan 

pedoman baru bagi mahasiswa/i dalam menyusun proposal penelitian, hasil 

penelitian dan skripsi. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

Dosen Pembimbing untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam 

penyusunan proposal, hasil penelitian dan skripsi. Kehadiran buku ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas skripsi yang ditulis mahasiswa, sehingga layak untuk 

dipublikasikan sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional RI.  

Atas nama jurusan, saya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak 

kepada Tim Penyusun dan memberikan penghargaan yang tinggi serta diiringi doa 

semoga amal baik ini membuahkan hasil yang maksimal. Amin. 

 

 Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Pekanbaru, Maret 2021 

Ketua Jurusan Biologi  

FMIPA UNRI 

 

 

Dr. Vanda Julita Yahya, M.Si. 

NIP. 195907011990022001 

 



   

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya sehingga buku “PANDUAN PENULISAN SKRIPSI JURUSAN BIOLOGI” 

ini dapat diselesaikan.  Buku ini merupakan hasil evaluasi dari buku “PEDOMAN 

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR”, tahun 2014 yang kemudian direvisi sesuai 

dengan kondisi dan kemutakhiran dari kebutuhan penulisan Skripsi di Jurusan 

Biologi Fakultas Matematika Universitas Riau (FMIPA-UNRI). 

  Mahasiswa pada Jurusan Biologi FMIPA UNRI wajib untuk 

menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapang, kuliah kerja nyata, dan tugas akhir 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.  Menulis suatu karya 

ilmiah memerlukan keahlian dan kecermatan dalam berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta 

harus memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah yang baku. Sampai saat ini masih 

ditemui ketidakseragaman serta berbagai kekurangan di dalam tulisan karya 

ilmiah mahasiswa di Jurusan Biologi FMIPA UNRI. Berdasarkan hal tersebut di 

atas maka, Jurusan Biologi FMIPA UNRI telah mengevaluasi, merevisi, dan 

akhirnya membuat buku ini untuk dapat dijadikan dasar dalam penulisan karya 

ilmiah bagi mahasiswa di Jurusan Biologi.     

Evaluasi dan revisi buku ini pernah menjadi salah satu kegiatan Program 

Pengembangan yang didanai oleh Technology and Professional Skills 

Development Sector Project (TPSDP) Universitas Riau di Jurusan Biologi.  Pada 

saat ini, evaluasi dan revisi dilakukan sesuai dengan kemutakhiran dan kebutuhan 

penulisan karya ilmiah.   

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam evaluasi dan revisi buku ini.  Segala saran dan kritik sangat kami harapkan 

sehingga buku ini dapat terus diperbaiki dan diperbarui. 

 

    Pekanbaru, Maret 2021 

 

    Tim Penyusun 

    Dewi Indriyani Roslim 

    Vanda Julita Yahya 

    Fitmawati 

    Arini 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Riau menetapkan bahwa setiap mahasiswa 

harus melaksanakan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitian sebagai bagian 

dari matakuliah Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Biologi. Pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ilmiah harus mengikuti kaidah 

ilmiah tertentu. Kaidah tersebut disusun dalam sebuah buku Pedoman Penulisan Skripsi 

yang wajib dipahami oleh para mahasiswa pengambil matakuliah Skripsi maupun para 

dosen pembimbing dan penguji, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

pelaksanaannya. Buku “PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI” merupakan 

penyempurnaan dari buku sebelumnya yang telah disusun pada tahun 2000, kemudian 

dievaluasi pada tahun 2007, 2012 dan 2014.   

 

B.  Pengertian Skripsi 

Skripsi merupakan bukti sebuah karya ilmiah yang dilaksanakan dan 

dipertanggung jawabkan oleh setiap mahasiswa calon Sarjana Biologi.  

 

Tujuan kegiatan pembuatan Skripsi adalah: 

a. Melatih calon sarjana Biologi untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan 

menentukan cara menyelesaikan masalah melalui metode ilmiah sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. 

b. Memberikan pengalaman dan ketrampilan meneliti bagi calon Sarjana Biologi. 

c. Meningkatkan kemampuan calon Sarjana Biologi untuk mengidentifikasi dan 

menginterpretasikan data hasil penelitian, selanjutnya dibahas dan disimpulkan 

hasil penelitian tersebut dengan merujuk pada referensi berupa artikel ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional. 

d. Meningkatkan kemampuan calon Sarjana Biologi dalam penulisan sebuah karya 

ilmiah dan mempresentasikannya. 

 

Pelaksanaan kegiatan pembuatan Skripsi terdiri dari:   

a. Menyusun proposal penelitian. 
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b. Mempresentasikan proposal penelitian dalam seminar yang diselenggarakan oleh 

jurusan. 

c. Melaksanakan penelitian berdasarkan proposal penelitian yang telah diseminarkan. 

d. Mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar yang diselenggarakan oleh 

jurusan. 

e. Menulis karya ilmiah dalam bentuk Skripsi. 

f. Menulis dan mempublikasikan karya ilmiah (sebagian atau seluruh substansi 

Skripsi) pada Repositori Karya Ilmiah Online Universitas Riau dan atau pada jurnal 

yang memiliki ISSN sesuai SK Rektor Universitas Riau No. 415/UN19/AK/2012 

(Lampiran 1) dan aturan tambahan yang ditetapkan oleh Fakultas MIPA UR 

(Lampiran 2). 

g. Melaksanakan Ujian Komprehensif. Materi yang diujikan pada Ujian 

Komprehensif meliputi teori yang terkait dengan skripsi. 

 

Aspek penulisan menjadi salah satu poin penilaian pada seminar proposal, 

seminar hasil maupun ujian komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa 

untuk dapat menulis proposal penelitian dan Skripsi dengan baik dan benar sesuai 

dengan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Jurusan Biologi 2021 

dan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesi (PUEBI). Buku PUEBI tersebut 

dapat diunduh pada laman: 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf 
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II. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DAN 

SKRIPSI 

 

Sistematika proposal penelitian maupun Skripsi pada dasarnya terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.  

 

A. Sistematika Proposal Penelitian   

1. Bagian awal 

a. Halaman sampul luar (Lampiran 3) 

b. Halaman pengesahan (Lampiran 4) 

c. Kata Pengantar  

d. Daftar Isi  

e. Daftar Tabel  

f. Daftar Gambar  

g. Daftar Lampiran 

2.  Bagian isi 

a. Pendahuluan (Latar Belakang,  Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan 

Manfaat Penelitian) 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Metode Penelitian 

d. Jadwal Rencana Kegiatan  (Lampiran 5) 

3.  Bagian akhir 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 

 

B.  Sistematika Skripsi 

1.  Bagian awal 

a. Halaman sampul luar dan halaman sampul dalam (Lampiran 6 dan 7) 

b. Halaman pengesahan (Lampiran 8) 

c. Halaman pernyataan (Lampiran 9) 

d. Kata Pengantar (Lampiran 10) 

e. Abstrak (Lampiran 11 dan 12) 

f. Daftar Isi (Lampiran 13) 
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g. Daftar Tabel (Lampiran 14) 

h. Daftar Gambar (Lampiran 15) 

i. Daftar Lampiran (Lampiran 16) 

2.  Bagian isi 

a. Pendahuluan 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Metode Penelitian 

d. Hasil dan Pembahasan 

e. Kesimpulan dan Saran 

3.  Bagian akhir 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran  

c. Riwayat Hidup (Lampiran 17) 

 

C.  Penjelasan Kerangka Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi  

1. Bagian awal 

1. a  Halaman Sampul 

Halaman sampul luar berisi judul, ditulis "PROPOSAL PENELITIAN" untuk 

proposal penelitian (Lampiran 3) atau "SKRIPSI" untuk naskah skripsi (Lampiran 6), 

logo Universitas Riau, nama lengkap dan NIM penulis, nama jurusan, fakultas, 

universitas, kota, dan tahun penulisan. Pada proposal penelitian, halaman sampul luar 

menggunakan plastik bening berwarna biru. Halaman sampul luar pada skripsi harus 

dicetak menggunakan kertas bufallo atau sejenisnya, berwarna biru tua.   

Perbedaan halaman sampul luar dan dalam (Lampiran 6 dan 7) pada Proposal 

Penelitian dan Skripsi terletak pada adanya kata-kata: "Diajukan Sebagai Salah Satu 

Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si.)". Kata-kata tersebut hanya ditulis 

pada Skripsi. Kata-kata tersebut ditulis di antara tulisan "SKRIPSI" dan logo 

universitas. 
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1.b  Halaman Pengesahan   

Halaman pengesahan pada Proposal Penelitian (Lampiran 4) disetujui dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh ketua jurusan.  

Halaman pengesahan pada Skripsi (Lampiran 8) ditandatangani oleh tim penguji, 

disetujui oleh pembimbing dan ketua jurusan serta diketahui oleh Dekan.  

1.c  Halaman Pernyataan 

       Halaman pernyataan merupakan pernyataan bahwa skripsi yang ditulis adalah benar 

hasil penelitian yang bersangkutan dengan arahan dosen Pembimbing dan belum pernah 

diajukan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan (Lampiran 9). 

1.d Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan 

terimakasih kepada dosen Pembimbing Skripsi, Pembimbing Akademik, dosen penguji, 

pimpinan lembaga atau instansi tempat penelitian dilaksanakan, penyandang dana 

penelitian, orang tua, serta pihak yang terkait, seperti yang membantu dalam 

pengambilan sampel penelitian. Hindari ungkapan yang bersifat emosional dan 

berlebihan yang akan mengurangi nilai keilmiahan sebuah karya ilmiah. Sebaiknya kata 

pengantar ditulis satu halaman saja (Lampiran 10). 

1.e Abstrak 

Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia (Lampiran 11) dan bahasa Inggris 

(Lampiran 12). Abstrak berisi pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil 

penelitian dan kesimpulan. Abstrak disajikan satu paragraf dengan jarak antar baris satu 

spasi dan terdiri tidak lebih dari 200 kata.  Kata ‘ABSTRAK’ atau “ABSTRACT” ditulis 

di tengah dengan huruf kapital.  

Bagian akhir dari abstrak adalah kata penelusuran atau key findings yang terdiri 

dari lima kata yang disusun berdasarkan abjad. Antar kata dipisahkan oleh tanda koma. 

Key findings berfungsi membantu publik menemukan artikel atau tulisan seseorang di 

mesin pencari (search engine) hanya dengan memasukkan salah satu dari kata 

penelusuran yang dituliskan di key findings. Pertimbangan untuk memilih key findings 

diantaranya obyek yang diteliti, teknik yang digunakan dan hasil paling penting dari 

penelitian. Key findings dapat berupa kata tunggal maupun frasa (lebih dari satu kata). 

1.f  Daftar Isi 

Daftar isi memuat keterangan halaman dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar lampiran, judul bab dan sub bab, daftar pustaka, dan lampiran jika 
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ada. Judul bab dan huruf pertama dari judul sub bab diketik dengan huruf kapital. 

Daftar isi ditulis 1.5 spasi (Lampiran 13). 

1.g  Daftar Gambar dan Daftar Tabel 

Daftar tabel (Lampiran 14) dan daftar gambar (Lampiran 15) memuat nomor, judul 

tabel atau judul gambar, serta halamannya. Setiap judul tabel dan gambar dihubungkan 

dengan tanda titik dengan nomor halaman sesuai yang ada di dalam tubuh tulisan TA. 

Daftar tabel dan gambar ditulis dengan jarak 1.5 spasi.     

1.h  Daftar Lampiran 

Cara pengetikan daftar lampiran sama dengan daftar tabel dan daftar gambar. 

Lampiran dapat berupa gambar, grafik, prosedur kerja, skema kerja, peta, dan lain-lain. 

Daftar lampiran disusun dengan nomor urut sesuai dengan urutan penyebutan dalam 

tubuh tulisan. Hanya hal penting yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian 

yang dapat dijadikan lampiran (Lampiran 16).     

 

2.    Bagian isi 

2.a  Pendahuluan  

Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Hipotesis (jika ada). 

 

Latar Belakang 

Latar belakang mencakup beberapa alasan yang penting dan menarik sehingga 

suatu penelitian perlu dilakukan.  Beberapa alasan penting dan menarik dari suatu 

penelitian yang dapat dituliskan di latar belakang diantaranya adalah menjelaskan 

masalah dalam lingkup yang luas, upaya yang telah dilakukan peneliti terdahulu untuk 

menjawab masalah tersebut, dan kekurangan yang belum dilakukan peneliti terdahulu 

sehingga perlu diteliti lebih lanjut.  Selanjutnya juga dapat dijelaskan apa sumbangan 

penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat.  

Permasalahan dalam penelitian adalah suatu pertanyaan ilmiah yang belum ada 

jawabannya, baik dalam buku teks maupun dalam jurnal-jurnal penelitian. Apabila 

seseorang kurang membaca atau kurang mengikuti perkembangan hasil penelitian pakar 

terdahulu, maka dia tidak akan tahu apakah pertanyaan yang timbul dalam 

pemikirannya merupakan masalah yang belum atau sudah diteliti orang lain.  
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Pertanyaan tersebut bisa diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian apabila 

pertanyaan tersebut belum dapat dijelaskan oleh peneliti terdahulu.  

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat berita bukan kalimat tanya. 

Perumusan masalah ditulis dalam satu paragraf, bukan poin-poin.   

 

Perumusan masalah yang dapat dijadikan teladan: 

Tingkat pertambahan jumlah penduduk yang tinggi mendorong dibukanya lahan 

untuk pemukiman sehingga lahan subur yang sebaiknya diperuntukkan bagi 

pertanian dan perkebunan menjadi berkurang. Akibatnya, kegiatan pertanian 

terpaksa dilakukan di lahan marginal (lahan kurang subur) seperti tanah masam 

dengan pH sangat rendah di bawah lima. Tidak banyak tanaman pertanian yang 

dapat tumbuh dengan baik di tanah asam sehingga perlu dieksplorasi tanaman 

pertanian yang dapat tumbuh dengan baik di tanah asam. 

 

Perumusan masalah yang tidak dapat dijadikan teladan:    

Apa yang menyebabkan ........ ? 

Bagaimana tumbuhan dapat bertahan hidup di tanah gambut? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditulis menggunakan kata yang dapat diukur seperti 

menemukan, membuktikan, menentukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengisolasi, 

menguraikan, menguji, menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan, atau membuat 

prototipe. Tujuan penelitian tidak boleh menggunakan kata yang tidak terukur seperti 

mengetahui, memperoleh, mencoba, menjelaskan, dan mempelajari.   

 

Beberapa contoh penulisan tujuan penelitian: 

1. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keanekaragaman genetik tumbuhan 

berbunga yang tumbuh di Pulau Bengkalis berdasarkan  penanda pola pita isozim 

PER dan EST. 
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2. Penelitian ditujukan untuk menganalisis produksi biogas melalui fermentasi limbah 

cair PMKS dan feses sapi dalam usaha pemenuhan kebutuhan bahan bakar dan 

mengatasi krisis energi. 

3. Penelitian bertujuan menganalisis sekuen DNA GAPDH pada cocor bebek 

(Kalanchoe pinnata L.). 

 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang akan membawa peneliti kepada fakta yang 

belum diketahui, tetapi diharapkan dapat dicari melalui urutan fakta yang dapat diterima 

oleh akal. Hipotesis mengandung dua unsur, yaitu harus cocok dengan fakta atau teori 

yang sudah diketahui, dan harus dapat diuji.  Oleh karena itu peneliti harus banyak 

membaca dan melakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang telah dibuat 

(Achmadi 1986). Hipotesis penelitian mengarahkan peneliti untuk mencapai tujuan agar 

tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian tidak semua 

penelitian membutuhkan hipotesis. 

 

2.b  Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka berisi pustaka atau rujukan yang digunakan pada penelitian. 

Rujukan yang digunakan adalah rujukan sepuluh tahun terakhir dan relevan dengan 

bidang yang diteliti. Rujukan yang dapat digunakna berupa artikel ilmiah yang terbit 

pada jurnal nasional maupun internasional, buku teks, prosiding, skripsi, tesis dan 

disertasi. 

Buku ajar, diktat kuliah, diktat praktikum, dan blog tidak boleh digunakan sebagai 

sumber pustaka. Kumpulan pustaka yang memadai akan membantu dalam pemilihan 

metode penelitian, pelaksanaan penelitian, dan menyusun argumentasi pada bab 

pembahasan.  

 

2.c  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan harus diuraikan secara terperinci yang meliputi 

peubah, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan, analisis dan 

interpretasi data.  Bab Metode Penelitian terdiri dari sub bab berupa:  

1. Tempat dan waktu penelitian 

2. Deskripsi tempat penelitian (apabila penelitian dilakukan di lapangan) 
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3. Bahan dan alat    

4. Bagan alir penelitian (jika ada karena tidak semua penelitian membutuhkan 

bagan alir penelitian) 

5. Rancangan percobaan (jika ada karena tidak semua penelitian membutuhkan 

rancangan percobaan). Rancangan percobaan sangat penting untuk penelitian 

eksperimental yang berskala laboratorium dan lapangan. 

6. Prosedur  penelitian. Prosedur penelitian menerangkan cara kerja dengan rinci dan 

sistematis dari awal sampai akhir penelitian, yaitu sejak pengambilan sampel di 

lapangan sampai kerja di laboratorium dan pengamatan. 

7. Analisis data. Sub bab Analisis Data menerangkan bagaimana mengolah dan 

menganalisis data yang berhasil diperoleh menggunakan metode statistik yang tepat.  

Program atau perangkat lunak untuk analisis data harus dituliskan pada sub bab ini.  

 

2.d  Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menyajikan data dan hasil yang ditemukan peneliti secara 

sistematis dan logis. Hasil dapat disuguhkan dalam tiga bagian, yaitu temuan data dan 

informasi yang terkumpul, pertelaan analisis sesuai dengan rancangan penelitian, dan 

penafsiran serta penjelasan sintetis.  

Hasil dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun gambar (skema, peta, foto, 

atau grafik). Penyajian tabel dan gambar hendaknya seinformatif mungkin dan harus 

konsisten.  Sebelum menampilkan tabel atau gambar, terlebih dahulu diawali dengan 

kalimat pengantar atau kalimat penunjukkan tabel atau gambar. Penunjukkan tabel atau 

gambar dalam kalimat pembahasan harus menggunakan nomor tabel atau nomor 

gambar misalnya Tabel 1.1 atau Gambar 2.1, hindari menggunakan kalimat: tabel di 

atas atau gambar di bawah ini.  

Pembuatan gambar dapat secara manual atau dibantu dengan fasilitas yang 

tersedia dalam program komputer.  Bentuk yang dapat dipilih antara lain histogram, 

kurva, diagram kue, dan seterusnya. Tabel dan gambar dilengkapi dengan selang 

kepercayaan dari uji statistik, misalnya BNT 0.05, BNJ 0.01, dan lain-lain. 

Penyajian gambar dalam bentuk foto biasanya ditujukan untuk penjelasan yang 

agak sukar dibayangkan. Misalnya suatu penjelasan menyatakan bahwa pertumbuhan 

terganggu oleh kekurangan salah satu unsur hara makro, maka untuk memperjelas 

tingkat kerusakannya dapat ditunjukkan dengan tampilan foto. Agar gambar foto dapat 
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memberikan informasi yang jelas, maka foto yang ditampilkan harus  foto asli (ukuran 

postcard) dan obyek yang menjadi fokus penelitian kontras dengan latar belakang foto.   

Data hasil penelitian yang sudah disajikan selanjutnya ditafsirkan secara cermat 

dalam bentuk kalimat, berdasarkan hasil analisis statistik. Pada penelitian 

eksperimental, dikemukakan ada atau tidaknya pengaruh nyata dari perlakuan, 

perlakuan berpengaruh positif atau negatif.  Apabila perlakuan berpengaruh nyata dan 

terjadi peningkatan akibat perlakuan, maka  dilihat hasil yang terbaik  berdasarkan hasil 

uji lanjut (misalnya BNT,  DMRT, BNJ,  dan lain-lain).  Pada penelitian survey, 

dilakukan pengujian hubungan antara berbagai peubah (variabel) terhadap beberapa 

parameter yang diamati. Oleh karena itu, yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara 

berbagai variabel dengan beberapa parameter yang diamati. Hasil penelitian yang 

berupa tabel dengan data deskriptif atau berupa gambar harus mengikutsertakan 

penjelasan mengenai makna deskriptif tersebut dan kaitannya dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

Pembahasan adalah tempat penulis mengemukakan pendapat atau argumentasi 

secara singkat dan logis dari data hasil penelitian. Pembahasan tidak perlu ditulis secara 

pajang lebar sehingga keluar dari pendahuluan terutama tujuan penelitian.  Pendapat 

orang yang sudah ditulis dalam pendahuluan tidak perlu diulang lagi, tetapi cukup diacu 

kepustakaannya saja. Pada bagian pembahasan, peneliti dapat menjelaskan mengapa 

hasil penelitiannya mendukung atau bertentangan dengan fakta dan teori yang telah ada. 

Dalam membahas hasil penelitian, digunakan tinjauan pustaka, untuk membandingkan 

apakah hasil penelitiannya sesuai atau bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu 

atau fakta dan teori yang telah ada.  Apabila hasil penelitian yang telah dilakukan 

berlawanan dengan hasil penelitian terdahulu,  maka dijelaskan mengapa  hal tersebut 

bisa terjadi. 

 

2.e Kesimpulan 

Kesimpulan hendaknya didasari atas hasil penelitian dan merupakan jawaban atas 

permasalahan penelitian serta sejalan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan berisikan 

butir-butir pokok yang menggambarkan hasil utama dari penelitian yang telah 

dilakukan.  

Saran tidak harus ada di dalam laporan penelitian dan Skripsi. Jika akan 

dituliskan, maka saran berisi tentang hal-hal yang menurut peneliti perlu dilakukan 
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sebagai kelanjutan dari penelitiannya atau untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

yang belum berhasil dikumpulkan selama penelitian berlangsung.  

 

3.  Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Bab Daftar Pustaka 

berisi daftar dari semua artikel jurnal dan pustaka lain yang sudah disitasi atau 

dicantumkan di dalam tubuh tulisan. Pencantuman pustaka merupakan bentuk 

penghargaan dan pengakuan atas karya atau pendapat orang lain dan juga sebagai 

sopan-santun profesional. Pencantuman pendapat orang lain tanpa merujuk ke 

sumbernya akan mengesankan plagiarisme. Bila diperlukan, komunikasi pribadi 

dinyatakan dalam teks atau catatan kaki.  

Bab Lampiran berisi data pendukung, seperti denah percobaan, foto pendukung, 

hasil analisis ANOVA dan data sekuen DNA yang panjang. Setiap lampiran diberi 

nomor dan disitasi di tubuh tulisan. 
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III.  TATACARA PENULISAN SKRIPSI 

 

A.  Kertas 

 Ukuran : A4 (21,5 cm x 28 cm)  

 Warna : putih (kecuali untuk sampul dan pembatas antar bab) 

 Bobot : 80 g 

 

B.  Penyajian Naskah 

 B.1  Pengetikan 

 Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas (tidak bolak-balik).   

 Pengetikan dilakukan menggunakan komputer.  

 Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman berwarna hitam.  

 Judul bab dan sub bab ditulis tebal. 

 Judul bab ditulis menggunakan huruf berukuran 14. 

 Judul sub bab dan isi bab ditulis menggunakan huruf berukuran 12. 

 Jarak antara koma dengan kata berikutnya adalah satu bar atau ketuk.  

 Jarak antara titik di akhir kalimat dengan kata berikutnya adalah satu bar atau 

ketuk. 

 

B.2  Spasi 

 Jarak antara baris ke satu dengan baris berikutnya adalah dua spasi.  Jarak antara 

judul bab dengan teks pertama, atau antara judul bab dengan sub bab adalah tiga 

spasi.  

 Jarak antara judul sub bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi. Jarak 

antara akhir baris teks dengan judul sub bab berikutnya adalah tiga spasi.   

 Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram atau judulnya adalah dua 

spasi.   

 Alinea baru diketik menjorok ke dalam, lima karakter dari margin kiri teks.   

 Jarak antara alinea satu dengan alenia yang lain adalah satu spasi.  Judul bab 

selalu dimulai pada halaman baru.  
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B.3  Batas pinggir (margin) 

 Pinggir kiri : 4 cm  

 Pinggir kanan : 3 cm 

 Pinggir atas : 3 cm  

 Pinggir bawah : 3 cm 

 

C. Penomoran 

C.1  Penomoran halaman 

C.1.1 Halaman bagian awal proposal penelitian dan Skripsi 

 Penomoran dari halaman sampul sampai halaman Daftar Lampiran 

menggunakan angka romawi kecil.  

 Nomor halaman sampul dalam dan halaman pengesahan tidak diketik, tetapi 

diperhitungkan sebagai halaman i dan ii.  Nomor halaman ditulis di bagian 

kanan bawah halaman.  

C.1.2 Halaman bagian isi dan bagian akhir proposal penelitian dan Skripsi 

 Penomoran dari bab Pendahuluan sampai Daftar Pustaka menggunakan angka 

latin.   

 Nomor halaman ditulis di bagian kanan bawah halaman.  

 Nomor halaman tidak ditampilkan pada tiap halaman yang bertajuk atau awal 

bab. 

C.2    Penomoran bab dan sub bab 

Penomoran bab dan sub bab dapat menggunakan dua model: 

 Penomoran bab menggunakan angka romawi besar (I, II, III, IV, dst),  sub 

bab menggunakan menggunakan huruf kapital menurut abjad (A, B, C, D, 

dst),  sub-sub bab menggunakan angka arab (1,2,3,4, dst), sub-sub-sub bab 

menggunakan huruf kecil (a, b, c, d, dst). 

 Penomoran bab menggunakan angka romawi besar, penomoran sub bab 

menggunakan angka arab sesuai nomor bab diberi titik, diikuti dengan angka 

arab sesuai dengan urutan (1.1, 1.2, 1.3 dst untuk bab I, 2.1, 2.2, 2.3 dst untuk 

bab II, dst). Penomoran sub-sub bab juga menggunakan angka arab tetapi 3 

digit (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 dst untuk sub-sub bab dari sub bab 1 bab I,  2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3 dst untuk sub-sub bab dari sub bab 2 bab II.  Penomoran bab, sub 
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bab tersebut dapat dipilih sesuai selera penulis,  tetapi harus seragam untuk 

satu proposal proposal penelitian dan skripsi.   

 Penomoran bab ditulis di tengah,  sedangkan penomoran  sub bab, sub-sub 

bab, dan seterusnya diketik pada margin sebelah kiri. Contoh penulisan kedua 

model penomoran bab, sub bab dan seterusnya dapat dilihat pada bagian 

berikut. 

Contoh 1: 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Pertumbuhan Vegetatif 

1.   Pertumbuhan Daun 

a. Luas Daun 

b. Laju Asimilasi Bersih 

 

Contoh 2: 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Pertumbuhan Vegetatif 

4.1.1  Pertumbuhan Daun 

4.1.1.1  Luas Daun 

4.1.1.2  Laju Asimilasi Bersih 

  

D.  Bahasa 

D.1 Bahasa yang digunakan 

Bahasa penulisan yang diwajibkan adalah Bahasa Indonesia yang baku, mengacu 

kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), baik dari segi tata 

bahasa maupun peristilahan. 

Bahasa Indonesia yang baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Fungsi tata bahasa selalu dipakai taat dan tegas maka subjek dan predikat 

selalu ada (“Para peneliti pergi ke lapangan percobaan” bukan “Para peneliti 

ke lapangan percobaan”)  

b. Pemakaian ejaan dan istilah resmi secara bertaat asas. 
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c. Bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa Indonesia, bahasa asing yang 

belum dianggap sebagai unsur bahasa Indonesia, kecuali untuk istilah bidang 

ilmu tertentu. 

d. Gaya penulisan yang beremosi di dalam suatu tulisan ilmiah harus dihindari. 

Oleh karena itu ungkapan seperti “kesimpulan amat berarti”, “temuan 

mahapenting”, atau “hasil sangat menarik” harus dihindari.  Jadi, kalau akan 

menyatakan bahwa yang akan diceritakan itu menarik, buatlah hal itu betul-

betul menarik dengan cara menyampaikan hasil pemikiran secara rasional.  

D.2  Penulisan kalimat 

 Penulisan kalimat harus mengacu kepada PUEBI. 

 Susunan kalimat harus jelas subyek-predikat-(obyek-keterangan). Subyek dan 

predikat selalu ada.   

 Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua (saya, aku, 

kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat dalam bentuk kalimat pasif,  

kecuali dalam kondisi tertentu.  Pada penyajian ucapan terimakasih pada kata 

pengantar, saya diganti dengan penulis.   

 Sebaiknya menulis kalimat dengan kalimat yang pendek sehingga mudah 

dipahami isinya.   

 Hindari memulai kalimat dengan singkatan atau simbul seperti C, H, O, juga 

hindari memulai kalimat dengan kata sambung atau kata depan, seperti tetapi, 

karena, dan, dan di.  Apabila kata tetapi tetap diperlukan untuk memulai 

kalimat perlu didahului dengan kata ‘akan’ dan diiringi dengaan koma. 

Contoh: Akan tetapi...... dst.  Demikian juga bila memakai kata ‘karena’ di 

awal kalimat harus didahului kata oleh. Contoh: Oleh karena itu....... dst. Pada 

buku PUEBI dapat dilihat contoh kata-kata seperti yang dapat ditulis di awal 

kalimat.  

D.3  Penulisan alinea 

 Alinea terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan satu pokok pikiran atau 

satu kelompok bahasan tentang suatu persoalan yang relatif sama.  

 Harus dihindari menulis hanya satu kalimat untuk satu alinea.  

D.4 Penulisan tanda baca  

D.4.1 Tanda titik (.) 

            Tanda titik selalu dipakai:   
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 di akhir kalimat, 

 di belakang angka dan huruf dalam satu bagan, iktisar, atau daftar (8.0, 8.1, 

8.1.1, 8.1.2), dan 

 sebagai pemisah bilangan angka ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan 

jumlah (210.848 sel). 

D.4.2 Tanda koma (,) 

            Tanda koma dipakai:  

 untuk memisahkan unsur di dalam suatu deret (nitrogen, fosforus, kalium);   

 di antara nama, alamat, serta bagiannya; tempat dan tanggal; nama tempat dan 

wilayah atau negeri yang ditulis berurutan (Dekan Fakultas MIPA, UNRI, 

Jalan H.R. Subrantas, Pekanbaru 28293),  

 di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk 

membedakan dari singkatan nama diri atau keluarga (Dr. Ahmad Muhaimin, 

M.Sc.). 

D.4.3 Tanda Titik Koma (;) 

 Tanda titik koma merupakan tanda koordinasi dan digunakan sebagai pemisah 

antara unsur sintaksis yang setara (saya datang; saya lihat; saya menang). 

 Memisahkan unsur dalam deret yang rumit, terutama jika unsur itu telah 

mengandung tanda baca, misalnya: kajian bertumpu pada tiga golongan 

hewan: tikus, kelelawar, tupai; sapi, kambing, kerbau; dan belalang, kumbang, 

rayap. 

 Memisahkan nama pengarang pada pengacuan ganda, misalnya: Suhartono et 

al. 1994; Suzuki et al. 2005; Ryan et al. 2011).        

D.4.4 Tanda Titik Dua (:)  

            Titik dua dipakai untuk:  

 Menekankan urutan pemikiran di antara dua bagian kalimat lengkap, 

misalnya: Misi budaya dan strategi adaptasi migrant perempuan: Penjual jamu 

gendong asal Wonogiri di Jabotabek  

 Memisahkan nomor jilid dan halaman dalam daftar pustaka (Hayati 2: 85-97) 

 Memisahkan tahun dan halaman kalau pengacuan halaman dilakukan pada 

sistem Nama-Tahun dalam teks (Rifai 1968: 234). 

 Memisahkan judul dan anak judul (Aluminum tolerance in wheat (Triticum 

aestivum L.): I. Uptake and distribution of aluminum in root apices). 
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E.  Penulisan Nama Ilmiah dan Istilah Asing 

1. Nama ilmiah (dengan Bahasa Latin) wajib ditulis dengan huruf miring (italic).  

Nama genus (genus) selalu diawali dengan huruf besar sedang nama jenis 

(species) diawali dengan huruf kecil. Contoh: Panthera tigris, Sus barbatus, 

Mangifera pentandra, Durio carinatus dan sebagainya.  Kata-kata dunia, filum, 

kelas, ordo, famili, genus, dan spesies ditulis tegak dengan huruf kecil. 

2. Jika nama ilmiah yang sama ditulis berkali-kali, sebaiknya pada penulisan kedua 

dan seterusnya, nama genusnya disingkat (ditulis huruf depannya dengan huruf 

kapital). Contoh: Baccaurea motleyana selanjutnya dapat ditulis B. motleyana. 

3. Istilah ilmiah dalam Bahasa Inggris yang sebagian berasal dari Bahasa Latin 

yang belum ditemukan istilah padanannya dalam Bahasa Indonesia dapat ditulis 

dengan ejaan yang disesuaikan dengan Bahasa Indonesia. Contoh: ekosistem, 

komunitas, populasi, mitokondria, sitoplasma, kromosom, sentromer, gen, alel, 

blastula, dan sebagainya. 

4. Istilah ilmiah dalam Bahasa Inggris yang sebagian berasal dari Bahasa Latin 

yang sudah ditemukan istilah padanannya dalam Bahasa Indonesia dapat 

dituliskan dengan salah satu dari dua cara. Contoh: Kompetisi atau persaingan, 

predasi atau pemangsaan, ovulasi atau pemasakan sel telur dan sebagainya. Hal 

yang harus diperhatikan adalah penggunaan istilah semacam ini harus konsisten 

di seluruh bagian naskah Skripsi.  Jangan menggunakan dua istilah untuk arti 

yang sama, misalnya kompetisi dan persaingan secara bergantian. 

5. Kata atau istilah dalam Bahasa Inggris yang tidak bisa atau sulit diterjemahkan 

harus dituliskan dalam bahasa aslinya dengan huruf miring, misalnya: 

habituation, associative learning, latent learning ident, query cover dan 

sebagainya.  

 

F.  Penulisan Tabel  

1. Penulisan tabel berupa angka latin yang menunjukkan tabel tersebut berada pada 

bab dan nomor tertentu. Penulisan Tabel dalam naskah maupun judul di bold. 

Sebagai contoh penomoran Tabel 2.1 memberikan pengertian bahwa  tabel 

tersebut berada pada bab dua pada nomor urut satu. Dalam teks disebutkan 

Tabel 2.1.   
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2. Judul tabel berjarak satu ketukan dari nomor tabel. Judul tabel ditempatkan 

dalam teks berjarak dua spasi di bawah teks sebelumnya. Teks berikutnya 

berjarak dua spasi dari tabel diatasnya. 

3. Huruf pertama pada judul tabel ditulis dengan huruf besar lalu huruf berikutnya 

ditulis dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan titik, ukuran huruf 12 pt, 

diketik satu spasi, dan baris selanjutnya dimulai tepat di bawah huruf pertama 

kata permulaan judul. Judul tabel harus singkat dan menjelaskan apa yang 

terdapat di dalam tabel tersebut. 

4. Tabel diposisikan tepat di bawah judulnya, tanpa spasi. 

5. Pada tabel, garis batas yang perlu dimunculkan hanya garis horizontal. 

6. Teks di dalam tabel diketik satu spasi. Tabel tidak terlalu padat dan mudah 

dibaca. Lebar tabel tidak boleh melebihi lebar halaman.  

7. Huruf/angka di dalam tabel harus terbaca dengan jelas dengan ukuran huruf 

minimal 8 pt.  

8. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali memang panjang sehingga tidak mungkin 

diketik dalam satu halaman. Pada tabel lanjutan, dicantumkan nomor tabel dan 

kata (lanjutan) tanpa judul dan harus dilengkapi judul kolom (kepala tabel). 

Contoh: Tabel 2.1 (lanjutan), tanpa titik dibelakangnya.  

9. Tabel yang terlalu besar sebaiknya disederhanakan, bila ingin diikutsertakan 

dalam teks, tabel lengkap dapat disajikan di lampiran.  

10. Tabel yang ditulis dari referensi, harus dilengkapi pada bagian bawah tabel 

dengan informasi sumber data. Informasinya berupa nama penulis dan tahun 

publikasi. Catatan atau keterangan tabel ditulis di bawah tabel dengan ukuran 

huruf 10 pt, diposisikan 6 pt di bawah tabel. 

 

Contoh penulisan tabel:  

 

Tabel 4.1 Komposisi gas dalam biogas yang berasal dari kotoran ternak dan limbah 

pertanian [tidak diakhiri dengan tanda titik] 

Jenis gas 
Kotoran sapi 

(%) 

Campuran kotoran ternak dan 

limbah pertanian(%) 

Metan (CH4) 65.7 55-70 

Karbondioksida (CO2) 27,0 27-45 

Nitrogen (N2) 2,3 0,5-3,0 

Karbonmonoksida (CO) 0,0 0,1 

Oksigen (O2) 0,1 6,0 

Propana (C3H8) 0,7 - 
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Hidrogen sulfida (H2S) Tidak terukur Sedikit sekali 

Nilai kalor (kkal/m3) 6513 4800-6700 

      Sumber: Harahap et al. (1978) 

 

G. Penulisan Gambar 

1. Gambar dapat dalam bentuk bagan, grafik, peta atau foto. 

2. Jarak antar gambar dan teks sebelumnya dua spasi. Gambar ditempatkan di 

tengah-tengah halaman. Judul gambar diletakkan di kiri (adjustment) dengan jarak 

satu spasi di bawah gambar. Judul gambar dengan teks di berikutnya berjarak dua 

spasi.  

3. Penulisan kata Gambar ditebalkan lalu diikuti dengan angka latin yang 

menunjukkan gambar tersebut berada pada bab dan nomor tertentu. Sebagai 

contoh penomoran Gambar 4.1 memberikan pengertian bahwa gambar tersebut 

berada pada Bab IV nomor urut 1.  

4. Judul gambar diketik dengan huruf berukuran 12 pt, satu spasi dan baris 

kedua/selanjutnya dimulai tepat di bawah huruf pertama kata permulaan judul 

gambar. Judul gambar diakhiri dengan tanda titik. 

5. Keterangan gambar ditulis setelah judul gambar. 

6. Gambar ditampilkan selebar halaman. 

7. Bila gambar bersumber dari referensi atau sumber tertentu, dengan atau tanpa 

modifikasi, maka sumber gambar dicantumkan sebagai bagian keterangan gambar 

atau dituliskan di akhir keterangan gambar dengan cara menuliskan nama penulis 

serta tahun terbit di dalam kurung.  
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Contoh 1:  

 

 
Gambar 2.1 Posisi gen ACT1 pada Benstonea sp. klon Riau yang merujuk pada 

struktur umum gen aktin pada Arabidopsis thaliana. (A) Peta fisik daerah 

terkonservasi dari gen aktin pada Arabidopsis thaliana dan lokasi 

pasangan primer untuk mengamplifikasi gen aktin. (B) Gen ACT1 pada 

Benstonea sp. klon Riau. Kotak hitam merupakan daerah yang 

ditranslasikan menjadi protein atau disebut juga ekson. 46S_F and 

245N_R merupakan pasangan primer yang dirancang oleh McDowell et 

al. (1996). Pasangan primer tersebut bersifat universal untuk 

mengamplifikasi gen aktin pada berbagai organisme. 

 

Pada contoh 1, sebagian dari gambar tersebut bersumber dari rujukan McDowell et al. 

(1996). 
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Contoh 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.2 Contoh penulisan dan pengaturan gambar yang terdiri dari beberapa 

gambar. (A) ..................., (B) ...................., (C) ....................., (D) ............. 

 

3.a.1 Tata Cara Penulisan Pustaka di dalam Tubuh Tulisan 

Pustaka di dalam tubuh tulisan dari proposal penelitian dan skripsi mengikuti 

sistem nama-tahun (sistem Harvard), yaitu nama keluarga atau nama akhir pengarang 

diikuti tahun publikasinya. Cara penulisan pustaka di dalam tubuh tulisan bergantung 

pada susunan kalimatnya, yaitu: 

Miftahudin et al. (2005) telah mengembangkan beberapa penanda molekuler 

berdasarkan informasi urutan nukleotida dari DNA genom padi untuk membuat 

pemetaan resolusi tinggi dan mengisolasi gen Alt3. 

atau 

Salah satu penanda molekuler yang telah dibuat adalah B11 (Miftahudin et al. 2005) 

diturunkan dari sekuen mRNA unknown gene pada klon BAC kromosom tiga padi. 

 

Satu Pengarang 

Pengarang yang Sama Menulis pada Tahun Berbeda 

Jika terdapat lebih dari satu pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama pada tahun 

yang berbeda, maka tahun terbit yang satu dengan yang berikutnya (sesuai tahun terbit) 

dipisahkan oleh koma dan spasi, dan diurutkan tahun terbitnya (Tabel 3.1). Contoh: 

 

Suwanto (1997, 2000) ………………………….   atau   

.……………………….. (Suwanto 1997, 2000).  

A 

D 

B 

C 
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Pengarang yang Sama Menulis pada Tahun yang Sama 

Pengacuan terhadap dua atau beberapa pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama 

pada tahun yang sama dilakukan dengan menambahkan huruf “a” untuk tahun pertama, 

dan “b” untuk tahun berikutnya, dan seterusnya.  Huruf tersebut ditulis setelah 

penulisan tahun. Contoh: 

 

Delhaize (1993a, 1993b) ……………………….    atau   

………………….……. (Delhaize 1993a, 1993b). 

 

Penambahan huruf “a”, “b”, dan seterusnya ini berdasarkan pada urutan waktu 

publikasi, dari yang paling awal sampai dengan yang paling akhir.  Urutan waktu ini 

biasanya dapat ditentukan dari volume dan nomor jurnal tempat artikel tersebut terbit 

atau dari urutan nomor halaman jika bukan berasal dari jurnal yang sama.  Tahun 

penerbitan yang satu dengan yang berikutnya dipisahkan oleh koma dan spasi. 

  Tabel 3.1. Contoh penulisan nama pengarang di dalam tubuh tulisan 

Nama pengarang Penulisan di dalam tubuh tulisan 

Suwanto A. 1997. ................ Suwanto (1997) ................ 

................ (Suwanto 1997) ................ 

Suwanto A.  1998a. ................ Suwanto (1998a) ................ 

................ (Suwanto 1998a) ................ 

Suwanto A, Fardiaz S.  1983 ................ Suwanto & Fardiaz (1983) ................  

................ (Suwanto & Fardiaz 1983) ................ 

Suwanto A, Friska H, 

Sudirman I. 1996. 

................ Suwanto et al. (1996) ................  

................  (Suwanto et al. 1996) ................ 

Suwanto A, Suwanto H.  

1999. 

.............. Suwanto A & Suwanto H (1999) ................  

................ (Suwanto A & Suwanto H 1999) .............. 

 

Dua Pengarang 

Pengacuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang seperti “Ryan PR dan 

Delhaize L” pada tahun 1995 diacu sebagai:  

 

Ryan & Delhaize (1995) …………………      atau 

     ……………… (Ryan & Delhaize 1995). 
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Pengarang yang Mempunyai Nama Keluarga yang Sama dan Menulis pada Tahun 

yang Sama 

Jika pengarang mempunyai nama keluarga yang sama untuk suatu publikasi yang 

terbit pada tahun yang sama, nama inisial disertakan untuk membedakan bahwa 

sumbernya berbeda. Contoh: 

 

Nguyen VT (1999) dan Nguyen L (1999) ………...............  atau 

……………………… (Nguyen VT 1999; Nguyen L 1999). 

 

Perhatikan bahwa kata “dan” digunakan untuk menghubungkan dua sumber 

acuan yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dalam suatu kalimat, sedangkan titik 

koma dan spasi digunakan untuk memisahkan pengacuan terhadap pustaka yang ditulis 

oleh pengarang yang berbeda. 

 

Dua Pengarang Mempunyai Nama Keluarga yang Sama 

Bila dua pengarang memiliki nama keluarga yang sama menulis bersama, maka 

pengacuan dituliskan mengikuti pola menambahkan nama inisialnya. Contoh: 

 

Nguyen VT dan Nguyen L (1999) …………..……...     atau    

………………….... (Nguyen VT and Nguyen L 1999). 

 

Tiga Pengarang atau Lebih 

Untuk nama pengarang yang terdiri atas tiga orang atau lebih, hanya nama 

keluarga atau nama akhir pengarang pertama saja yang ditulis dan diikuti dengan kata 

“et al.” (singkatan dari et alii).  Dalam pedoman ini, kata “et al.” tetap dipertahankan 

dan dicetak dengan huruf miring, tidak berubah menjadi “dkk.” (singkatan dari “dan 

kawan-kawan).  Sebagai contoh, artikel yang ditulis oleh Delhaize E, Ryan PR, dan 

Randall PJ yang dipublikasikan pada tahun 1993 diacu sebagai:  

 

Delhaize et al. (1993) ……………………………… atau 

……………………………… (Delhaize et al. 1993). 
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Jika sumber acuan yang terdiri dari tiga pengarang atau lebih ditulis oleh penulis 

pertama yang sama, maka untuk membedakan sumber acuan tersebut dituliskan seperti 

pada penulisan Pengarang yang Sama Menulis pada Tahun Sama. Contoh: 

Artikel yang ditulis oleh Delhaize E, Craig S, Beaton CD, Bennet RJ, Jagadish 

VC, dan Randall PJ dipublikasikan pada tahun 1993 dan artikel yang ditulis Delhaize E 

bersama-sama Ryan PR, dan Randall PJ dipublikasikan juga pada tahun 1993, maka 

untuk membedakannya dituliskan: 

 

Delhaize et al. (1993a) ……..…..; Delhaize et al. (1993b) …………            

atau 

……..…… (Delhaize et al. 1993a); ………….. (Delhaize et al. 1993b)…….. 

 

Penambahan huruf a dan b didasarkan pada senarai menurut abjad nama pengarang. 

 

Pengacuan Ganda 

Bila dua artikel atau lebih dengan pengarang berbeda diacu sekaligus, maka 

penulisan pengacuannya didasarkan pada urutan tahun penerbitannya. Titik koma dan 

spasi digunakan untuk memisahkan pengacuan terhadap pustaka yang ditulis oleh 

pengarang yang berbeda. Contoh: 

 

….....……………….. (Kochian 1995; Samac & Tesyafe 2003, Kochian et al. 2004). 

 

Lembaga sebagai Pengarang 

Nama lembaga yang diacu sebagai pengarang sebaiknya ditulis dengan bentuk 

singkatannya.  Misalnya untuk mengacu tulisan yang diterbitkan tahun 1999 oleh Biro 

Pusat Statistik ditulis: 

 

BPS (1999) …………… atau ……………. (BPS 1999) 

 

Pada bab daftar pustaka, nama pengarang acuan ini ditulis sebagai (BPS). 
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Artikel Siap Terbit 

Pengacuan terhadap artikel yang telah diterima untuk publikasi, masih dalam 

proses penerbitan, dilakukan dengan menambahkan kata “in press” atau “siap terbit”.  

Pemilihan kata tersebut harus digunakan dengan taat asas dalam seluruh tubuh tulisan. 

Sumber acuan seperti ini disenaraikan dalam daftar pustaka. Acuan penulisan seperti 

disajikan di bawah ini: 

 

Kochian (in press) ……… atau ……… (Kochian, in press) 

Kochian (siap terbit) …….   atau   …. (Kochian, siap terbit) 

 

Artikel sedang Dikirimkan untuk Publikasi 

Artikel yang sedang disampaikan untuk publikasi dalam suatu jurnal tidak dapat 

diacu dalam karya ilmiah karena belum ada pernyataan dapat diterbitkan. 

 

Komunikasi Pribadi 

Dalam keadaan sangat khusus, komunikasi pribadi dengan seorang pakar kadang 

kala perlu diacu dalam tulisan. Sebaiknya pakar yang diacu merupakan orang yang 

kepakarannya dikenal oleh masyarakat ilmiah. Komunikasi pribadi dapat berupa surat, 

memo, email, interview, telepon dan sebagainya. Bila pengacuan ini dilakukan, nama 

sumber ditulis dengan cara nama keluarga/belakang yang diikuti inisial nama depan dan 

tengah, tanpa menggunakan gelar akademik atau jabatan, dilanjutkan dengan waktu dan 

dipisahkan oleh tanda koma dan spasi dari tipe informasi yang diacu; semuanya 

dituliskan dalam tanda kurung, misal: 

 

……….. (Nasoetion AH 8 Maret 1998, komunikasi pribadi). 

 

Pengacuan dengan cara ini tidak dianjurkan dan seandainya digunakan, maka 

informasi yang diperoleh dari komunikasi pribadi ini tidak disenaraikan didalam daftar 

pustaka. 
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3.a.2  Tatacara Penulisan Pustaka dalam Bab Daftar Pustaka 

Penulisan pustaka di dalam bab Daftar Pustaka mengikuti sistem nama-tahun dan 

disusun berdasarkan urutan abjad nama pengarang.  Unsur dan urutan yang harus ditulis 

adalah sebagai berikut: 

3.a.2.1 nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan 

halaman untuk sumber acuan dari jurnal.  

3.a.2.2 nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbitnya untuk 

sumber acuan dari buku.  

3.a.2.3 nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama pertemuan, tempat pertemuan, 

waktu pelaksanaan pertemuan untuk sumber acuan dari prosiding. Setiap kata 

dari nama pertemuan ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata sambung dan 

kata depan.  Penulisan nama pertemuan untuk prosiding diikuti tanda titik koma 

dan spasi, lalu tempat pelaksanaan pertemuan diikuti tanda koma dan spasi, 

kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pertemuan dinyatakan dalam 

urutan tanggal bulan tahun. Nama bulan disingkat hingga terisi tiga huruf yang 

pertama dan tanpa tanda titik. Pustaka yang harus dituliskan di daftar pustaka 

adalah yang diacu di dalam tubuh tulisan.   

 

Nama pengarang yang dituliskan merupakan nama keluarga atau nama belakang 

pengarang yang diikuti inisial nama depan dan nama tengah (jika ada) tanpa tanda baca. 

Nama keluarga dan inisial ini dipisahkan dengan satu spasi; nama pengarang berikutnya 

dipisahkan satu sama lain dengan tanda koma dan spasi. Tabel 3.2 menyajikan contoh 

cara penulisan dan singkatan nama pengarang. 

 

Tabel 3.2. Cara penulisan dan singkatan nama pengarang 

 

Nama Pengarang Penulisan 

Budi Rahman Susanto Susanto BR 

Joyce Elliot-Spencer Elliot-Spencer J 

Anthony T. Boyle Boyle AT 

Sir Philip Sidney   Sidney P 

Arthur George Rust Jr. Rust AG Jr 

John D. Rockfeller IV Rockfeller JD IV 

 

Urutan pustaka dalam daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad dari huruf 

awal nama keluarga atau nama akhir pengarang pertama.  Bila dua atau lebih pustaka 

memiliki susunan nama keluarga pengarang yang persis sama maka urutannya 
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didasarkan pada tahun penerbitan.  Letak baris ke dua dan seterusnya dari setiap sumber 

acuan ditulis 0,5 cm ke kanan dan berjarak satu (1) spasi.  Antara pustaka satu dengan 

pustaka berikutnya berjarak dua (2) spasi.  Pengarang sebagai nama lembaga ditulis 

dengan singkatan nama lembaga yang bertanggung jawab terhadap isi karangan, diikuti 

dengan kepanjanganannya.  

 

Contoh:  

[FMIPA UR] Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. 

 

Tahun terbit diikuti tanda titik.  Tahun yang dicantumkan di dalam daftar pustaka 

adalah tahun artikel diterbitkan. Tahun skripsi, tesis, dan disertasi adalah tahun 

pencetakan atau penerbitan, sedangkan untuk paten adalah tahun diterbitkannya hak 

paten. 

Huruf pertama dari judul artikel ditulis dengan huruf kapital.  Penulisan takson 

mengikuti aturan penulisan tata nama ilmiah.  Artikel yang disertai subjudul, maka 

judul utama diakhiri dengan tanda titik diikuti dengan subjudul.  Huruf kapital hanya 

pada awal kalimat dari subjudul.  Dapat pula judul utama diakhiri dengan titik dua lalu 

diikuti dengan subjudul, tetapi awal kalimat dari subjudul ditulis dengan huruf kecil.  

 

Contoh: 

Delhaize E, Ryan PR, Randall PJ.  1993b. Aluminum tolerance in wheat (Triticum 

aestivum L.): II. Aluminum stimulated excretion of malic acid from root apices.  

Plant Physiol 103:695-702. 

atau 

Delhaize E, Ryan PR, Randall PJ. 1993b. Aluminum tolerance in wheat (Triticum 

aestivum L.): II. aluminum stimulated excretion of malic acid from root apices.  

Plant Physiol 103:695-702. 

 

Nama jurnal ditulis miring.  Nama jurnal yang terdiri dari satu kata tidak 

disingkat. Contoh: Science atau Nature. Nama jurnal yang terdiri lebih dari satu kata 

disingkat sesuai aturan penulisannya di dalam World List of Scientific Periodicals 

(Brown & Stratton 1963-1965) atau http://library.cabtech.edu/-reference/ abbreviations. 

Huruf pertama dari setiap kata dari nama jurnal yang disingkat ditulis dengan huruf 

kapital.  Semua tanda baca dihilangkan dan antar singkatan tidak diikuti tanda titik. 
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Volume dan halaman ditulis dengan angka arab setelah nama jurnal dan 

dipisahkan dengan spasi.  Setelah penulisan volume diakhiri tanda titik dua tanpa spasi 

diikuti nomor halaman dan diakhiri dengan titik.  

 

Contoh: 

J Exp Bot 56(414):1213-1220. 

Nucleic Acids Res 31:3784-3788. 

 

Judul buku ditulis miring. Setiap kata dari judul buku diawali dengan huruf 

kapital, kecuali kata depan dan kata sambung. Keterangan tentang edisi ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan diletakkan setelah judul.  Misalnya: di buku tertulis ‘seventh 

edition’ maka di daftar pustaka ditulis menjadi ‘Ed ke-7’.  Tulisan ‘New revised 

edition’ disingkat menjadi ‘Ed rev’.  Edisi pertama yang tidak diikuti edisi berikutnya 

tidak perlu ditulis ‘Ed ke-1’, namun bila kemudian ada edisi berikutnya maka perlu 

dituliskan ‘Ed ke-1’. 

Tempat penerbitan untuk buku yang diterbitkan pada banyak tempat ditulis nama 

tempat yang pertama kali dituliskan.  Bila nama tempat penerbitan tidak diketahui, 

maka ditulis dalam tanda kurung siku ‘(tempat tidak diketahui)’. Jika nama penerbit 

tidak diketahui, maka dituliskan ‘(penerbit tidak diketahui)’.  Nomor halaman ditulis 

sesuai dengan halaman yang diacu. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah format penulisan istilah serta singkatan 

istilah yang digunakan dan berlaku untuk semua daftar referensi dari karya berbahasa 

Indonesia, Inggris, maupun bahasa asing lainnya.  

Contoh singkatan istilah dan artinya: 

- chap.   chapter 

- ed.   edition 

- 2nd ed.   second edition 

- Rev. ed.  revised edition 

- Ed. (Eds.)  editor (editors) 

- n.d.   no date 

- No.   number 

- p. (pp.)   page (pages) 

- Pt.   part 
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- Vol.   volume (as in vol. 4) 

- vol.   volumes (as in 4 vols) 

 

Berikut adalah teladan penulisan pustaka di dalam daftar pustaka mengikuti 

sistem nama-tahun. 

 

Jurnal 

Nama pengarang.  Tahun terbit.  Judul artikel.  Nama jurnal. Nomor volume: 

halaman. 

 

Satu pengarang 

Buchberger A. 2002. From UBA to UBX: new words in the ubiquitin vocabulary. 

Trends Cell Biol 12: 216–221. 

Johnson MW. 1987. Parasitization of Lirioyza spp. (Diptera Agroyzidae) infesting 

commercial watermelon plantings in Hawai.  J Econ Entomol 80: 56-61. 

 

Sirover MA. 2011. On the functional diversity of glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase: biochemical mechanisms and regulatory control. Biochim Biophys 

Acta 1810: 741–51. 

Berikut adalah artikel asli Sirover (2011). 
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Dua pengarang 

Chung CT, Staba EJ. 1987. Effect of age and growth regulator on growth and alkaloid 

production in Cinchoma ladgeriana leaf-shoot organ culture.  Planta Med 53:206-

210. 

 

Anas, Yoshida T. 2000. Screening of Al-tolerant sorghum by hematoxylin staining and 

growth response.  Plant Prod Sci 3:246-253. 

 

Xu R, Li QQ. 2008. Protocol: Streamline cloning of genes into binary vectors in 

Agrobacterium via the Gateway® TOPO vector system.  Plant Methods 4(4).  

doi:10.1186/1746-4811-4-4.  

 

Lebih dari dua pengarang 

Jain D, Roy N, Chattopadhyay D. 2009. CaZF, a Plant Transcription Factor Functions 

through and Parallel to HOG and Calcineurin Pathways in Saccharomyces 

cerevisiae to Provide Osmotolerance. PLos ONE 4(4): e5154. 

doi:10.1371/journal.pone. 0005154. 

 

DalCorso G, Farinati S, Furini A. 2010. Regulatory network of cadmium stress in 

plants. Plant Signaling Behavior 5(6):663-667. 

 

Runtunuwu SD, Hartana A, Suharsono, Sinaga MS. 2000. Penanda molekuler sifat 

ketahanan kelapa terhadap Phytopthora penyebab gugur buah.  Hayati 7:101-105. 
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Jakoby M, Weisshaar B, Droge-Laser W, Vicente-Carbajosa J, Tiedermann J, Kroj T, 

Parcy F.  2002.  bZIP transcription factors in Arabidopsis.  TRENDS Plant Sci 

7(3):106-111. 

 

de Andrade, Brito MdS, Junior RFP, Marchiori PER, Nóbile PM, Martins APB, Ribeiro 

RV, Creste S (2017). Reference genes for normalization of qPCR assays in 

sugarcane plants under water deficit. Plant Methods. 13:28. 

Berikut adalah artikel asli de Andrade et al. (2017): 

 
  

Organisasi sebagai pengarang 

Committee on Enzymes. 1976. Recommended method for the determination of γ-

glutamyltransferase in blood.  Scand J Clin Lab Invest 36:119-125. 

 

Artikel khusus, berupa editorial, komunikasi singkat (short communication), catatan 

penelitian, ulas balik atau ulasan.  
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Smith KL. 1991. New dancers in our field (Editorial). Am J Nucl Eng 13: 15-16. 

 

Sosromarsono S. 1997. Tungau merah jeruk, Panonychus citri (McGregor):  pendatang 

baru di Indonesia (komunikasi singkat).  Bul HPT 9: 38-39. 

 

Suwanto A. 2000. Tanaman transgenik: bagaimana kita menyikapinya? (Ulasan).  

Hayati 7: 26-30. 

 

Artikel cetak ulang 

Young DS. 1987. Implementation os SI units for clinical laboratory data: style 

spesification and conversition tables. Ann Intern Med 106: 114-129. Cetak ulang 

dalam J. Nutrition 1990. 120: 20-35. 

 

Prosiding 

Nama pengarang.  Tahun terbit.  Judul artikel.  Di dalam:  Nama editor, editor.  

Judul publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; Tempat 

pertemuan, tanggal pertemuan.  Tempat terbit: nama penerbit.  Halaman 

artikel. 

 

Wery, Sudirman LMI, Gunawan AW. 1994. Pertumbuhan dan perkembangan 

Schizophyllum commune in vitro dan in vivo. Di dalam: Peranan mikrobiologi 

dalam industri pangan.  Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan; Bogor, 20 Agustus 

1994. Bogor: Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia Cabang Bogor.  hlm. 170-

177. 

 

Meyer B, Hermans K. 1985. Formaldehyde release from pressed wood products.  Di 

dalam: Turoski, editor. Formaldehyde: Analytical Chemistry and Toxicology. 

Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on the American Chemical 

Society; St Louis 8-13 April 1984. Washington: American Chemical Society.  

hlm. 101-116. 

 

Mulyani A, Hikmatullah, Subagyo H. 2004. Karakteristik dan potensi tanah masam 

lahan kering di Indonesia. Di dalam: Prosiding Simposium Nasional 

Pendayagunaan Tanah Masam. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan 

Agroklimat.  Bogor. hlm. 1-32 
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Abstrak 

Abstrak yang berasal dari artikel ilmiah dianggap sama dengan artikel dari jurnal 

atau prosiding. Oleh karena itu, cara penulisannya sama dengan cara penulisan artikel 

ilmiah pada jurnal atau prosiding. 

 

Buku 

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul buku. Tempat terbit: Nama penerbit. 

 

Buku dengan pengarang 

Voet D, Voet JG. 1990. Biochemistry. New York: J Wiley. 

 

Hoshikawa K. 1989. The Growing Rice Plant. Tokyo: Nobunkyo. 

 

Buku dengan editor 

Brenner ML. 1987. The Role of Hormones in Photosynthate Partitioning and Seed 

Filling. Di dalam: Davies PJ, editor. Plant Hormon and their Role Plant Growth 

and Development. Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher. 

 

Hanahan D, Jessee J, Bloom FR. 1995. Techniques for Transformation of E.coli. Di 

dalam: Glover DM, Hames BD, editor. DNA Cloning 1: A Practical Approach, 

Core Techniques. Ed ke-2. New York: Oxford University Press. hlm 1-18. 

 

Buku terjemahan tanpa editor 

Kalshoven LGE. 1981. Pests of Crops in Indonesia. Laan PA van der, penerjemah. 

Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve. Terjemahan dari: De Plagen van de 

Cultuurgewassen in Indonesie. 

 

Buku terjemahan dengan editor 

Luzikov VN. 1985. Mitochondrial Biogenesis and Breakdown. Galkin AV, penerjemah: 

Roodyn DB, editor. New York: Consultans Bureau. Terjemahan dari: Reguliatsiia 

Formirovaniia Mitokhondrii. 

 

Buku dengan volume yang berjudul sama 

Wijayakusuma MH, Dalimartha S, Wirian AS. 1998. Tanaman Berkhasiat Obat di 

Indonesia. Volume ke-4. Jakarta: Pustaka Kartini. 
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Buku dengan volume yang berjudul berbeda-beda 

Cajori F. 1929. A History of Mathematical Notations. Volume ke-2, Notation Mainlay 

in Higher Mathematics. Chicago: Open Court. 

 

Matsuo T, Hoshikawa K. 1993. Science of the Rice Plant. Volume ke-1, Morphology. 

Tokyo: Food and Agriculture Policy Research Center. 

 

Bab atau bagian dari buku dengan judul berbeda, tetapi pengarang sama 

Hebel R, Stromberg MW. 1976. Anatomy of the Laboratory Rat.  Baltimore: Wiliams & 

Wilkins. Bagian C, Digestive System; hlm 43-54. 

 

Singleton P, Sainbury D. 1987. Dictionary of Microbiology and Molecular Biology. Ed 

ke-2. New York: J Wiley.  Plasmid; hlm 682-683. 

 

Bab atau bagian dari buku dengan pengarang berbeda-beda dan disertai editor 

Kuret JA, Murad F.  1990.  Adenohypophyseal Hormones and Related Substances. Di 

dalam: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editor. The Pharmacological 

Basis of Therapeutics.  Ed ke-8.  New York:  Pergamon.  hlm 1334-1360. 

 

Microfilm 

Heath DF. 1961. Organophosphorus poison: anticholineeste-rases and related 

compounds [microfilm]. Elmsford: Microforms International; 1rol:16 mm.   

 

 

Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Nama pengarang. Tahun terbit.  Judul [jenis publikasi dengan huruf kecil].  

Tempat institusi: Nama institusi yang menganugerahkan gelar tersebut. 

 

Mawar G. 2009. Analisis marka molekuler terpaut karakter fisiologi dari sifat toleransi 

kekeringan pada padi [skripsi].  Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. 

 

Manuhara YSW. 1994. Kandungan alkaloid vinkristina kalus daun Catharanthus roseus 

(L) G. Don pada berbagai komposisi media [tesis]. Yogyakarta: Program 

Pascasarjana, Universitas Gadjahmada. 

 

Jagau Y. 2000. Fisiologi dan pewarisan efisiensi nitrogen dalam keadaan cekaman 

alumunium pada padi gogo (Oryza sativa L.) [disertasi]. Bogor: Program 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 

 

Bibliografi 

Nama penghimpun. Tahun terbit. Judul [jenis publikasi].  Tempat terbit: nama 

penerbit. 
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Gluckstein FP, Glock MH, Hill JG, penghimpun.  1990.  Bovine Somatotropin 

[bibliografi]. Bethesda (MD): National Library of Medicine,  Reference Section. 

 

Paten 

Nama penemu paten, kata “penemu“; lembaga pemegang paten.  Tanggal 

publikasi (permintaan) paten [tanggal bulan tahun].  Nama barang atau 

proses yang dipatenkan.  Nomor paten. 

 

Muchtadi TR, penemu; Institut Pertanian Bogor. [9 Mar 1993]. Suatu proses untuk 

mencegah penurunan beta karoten pada minyak sawit. ID 0 002 569. 

 

Harred JF, Knight AR, McIntyre JS, penemu; Dow Chemical Company.  [4 Apr 1972].  

Epoxidation process. US patent 3 654 317. 

   

 

Surat Kabar 

Nama pengarang. Tanggal bulan tahun terbit.  Judul. Nama surat kabar: Nomor 

halaman [nomor kolom]. 

 

Budiarso IT. 24 Des 1995. Suami mandul dan menurun keperkasaannya: akibat 

pencemaran mitotoksin dan pestisida? Kompas: 11[kolom6-8]. 

 

Peta 

Area yang diwakili. Tahun terbit. Judul [jenis peta]. Tempat terbit: nama 

penerbit. Deskripsi fisik. 

 

Peta lembaran 

Indonesia. 1953. Malaria DDT spraying programs [peta demografi]. Washington: US 

Army Map Service. 3 lembar. 

 

Peta Atlas 

China. 1979. Stomach (male) cancer mortality, 1973-1975, by county [peta demografi]. 

[Di dalam]: Atlas of cancer mortality in the People’s Republic of China. 

Shanghai: China Map Pr. hlm 53-54. Berwarna,  skala 1:12 000 000. 

Audio 

Nama pengarang atau editor atau kombinasinya. Tahun terbit. Judul [jenis 

media]. Produsen (bila berbeda dengan penerbit). Tempat terbit: nama 

penerbit. Deskripsi fisik. Keterangan seri (jika tersedia) dilengkapi bahan 

penunjang. 

 

Kaset audio 

Clark R et al., ed. 1976. Topics in clinical microbiology [kaset audio]. American 

Society for Microbiology, produsen.  Baltimore: Williams & Wilkins. 24 audio 

kaset: 2-trek, 480 menit. Dilengkapi: 120 slaid berwarna, 2 x 2 inci; penuntun. 
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Wood RM, ed. 1989. New horizons in esthetic dentistry [kaset video]. Visualeyes 

Production,  produsen. [Chicago]:  Chicago Dental Society. 2 kaset video: 170 

menit, bersuara, berwarna hitam dan putih, ½ inci. (Clinical topics in dentistry; 

No 46).  Dilengkapi: 1 penuntun.  Lincoln: Great Plains National Instructional 

Television Library. 

 

3.b  Lampiran 

Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan data pendukung seperti 

perhitungan statistik, gambar, grafik, peta, dan lain-lain, yang apabila dimasukkan ke 

dalam bagian tulisan akan mengganggu jalan cerita. Lampiran yang lebih dari satu 

diberi nomor urut. Tulisan lampiran ditulis di sudut kiri atas. 
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IV.  PLAGIARISME DAN HAL PENTING LAINNYA 

 

A.  Plagiarisme 

Plagiarisme merupakan suatu bentuk ketidakjujuran akademis. Beberapa bentuk 

ketidakjujuran tersebut adalah cheating, seeking outside help, plagiarism, dan 

electronic cheating (Adesile et al. 2016; Cronan et al. 2015). Apabila seseorang 

menuliskan sebuah ide atau pemikiran, tulisan, informasi, atau data milik orang lain 

tanpa menuliskan sumbernya, dan atau tanpa merubah redaksi atau sedikit merubahnya 

maka disebut plagiat.  Oleh karena itu mahasiswa dilarang melakukannya dalam 

penulisan karya ilmiah seperti makalah proposal penelitian, Skripsi, dan artikel. 

  

Contoh: 

     Sebuah karya ilmiah ditulis oleh Aaaa (2001) dengan kalimat sebagai berikut: 

‘’Penyemprotan insektisida X terhadap populasi nyamuk Sp. 1 selama 10 generasi 

berturut-turut ternyata menimbulkan peningkatan resistensi pada sebagian anggota 

populasi dari generasi ke generasi’’.  

 

Kasus 1  

Seseorang bernama Bbbb (2012) mensitasi pernyataan Aaaa (2001) dengan cara sebagai 

berikut: 

‘’Penyemprotan insektisida X terhadap populasi nyamuk Sp. 1 selama 10 generasi 

berturut-turut ternyata menimbulkan peningkatan resistensi pada sebagian anggota 

populasi dari generasi ke generasi’’. 

 

Pada kasus ini, Bbbb telah melakukan copy-paste dan tidak menuliskan sumbernya. 

Penulis Bbbb, dengan kata lain, telah melakukan plagiat atas tulisan Aaaa (2001). 

 

Kasus 2  

Seseorang yang lain, bernama Cccc (2005) mensitasi dengan cara seperti ini:  

‘’Penyemprotan insektisida X terhadap populasi nyamuk Sp. 1 selama 10 generasi 

berturut-turut ternyata menimbulkan peningkatan resistensi pada sebagian anggota 

populasi dari generasi ke generasi (A 2001)’’. 
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Pada kasus ini, Cccc telah melakukan copy-paste tetapi tetap menuliskan sumbernya. 

Penulis Cccc, dengan kata lain, telah melakukan plagiat atas tulisan Aaaa (2001), sama 

seperti Bbbb. 

 

Kasus 3  

Seseorang bernama Dddd (2003) mensitasi pernyataa Aaaa (2001) dengan 

menuliskannya sebagai berikut: 

‘’Pemberian perlakuan insektisida terhadap suatu populasi nyamuk dari generasi ke 

generasi dapat menyebabkan munculnya nyamuk-nyamuk yang resisten terhadap 

insektisida tersebut’’. 

 

Pada kasus ini, penulis Dddd telah mensitasi dengan kalimat yang benar, yaitu dengan 

kalimatnya sendiri tanpa merubah makna aslinya. Namun, penulis Dddd tidak 

menyebutkan sumbernya, maka dengan demikian penulis Dddd juga telah melakukan 

plagiat atas pernyataan Aaaa (2001). 

 

Kutipan 4  

Seseorang bernama Eeee (2003) mensitasi apa yang dituliskan oleh Cccc (2005): 

‘’Penyemprotan insektisida X terhadap populasi nyamuk Sp. 1 selama 10 generasi 

berturut-turut ternyata menimbulkan peningkatan resistensi pada sebagian anggota 

populasi dari generasi ke generasi (A 2001)’’. 

 

Pada kasus ini, Eeee juga telah melakukan plagiat atas tulisan Aaaa (200). 

 

Cara mensitasi yang benar untuk menghindari plagiarisme adalah dengan 

menggunakan susunan kalimatnya sendiri tanpa mengubah makna dan tetap 

mencantumkan nama autor.  

 

B.  Tema  Penelitian 

Tema penelitian sebaiknya akan atau telah dikembangkan oleh jurusan yaitu tema 

yang berorientasi pada sumberdaya hayati di Sumatera terutama Riau. Atau, tema 

tertentu yang dapat diteliti di Riau. 
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C.  Tidak Melakukan Sendiri 

Tujuan utama matakuliah Skripsi adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman 

melaksanakan suatu pekerjaan ilmiah, mulai dari merancang penelitian,  menulis 

proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mengolah data, menulis laporan ilmiah, 

dan melakukan seminar proposal maupun hasil penelitian. Pada penulisan proposal,  

pelaksanaan penelitian, analisis data, dan penulisan laporan penelitian tidak tertutup 

kemungkinan mahasiswa dibantu oleh orang lain. Mahasiswa boleh menerima bantuan 

dari siapa saja dalam hal apa saja, tetapi beban utama penulisan proposal, pelaksanaan 

penelitian, analisis data, dan penulisan laporan tetap harus dikerjakan sendiri. 

Mahasiswa yang diketahui melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sangsi 

pembatalan Skripsi. 

 

D.  Penulisan Angka 

Angka 1-9 ditulis menggunakan huruf, kecuali angka tersebut didampingi dengan 

parameter parameter. Angka 10 dan yang lebih besar dari 10 dapat ditulis dengan 

angka.  

Contoh : 

-  sekurangnya satu kali dalam satu bulan  mahasiswa berdiskusi  

-  tanah masam dengan pH sangat rendah di bawah lima  

-  hanya terdiri dari 3-4 paragraf 

- 7 %,  

- 5oC 

- pH 5  

- pH 3-5 

 

Hal-hal lain terkait penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilihat 

pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 
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Lampiran 1.  Pedoman penerbitan karya ilmiah sebagai persyaratan kelulusan 

mahasiswa strata satu (S-1) Universitas Riau   
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Lampiran 1. (lanjutan) 
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Lampiran 1.  (lanjutan). 
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Lampiran 2. Aturan tambahan penulisan karya ilmiah pada repository online yang 

ditetapkan oleh FMIPA UNRI 

 

A. Petunjuk Penulisan 

Karya ilmiah atau artikel ilmiah yang akan ditulis harus mengikuti aturan seperti 

yang dijabarkan dalam SK Rektor Universitas Riau No 415/UN19/AK/2012 seperti 

disajikan pada Lampiran 1 dan aturan tambahan yang ditetapkan oleh Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Beberapa aturan tambahan 

yang ditetapkan oleh fakultas ditujukan untuk keseragaman pada masing-masing 

jurusan. Aturan-aturan tambahan tersebut adalah sebagai berikut: 

Judul Artikel 

Nama Penulis (-Penulis) 

Unit Kerja, Alamat 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan kertas ukuran A4 dengan margin, yaitu: 

 Batas atas 3.5 cm 

 Batas bawah 3.5 cm 

 Batas kiri 3 cm 

 Batas kanan 3 cm 

 Spasi penulisan satu (1) spasi 

 

Abstrak 

Abstrak hendaklah dibuat dalam 2 bahasa yaitu Inggris dan Indonesia 

Kata Kunci 

Pendahuluan 

Untuk tiap paragraf menggunakan tab/indent 5 pt 

Metode Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Ucapan Terimakasih 

Daftar Pustaka 
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Judul Artikel: 

 Ketentuan umum: 

 Jumlah kata: 12-15 

 Mencerminkan isi dengan pas 

 Memuat kata-kata kunci 

 Tidak ada singkatan, rumus, jargon 

 Hindari kata “pengaruh”, ”studi”, ”beberapa”, ”pengamatan pada” 

 Biasanya tidak mengandung kata kerja 

 Tidak ada metafora seperti puisi, peribahasa 

 Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

 Contoh kurang baik: “beras”: materi sejadi untuk hidup” 

 Penggunaan sub judul: dari yang umum ke yang khusus 

Penulisan Nama Penulis: 

 Urutan nama penulis harus sudah disepakati 

 Semua penulis harus bertanggung jawab atas isi 

 Urutan nama harus disetujui semua penulis, umumnya berdasarkan besarnya 

kontribusi 

 Taat asas dalam menuliskan nama, khususnya mereka yang tidak memiliki nama 

keluarga 

 Jangan menulis seperti ini: Johan Dj 

 Tetapkan penulis korespondensi (diberi tanda khusus) 

Penulisan Alamat:  

 Alamat pos 

 Alamat lebih lengkap untuk menulis korespondensi 

 Kelaziman sekarang dengan alamat e-mail 

 Untuk mahasiswa pascasarjana, tulisan nama perguruan tinggi tempat studi dan 

lembaga asal (jika ada) 

 Contoh tidak baik: staf pengajar pada jurusan xxx, Universitas… 

Penulisan Abstrak: 

 Jumlah kata maksimum biasanya 200 

 Supaya hemat kata, jangan mengulang judul dalam abstrak 

 Periksa ketentuan jumlah paragraph 

 Periksa keutuhan isi abstrak (bukan pengantar) 

 Hal yang perlu dimuat: pendapat baru, pendekatan atau metode yang diterapkan, 

hasil-hasil penting, simpulan 

 Tidak ada pengacuan ke tabel, ilustrasi, rujukan 

 Singkatan harus dijelaskan atau kalau tidak akan digunakan lagi dalam abstrak, 

tak perlu ada singkatan 

 Tidak mengandung simpulan yang tidak dibahas dalam teks 

 Abstrak berbahasa Inggris: gunakan bantuan program Word 
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Kata Kunci: 

 Agar tidak hilang dalam rimba informasi 

 3-3 kata atau frase pendek 

 Mempermudah untuk keperluan sitasi 

 Membantu pengindeks 

 Tersedia daftar istilah, misalnya dari Medical Subject Headings 

Pendahuluan: 

 Berisi latar belakang permasalahan 

 Hipotesis (kalau ada) 

 Tujuan penelitian 

 Biasanya tidak terlalu ekstensif: ada yang hanya 3-4 paragraf, atau dua (2) 

halaman ketik satu (1) spasi 

 Sering mengacu beberapa pustaka yang menjadi landasan atau alasan penelitian 

 Memuat garis depan pengetahuan saat ini 

 Menyertakan kebaruan yang ditawarkan 

Tinjauan Pustaka: 

 Tidak dituliskan sebagai bagian terpisah 

 Masuk dalam pendahuluan, metode, pembahasan 

 Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka 

 Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer 

 Ulasan pustaka tidak terlalu ekstensif 

 Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan, contoh: Cita rasa dan 

warna biji kakao terbentuk saat proses fermentasi (Shamsuddin & Dimick 

1986). 

 Jangan mengutip kutipan, misalnya … Ahmad dalam Badu … 

Metode Penelitian: 

 Subjek dan objek penelitian dideskripsikan terperinci 

 Penarikan contoh-analisis-pengolahan data -> menjamin keterulangan hasil 

 Jika mengacu pada prosedur standar, tulis standarnya 

 Jangan mengacu prosedur praktikum 

 Kurang baik: 

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat “deskriptif” atau  

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat “eksperimen” 

 Jangan gunakan bentuk kalimat perintah 

 Alat seperti gunting, gelas ukur, pensil, … -> tidak perlu ditulis, tetapi perincian 

peralatan analitis (bahkan sampai ke tipe) 

 Satuan SI untuk kuantitas 

 Singkatan yang sudah di standar 

Hasil: 

 Sajikan secara bersistem -> lihat ‘tujuan penelitian’ atau hipotesis 

 Hanya data /informasi yang berkait dengan tujuan 
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 Sederhanakan tebel yang terlalu besar & rumit 

 Tidak ada data yang ditampilkan berulang 

 Hasil didukung oleh olahan data dan ilustrasi yang baik (dioberi nomor dan 

diacu dalam teks) 

 Jangan menarasikan angka dalam table atau ilustrasi tetpai nyatakan dengan 

kalimat yang memberi penguatan temuan penelitian 

Pembahasan:  

 Tidak mengulang hasil secara ekstensif 

 Tidak sekedar menarasikan hasil 

 Tunjukan hubungan yang ada diantara fakta-fakta selama pengamatan 

 Sudahkah hasil penelitian diberi makna? 

 Beri kesan kecendekiaan peneliti 

 Berargumentasi secara logis dalam menafsir dan memberi implikasi 

 Adakah keterbatasan temuan ? 

 Adakah spekulasi yang berlebihan? 

 Apakah pendapat penulis terkemas dalam paragraf yang baik? 

Kesimpulan dan Saran: 

 Tidak mengulang hasil secara verbatim 

 Buatlah generalisasi dengan hati-hati (perhatikan keterbatasan hasil temuan) 

 Implikasi temuan dapat ditulis 

 Saran harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian (tidak mengada-

ada) 

 Kalau penelitian harus dilanjutkan, yang mana? bagaimana? 

Ucapan Terimakasih: 

 Ucapan terimakasih kepada pihak pemberi dana, bahan, sarana penelitian, 

sponsor 

 Semua nama yang tercantum sudah dikonfirmasi 

 Ungkapan secara wajar 

Catatan Kaki: 

 Hindari catatan kaki dalam teks karena dapat mengganggu konsentrasi pembaca  

 Lebih hemat: gunakan catatan akhir (end note) 

 Lambang yang digunakan: angka superior (1,2), huruf superior (a,b) atau lambing 

(*,$) 

Daftar Pustaka/Referensi: 

 Lihat aturan jurnal (sistem nomor atau nama tahun) 

 Perhatikan singkatan untuk nama jurnal: Phys. (=Physic), Biol. (=Biology) 

 Cermati mutu pustakan acuan (keprimeran, kemutahiran, > 80%) 

 Periksa kelengkapan nama pengarang (nama depan, nama belakang) 

 Sesuaikan dengan semua acuan di dalam teks 

 Periksa kelengkapan identitas acuan (volume, nomor halaman, kota terbit, nama 

penerbit) 
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 Periksa nama penerbit dan satu nama kota: New York: Academic Press 

Kebahasaan: 

 Ejaan: pedoman ejaan yang disempurnakan  

 Penggunaan tanda baca koma, titik koma, titik dua, huruf kapital, 

 Contoh: … lemari, meja dan kursi 

 Penyesuaian ejaan: phosphate -> fosfat 

 et al. -> et al. 

 Kata -> Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) 

 dirubah -> diubah 

 coklat -> cokelat 

 seluruh vs. semua 

 masing-masing vs. setiap 

 sirop vs. sirup 

 respon -> respons 

 Peristilahan -> lihat Glosarium Istilah (Pusat Bahasa) 

 Mikroba -> mikrob 

 Temperature -> suhu 

 Bromocresol purple -> ungu bromokresol 

 Berat vs. bobot 

 Dirjen vs. ditjen 

 Ragam kalimat -> Tesaurus bahasa Indonesia 

 Paragraph: 1 paragraf -> I kalimat? 

 Tata bahasa: penggunaan kata “di mana”, “sehingga”, “sedangkan”, “(k. 

hubung) bukan awal kalimat. 

 Lainnya: 

… antara … dan … (bukan … antara … dengan …) 

… terdiri dari … -> … terdiri atas … 

… tergantung dari … -> … bergantung pada … 

… 2,0-2,5 gr -> 2,0-2,5 g 

 

 

Pedoman ini bersumber dari Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Oleh DP2M DIRJEN DIKTI 
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Lampiran 3.  Format dan contoh halaman sampul luar proposal penelitian 

 

 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 

 

 

 

PROPOSAL PENELITIAN 
 

 

 

 
 

 

 

 

OLEH 

 

  

 

NAMA MAHASISWA 

NIM. 012345678 
 

 

 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

2021 
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Lampiran 4. Format dan contoh halaman pengesahan proposal penelitian 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 

  

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NIM:  

 

 

 

 

Mengetahui,      Menyetujui, 

Ketua Jurusan Biologi     Pembimbing 

FMIPA Universitas Riau 

                     

 

Dr. Vanda Julita Yahya, M.Si.   Nama Pembimbing 

NIP: 195907011990022001    NIP.  
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Lampiran 5. Jadwal rencana kegiatan penelitian *) 

 

Jenis Kegiatan 
Minggu 

1 2           dst 

              

              

              

              

              

              

              

*) Jumlah minggu menyesuaikan dengan lamanya penelitian
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Lampiran 6.  Format dan contoh halaman sampul luar skripsi              

 

 JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

OLEH 

 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM.  012345678 
 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

2021 
 

Times New Roman, Bold, 14 pt, Uppercase, khusus bahasa latin menggunakan tipe  

huruf italic dan di awal kata menggunakan huruf kapital 

Times New Roman, 

Bold, 18 pt, Uppercase 

4 cm 3 cm 

Times New Roman, Bold, 

14 pt, Uppercase 

Times New Roman, 

Bold, 13 pt, Uppercase 

3 cm 

4 cm 

5
5
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Lampiran 7.  Format dan contoh halaman sampul dalam skripsi 

 

 JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 

 

 

SKRIPSI 

 

diajukan sebagai salah satu syarat  

dalam memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) 

 

 

 

OLEH 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM.  012345678 
 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

2021 

              

 4 cm 

Times New Roman, Bold, 14 pt, Uppercase, khusus bahasa latin menggunakan tipe 

huruf italic dan di awal kata menggunakan huruf kapital 

Times New Roman, Bold, 

18 pt, Uppercase 

Times New Roman, Bold, 

14 pt, Littlecase 

4 cm 3 cm 

Times New Roman, Bold, 

14 pt, Uppercase 

Times New Roman, Bold, 

13 pt, Uppercase 

3 cm 
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Lampiran 8. Format halaman pengesahan pembimbing pada skripsi 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL  

 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh 

Nama Mahasiswa 

NIM. 012345678 

Jurusan Biologi S1, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Riau 

 

telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai 

bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) 

pada tanggal ... 2021 

 

SUSUNAN TIM PENGUJI 

Nama/NIP Jabatan KJFD Paraf 

Nama Dosen 

NIP 
Ketua   

Nama Dosen 

NIP 
Anggota   

Nama Dosen 

NIP 
Anggota   

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan/Prodi Biologi     Pembimbing 

 

 

 

Dr. Vanda Julita Yahya, MSi     Nama Pembimbing 

NIP. 196307021991031013     NIP.  

 

Mengetahui, 

Dekan FMIPA Universitas Riau 

 

 

 

Dr. Syamsudhuha, MSc 
NIP. 196305121989031002 
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Lampiran 9. Format halaman pernyataan mengenai skripsi 

Halaman pernyataan diketik 1 spasi. Antara tanggal dan nama mahasiswa 

berjarak 4 spasi. Antara nama mahasiswa dan NIM berjarak 1 spasi. 

 

LEMBAR PERNYATAAN 
 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Judul Judul 

Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul Judul”, benar hasil penelitian saya 

dengan arahan Dosen Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk 

apapun untuk mendapatkan gelar Kesarjanaan.  Dalam Skripsi ini tidak terdapat 

karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali 

secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam naskah dengan menyebutkan 
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4 spasi. Antara nama mahasiswa dan NIM berjarak 1 spasi. 
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Lampiran 11.  Format dan contoh abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia 

Isi abstrak diketik 1 spasi. Abstrak berisi 1-2 kalimat pendahuluan, 1 kalimat 

tujuan, 2-3 kalimat metode, 2-3 kalimat hasil, 1 kalimat kesimpulan. Lima kata 

penelusuran disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama. 

 

ABSTRAK 

 

 

Bakteri pelarut fosfat (BPF) adalah bakteri yang mampu melarutkan fosfat 

organik menjadi fosfat anorganik dan memproduksi hormon untuk memacu 

pertumbuhan tanaman. Penggunakan BPF sebagai agen biofertilizer dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

skrining potensi isolat BPF indigenus asal tanah gambut dalam menghasilkan 

hormon IAA.  Koleksi BPF (152 isolat) dikulturkan pada Pikovskaya cair yang 

mengandung L-triptofan sebagai prekursor. Selanjutnya, produksi IAA oleh 

bakteri diuji secara kolorimetri menggunakan reagen Salkowski.  Sebanyak 27 

isolat mampu menghasilkan IAA. Isolat BB_K2  mampu menghasilkan 

konsentrasi IAA tertinggi (65,33±6,10 ppm), sedangkan kemampuan produksi 

IAA terendah  dihasilkan oleh isolat BB_K8 (2,75±0,65 ppm).  Kemampuan dari 

isolat-isolat tersebut dalam memacu peningkatan pertumbuhan tanaman diuji 

dengan menginokulasikannya pada biji jagung sebagai tanaman model yang 

ditumbuhkan pada medium Magnavaca. Jagung yang telah diinokulasi 

ditumbuhkan selama 14 hari.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi 

isolat BB_UB5, BB_BK21, BB_HS13, BB_S25, dan BB_K2 mampu memacu 

peningkatkan panjang akar, berat segar tajuk, berat kering tajuk, panjang akar, dan 

berat kering akar.  Berdasarkan uji hipovirulensi, isolat BB_HS9 bersifat patogen 

terhadap jagung dengan nilai DSI= 2,6. 

 

Kata penelusuran: bakteri pelarut fosfat, hipovirulen, IAA, jagung, triptofan. 
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Lampiran 12. Format dan contoh abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris 

Isi abstrak diketik 1 spasi. Abstrak berisi 1-2 kalimat pendahuluan, 1 kalimat 

tujuan, 2-3 kalimat metode, 2-3 kalimat hasil, 1 kalimat kesimpulan. Lima key 

findings disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dan diakhiri dengan 

tanda titik. 

 

ABSTRACT 

 

 

Phosphate solubilizing bacteria (PSB) is a group of beneficial bacteria capable of 

solubilizing organic phosphate into inorganic phosphate and producing hormone 

that enhances plant growth.  Applications of PSB as biofertilizer agents can 

improve plant growth.  The objective of this study was to screen the potential 

indigenus PSB isolated from peat soil in producing indole acetic acid (IAA). The 

PSB collection (152 isolates) were inoculated in Pikovskaya’s broth containing L-

tryptophan as a precursor of IAA.  Furthermore, IAA produced by PSB was tested 

colorimetrically. The result indicated that a number of 27 isolates were able to 

produce IAA, and isolate BB_K2 known capable to produce the highest IAA 

concentration (65,33±6,10 ppm), whereas isolate BB_K8 produced the lowest 

IAA concentration (2,75±0,65 ppm).  The ability of these isolates in promoting 

plant growth were tested by inoculating them to maize seeds as plant model 

employing Magnavaca medium. The inoculated maize were cultivated for 14 

days. The result showed that inoculated of isolate BB_UB5 and BB_BK21, 

BB_HS13, BB_S25, and BB_K2 was able to promote and to increase shoot 

elongation, shoot fresh weight, shoot dry weight, root elongation, and root dry 

weight of maize compared to uninoculated maize.  It was found that isolate 

BB_HS9 is pathogen with 2,6 DSI value. 

 

Key findings: hypovirulence, IAA, maize, phosphate solubilizing bacteria, 

tryptophan. 
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Lampiran 14.  Format dan contoh daftar gambar 

Daftar gambar diketik 1,5 spasi. 
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Lampiran 15. Format dan contoh daftar tabel 
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Lampiran 16. Format dan contoh daftar lampiran 
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