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PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Mahasiswa Fakultas Pertanian Program Strata Satu (S1) pada semester 6 

(enam) diwajibkan untuk membuat Karya Tertulis Ilmiah. Karya tulis tersebut sebagai 

laporan dari hasil kegiatan PRAKTIK Kerja Lapang (PKL), yang akan digunakan 

sebagai bahan ujian untuk memperoleh nilai  akhir PKL. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka Laporan PKL yang dimaksud dalam 

pedoman ini ialah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan atas hasil pelaksanaan PKL 

disertai dengan penggalian pendapat-pendapat dari sejumlah pustaka. Laporan PKL 

merupakan syarat pokok bagi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah PKL untuk 

memperoleh nilai PKL di Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. 

 

2. Tujuan 

Buku Pedoman Penyusunan Laporan PKL ini disusun dengan tujuan agar 

para mahasiswa mendapatkan panduan penulisan yang baik dan benar. Dengan kata 

lain, laporan PKL mahasiswa dapat diterima oleh Fakultas Pertanian UNISKA, apabila 

semua ketentuan dalam Pedoman Penyusunan ini dipenuhi. 
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II. BAGIAN-BAGIAN LAPORAN PKL 

 

 
1. Kerangka 

Pada umumnya laporan PKL dapat dibagi menjadi dua bagian: 

a. Pelengkap 

b. Tubuh utama PKL 

 

2. Bagian Pelengkap 

Bagian pelengkap PKL terdiri dari: 

a. Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Persetujuan dari Dosen Pembimbing 

d. Halaman Pengesahan dari Dosen Penguji 

e. Ringkasan 

f. Halaman Kata Pengantar 

g. Halaman Daftar Isi 

h. Halaman Daftar Tabel 

i. Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi 

j. Halaman Lampiran 

 

3. Tubuh Utama PKL 

Tubuh utama PKL terdiri dari: 

a. Pendahuluan 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Metode Pelaksanaan 

d. Hasil dan Pembahasan 

e. Kesimpulan dan Saran 

f. Daftar Pustaka 
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III. BAGIAN PELENGKAP 

 
 
1. Sampul 

Sampul laporan PKL berwarna hijau muda untuk Prodi Agroteknologi dan 

Agribisnis, cokelat muda untuk prodi peternakan dan abu-abu untuk prodi kimia. Pada 

sampul tersebut dicetak Judul PKL, Nama lengkap dan nomor induk mahasiswa, 

lambang dan nama Program Studi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri dan 

tahun laporan PKL tersebut ditulis. Semua huruf dicetak dengan huruf besar kecuali 

kata “oleh” yang dicetak dengan huruf kecil. Semua huruf dicetak dengan tinta emas. 

Sampul terdiri dari dua bagian sampul depan dari karton (hard cover) dan sampul 

dalam dari kertas HVS putih. Contoh sampul dan contoh logo (lambang) Universitas 

Islam Kadiri disajikan pada lampiran 1. Pada punggung sampul dicantumkan nama 

penulis, kata PKL dan tahun disahkan. Cara penulisan mengikuti punggung buku. 

 

2. Halaman Judul PKL 

Halaman judul laporan PKL dicetak pada halaman baru. Isi halaman sama 

dengan halaman sampul laporan PKL, Contoh pada lampiran 2. 
 

3. Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul laporan PKL, nama penulis, nomor induk mahasiswa, Program Studi, 

nama dan tanda tangan pembimbing, serta tanggal persetujuan. Contoh pada lampiran 

3. 

 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat nama dan tanda tangan penguji, ketua program studi dan Dekan. Contoh 

pada lampiran 4. 

 

5. Ringkasan 

Ringkasan diketik pada halaman baru dan diberi judul RINGKASAN yang 

diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Di atas judul ringkasan ditambahkan 

keterangan Nama Mahasiswa, NPM, Judul, dan nama pembimbing. Ringkasan 

mencakup: alinea pertama berisi tujuan PKL yang dilanjutkan penjelasan tentang 

tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Alinea kedua memuat metode, berisi 

penjelasan tentang tempat dan waktu, alat dan bahan/ khalayak sasaran serta metode 

yang digunakan dalam pelaksanaan PKL. Hasil PKL disajikan pada alinea ketiga. 

Keseluruhan ringkasan dianjurkan tidak lebih dua halaman diketik 1 spasi. Contoh 

pada lampiran 10. 

 

6. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA 

PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman tanpa diakhiri 

sebuah titik. Pada halaman ini penulis menjelaskan dalam rangka apa laporan PKL ini 

dibuat dan penyampaian terima kasih pada Pembimbing lapangan dan dosen 
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pembimbing, perorangan lain yang telah memberi bimbingan, nasehat, saran dan kritik 

dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan kepada perorangan atau badan yang 

telah memberikan bantuan fasilitas dan sebagainya yang dirasakan langsung oleh 

mahasiswa. Kata Pengantar maksimum ditulis satu halaman dengan 1,5 spasi. Contoh 

pada lampiran 12. 

 

7. Halaman Riwayat Hidup 

Riwayat Hidup penulis diperlukan dalam suatu karya ilmiah, dengan 

menggunakan sebanyak-banyaknya satu halaman. Didalamnya dicantumkan tempat 

dan tanggal lahir, kedua orang tuanya, pendidikan sejak sekolah dasar hingga 

mencapai gelar Pendidikan Tinggi terakhir, pengalaman organisasi, sertapengalaman 

kerja dengan menyebutkan secara singkat jabatan yang pernah dipangkunya apabila 

ada. Contoh pada lampiran 13. 

 

8. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI 

yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri dengan sebuah titik. Penempatan 

DAFTAR ISI di tengah-tengah kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar pustaka dan 

lampiran. Keterangan-keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam 

daftar isi ini kecuali KATA PENGANTAR. 

Judul bab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab maupun sub-bab tidak 

diakhiri dengan titik. Nomor bab menggunakan angka romawi dan anak bab diberi 

nomor dengan angka Arab. Baik nomor bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik. 

Sub sub-bab tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Halaman daftar isi di tulis 

dengan 1 spasi dan jarak antar bab 1 spasi dengan after 6. Contoh pada lampiran 14. 

 

9. Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR 

TABEL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penempatan daftar 

tabel di tengah-tengah bidang pengetikan. Daftar tabel menyangkut semua tabel yang 

terdapat dalam teks dan tabel.. 

Nomor tabel menggunakan angka Arab. Nomor diketik tepat pada permulaan 

batas tepi kiri pengetikan dan tidak diakhiri titik, sedangkan perkataan halaman diketik 

pada batas pinggir kanan sedemikian rupa sehingga huruf akhir “n” jatuh tepat 3 cm 

dari tepi kertas. Nomor tabel dan halaman diketik dua spasi dibawah daftar tabel. Jarak 

tabel pertama dari daftar tabel adalah 4 spasi. Judul tabel harus sama dengan judul 

tabel dalam teks. Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan dengan titik-titik dengan 

nomor halaman dimana tabel tersebut dijumpai dalam teks. Judul yang memerlukan 

lebih dari satu baris diketik satu spasi. Jarak antar judul tabel yang satu dengan 

berikutnya adalah 1 spasi dengan after 6. Contoh pada lampiran 15. 

 

10. Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman ini memuat 

DAFTAR GAMBAR, nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman tempat 

pemuatannya baik dalam teks maupun dalam lampiran. Ketentuan tentang pengetikan 

seperti diuraikan dalam halaman daftar tabel (butir 9). Contoh Daftar gambar dapat 
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dilihat pada lampiran 16. 

 

11. Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru. Halaman ini memuat 

DAFTAR LAMPIRAN, nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman tempat 

pemuatannya dalam teks. Ketentuan tentang pengetikan seperti diuraikan dalam 

halaman daftar tabel (butir 9). Contoh Daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 17. 
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IV. TUBUH UTAMA LAPORAN PKL 

 

 

Tubuh utama lapoan PKL dibagi dalam beberap bab, diawali dengan bab 

Pendahuluan dan diakhiri dengan Daftar Pustaka. Secara umum tubuh utama PKL 

terdiri dari bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Pelaksanaan, Hasil dan 

Pembahasan, Kesimpulan dan Saran serta Daftar Pustaka. 

 

1. Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari : 

a. Latar Belakang 

Alasan mengapa obyek / judul PKL itu perlu dilakukan. Sumber permasalahan 

yang didapat, apakah dari pengamatan di lapangan, dari pernyataan pemerintah, 

dari media masa, atau dari pustaka ilmiah yang memuat tentang artikel terkait 

dengan judul yang diambil.. 

b. Tujuan Kegiatan PKL 

Berisi tentang tujuan dari mahasiswa melaksanakan PKL, terkait dengan obyek 

dan judul yang diambil 

c. Manfaat Kegiatan PKL, 

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang berisi uraian tentang kemungkinan 

penerapan hasil PKL bagi mahasiswa dan masyarakat. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori yang diperlukan dari buku-buku teks, atau berisi dari laporan hasil 

penelitian sebelumnya, yang dapat diperoleh dari bulletin,  jurnal, tesis, disertasi dan 

bentuk laporan hasil penelitian lain. Isinya harus relevan dengan judul PKL (prisip 

relevansi) dan diusahakan dari pustaka terbaru (prinsip kemutakhiran). Tinjauan 

pustaka harus dapat memberikan landasan ilmiah/ alasan tentang : (a) komoditas 

yang dipilih (b) Masalah/kegiatan yang diambil dalam kegiatan PKL dan, (c) Metode 

yang dipilih (bila perlu). 

 

3. Metode Pelaksanaan 

Bab ini berisi antara lain : 

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

 Sub bab ini pada dasarnya menjelaskan tempat pelaksanaan PKL dilakukan, 

nama desa, kecamatan, hari, tanggal, bulan dan tahun. 

b. Alat dan Bahan/ Khalayak Sasaran 

1)  alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan PKL yang berhubungan 

dengan PKL, dijelaskan tentang spesifikasi alat dan bahan tersebut. 

2) Khalayak sasaran adalah lokasi PKL (instansi pemerintah atau swasta), 

pimpinan/karyawan/ peternak dan ternak/obyek yang digunakan sebagai 

narasumber PKL. 

c. Metode  

Mencakup tentang metode apa saja yang digunakan dalam pengambilan data 

dan dokumen pendukung yang perlukan dalam penyusunan laporan PKL antara 

lain: 
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1) Mengikuti kegiatan secara langsung 

2) Observasi 

3) Wawancara 

4) Menghimpun data sekunder 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi antara lain : 

a. Gambaran umum Lokasi PKL 

Dijelaskan mengenai profile badan usaha (company profile) tempat PKL, 

dijelaskan juga mengenai sejarah, bukti legal formal badan usaha, bidang usaha, 

sumberdaya manusia, aset, omset, sistem produksi, semua aspek terkait dengan 

pemasaran dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 

b. Hasil PKL 

Pada sub bab ini berisi data dan atau dokumen dalam bentuk apapun yang 

diproleh selama mengikuti kegiatan PKL yang akan digunakan sebagai dasar 

penyusunan pembahasan. 

c. Pembahasan 

Berisi pembahasan secara detail dan menyeluruh dari data yang diperoleh 

selama pelaksanaan PKL dengan ditunjang dengan landasan ilmiah yang sudah 

ditulis dalam tinjauan pustaka. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Berisi hasil-hasil utama dalam hubungannya dengan tujuan yang telah 

dirumuskan. Apakah tujuan telah tercapai atau belum. 

b. Saran 

Memuat penjelasan tentang permasalahan apa yang perlu dilakukan dari hasil 

kegiatan PKL secara komprehensip dan bersifat konstruktif serta implikasi hasil 

PKL kepada masyarakat. 

 

V. PUSTAKA (lihat penjelasan di halaman 18) 

VI. GAMBAR, TABEL, LAMBANG, SATUAN DAN SINGKATAN, DAN CETAK 

MIRING (lihat penjelasan di halaman 22) 

VII. SYARAT-SYARAT PENGETIKAN (lihat penjelasan di halaman 25) 
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VIII. PEDOMAN UJIAN PKL 

 

1. Seorang mahasiswa berhak menempuh ujian PKL apabila telah memenuhi syarat-

syarat umum ujian (lihat Buku Pedoman Akademik Fakultas Pertanian). 

2. Ketentuan tentang syarat-syarat serta tugas dan hak majelis penguji, tata cara 

pelaksanaan dan penilaian ujian mengacu pada Buku Pedoman  Akademik Fakultas 

Pertanian. 

3. Tata Tertib Ujian PKL 

a. Mahasiswa berhak mengajukan ujian PKL setelah naskah laporan disetujui oleh 

dosen pembimbing. 

b. Naskah laporan PKL rangkap 3 sudah diserahkan kepada Jurusan paling lambat 

7 hari sebelum pelaksanaan ujian, sedangkan naskah laporan PKL dan 

undangan diserahkan kepada penguji selambat-lambatnya 4 hari sebelum ujian. 

c. Dalam ujian PKL, mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi (atas putih bawah 

gelap, bersepatu, dan bagi yang berjilbab berwarna gelap polos) dengan 

menggunakan Jas Almamater dan berdasi. 

d. Majelis penguji diwajibkan berpakaian PDH/batik/berdasi bagi penguji pria dan 

PDH/ batik/ blazer bagi penguji wanita. 

e. Ujian dimulai setelah semua Majelis Penguji hadir dan Ketua Majeis Penguji 

selesai melakukan pengecekan terhadap persyaratan ujian dan lembar- lembar 

lain yang diperlukan, seperti: lembar penilaian, lembar revisi dan berita acara 

ujian yang telah disiapkan mahasiswa sebelumnya. 

f. Mahasiswa dipanggil oleh Ketua Majelis Penguji guna mempresentasikan 

PKLnya secara lisan (tidak boleh membaca) selama kurang lebih 5-10 menit 

untuk kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Presentasi laporan PKL 

diwajibkan menggunakan alat bantu Slide Projektor. 

g. Dalam acara tanya jawab Ketua Majlis Penguji bertindak sebagai moderator. 

Pelaksanaan diskusi (tanya jawab) tidak harus dilakukan secara bergantian untuk 

setiap penguji, melainkan dapat dilakukan secara simultan. 

h. Ujian PKL dilaksanakan paling lama 1,5 jam (90 menit). 

i. Pertanyaan-pertanyaan dalam ujian PKL tidak hanya menyangkut hal-hal yang 

secara langsung terdapat dalam PKL. Akan tetapi lebih bersifat komprehensif 

dalam arti meliputi segala pengetahuan yang diperoleh selama kuliah yang 

terkait dengan judul PKL. 

j. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, majelis penguji berkewajiban pula 

memberikan bekal terakhir kepada mahasiswa terutama terhadap bidang ilmu 

yang kurang dipahami. 

 

4. Penilaian Ujian PKL 

a. Kemampuan dalam presentasi dan penampilan secara keseluruhan yang 

menyangkut : sistematika dalam presentasi, penggunaan bahasa yang baik dan 

benar serta gaya bahasa ilmiah, dan sifat tanggap mahasiswa dalam menerima 

saran-saran dan kritikan. 

b. Kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait 

dengan PKL dan bidang ilmu mahasiswa. 

c. Kemampuan penalaran, menyangkut pemecahan masalah praktis di lapangan, 
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jangkauan ke masa depan dan kemampuan mensintesa berbagai bidang ilmu 

yang terkait. 

d. Kemampuan penulisan laporan PKL, meliputi: sistematika penulisan, perumusan 

kalimat serta tata dan gaya bahasa, tata cara pengetikan, konsistensi alur 

penyajian dan kerapian laporan PKL. 

 
5. Lain-lain 

a. Apabila karena sesuatu hal anggota majelis penguji tidak hadir, Ketua Majelis 

Penguji berhak mengambil alih tugas anggota penguji yang dimaksud dan bila 

perlu menggantinya dengan dosen lain. Ketua Majelis Penguji wajib melaporkan 

pelaksanaan ujian kepada Pimpinan Fakultas. 

b. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa teruji tidak hadir tanpa alasan yang jelas, 

Majelis Penguji dapat menetapkan jadwal ujian tunda dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. Sangsi akademik dapat dikenakan terhadap pelanggaran ini setelah 

mendapat persetujuan dari Majelis Penguji dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas. 
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 SKRIPSI 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. Pengertian 

Seorang Mahasiswa Fakultas Pertanian Program Strata Satu (S1) pada akhir 

studinya diwajibkan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah atau yang biasa disebut dengan 

skripsi. Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan, seperti SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 056/U/1994, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 15 

ayat 2 dan pasal 16 ayat 1, SK Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, serta 

Buku Pedoman Akademik UNISKA 2017. 

Dalam kaitannya dengan hal di atas, maka skripsi yang dimaksud dalam 

pedoman ini ialah karangan ilmiah yang ditulis berdasarkan atas hasil penelitian 

(percobaan atau survey) disertai dengan penggalian pendapat-pendapat dari sejumlah 

pustaka yang merupakan syarat pokok bagi mahasiswa dalam menempuh ujian akhir 

untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Islam 

Kadiri. 

 

2. Tujuan 

Buku Pedoman Penelitian Skripsi ini disusun dengan tujuan agar para 

mahasiswa mendapatkan tuntunan yang pasti sewaktu menulis skripsi oleh dosen 

pembimbing. Dengan perkataan lain, skripsi mahasiswa dapat diterima oleh Fakultas 

Pertanian UNISKA, apabila semua ketentuan dalam Pedoman Penulisan Skripsi ini 

dipenuhi. 
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II. BAGIAN-BAGIAN SKRIPSI 
 

 
1. Kerangka 

Pada umumnya skripsi dapat dibagi menjadi dua bagian: 

a. Pelengkap 

b. Tubuh utama skripsi 

 

2. Bagian Pelengkap 

Bagian pelengkap skripsi terdiri dari: 

a. Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Persetujuan dari Dosen Pembimbing 

d. Halaman Pengesahan dari Dosen Penguji 

e. HalamanPernyataan 

f. Ringkasan 

g. Summary  

h. Halaman Riwayat Hidup 

i. Halaman Kata Pengantar 

j. Halaman Daftar Isi 

k. Halaman DaftarTabel 

l. Halaman Daftar Gambar dan Ilustrasi 

m. Halaman Daftar Lampiran 

n. Lampiran 

 

3. Tubuh UtamaSkripsi 

Tubuh utama skripsi terdiridari: 

a. Pendahuluan 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Metode Penelitian 

d. Hasil dan Pembahasan 

e. Kesimpulan dan Saran 

f. Daftar Pustaka 
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III. BAGIAN PELENGKAP 

  
 

1. Sampul 

Sampul skripsi berwarna hijau tua untuk program studi Agroteknologi dan 

Agribisnis, coklat tua untuk program studi Peternakan, dan biru langit untuk program 

studi Kimia. Pada sampul tersebut dicetak Judul Skripsi, Nama lengkap penulis, Nomor 

Pokok Mahasiswa, lambang dan nama Program Studi, Fakultas Pertanian, Universitas 

Islam Kadiri dan tahun skripsi tersebut disahkan. Semua huruf dicetak dengan huruf 

besar kecuali kata “oleh” dan maksud penulisan karya ilmiah yang dicetak dengan 

huruf kecil. Sampul terdiri dari dua bagian sampul depan dari karton (hard cover) dan 

sampul dalam dari kertas HVS putih. 

Judul Skripsi maksimum terdiri dari 20 kata. Apabila substansinya 

menyangkut spesies (sebagai obyek penelitian) maka nama ilmiah harus dicantumkan, 

tetapi jika bukan sebagai obyek tidak perlu ditulis. Contoh: “PERDAGANGAN PADI DI 

DAERAH KONFLIK” (nama ilmiah padi tidak perlu ditulis). Contoh yang perlu ditulis: 

“KETAHANAN BERBAGAI VARIETAS PADI (Oryza sativa L.) TERHADAP 

KEKERINGAN”. Jika judul terdiri atas lebih dari satu baris, maka susunan baris judul 

disusun seperti piramida terbalik dengan jarak 1 spasi. Judul yang memuat istilah asing 

(termasuk bahasa ilmiah), yang belum dibakukan ditulis dengan cetak miring (italic). 

Huruf ditulis dengan menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 14 untuk judul 

dan nama Program Studi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri dan tahun 

skripsi. Selain itu, ditulis dengan ukuran 12 dengan jenis huruf yang sama. Contoh 

sampul dan contoh logo (lambang) Universitas Islam Kadiri disajikan pada lampiran 5. 

Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, kata SKRIPSI dan tahun 

disahkan. Cara penulisan mengikuti punggung buku. 

 

2. Halaman Judul Skripsi 

Halaman judul skripsi dicetak pada halaman baru. Isi halaman ini sama 

dengan halaman sampul skripsi. Contoh pada lampiran 6. 
 

3. Halaman Persetujuan 

Halaman persetujuan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul skripsi, nama penulis, nomor induk mahasiswa, Program Studi, nama 

dan tanda tangan pembimbing, serta tanggal persetujuan. Contoh pada lampiran 7. 
 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat nama dan tanda tangan penguji, ketua program studi dan Dekan, serta 

tanggal kelulusan. Contoh pada lampiran 8. 

 

5. Halaman Pernyataan 

Halaman pernyataan dicetak pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat pernyataan tentang orisinalitas skripsi yang disusun dari unsur plagiasi serta 

dibubuhkan tanda tangan diatas materai 6000. Contoh pada lampiran 9. 
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6. Ringkasan 

Ringkasan diketik pada halaman baru dan diberi judul RINGKASAN yang 

diketik dengan huruf besar di tengah halaman. Di atas judul ringkasan ditambahkan 

keterangan Nama Mahasiswa, NPM, Judul, dan nama pembimbing. Isi ringkasan 

mencakup : alenia pertama berisi tujuan penelitian yang dilanjutkan penjelasan tentang 

tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Alenia kedua memuat metode, berisi 

penjelasan tentang rancangan/analisis penelitian. Hasil percobaan disajikan pada 

alenia ketiga. Keseluruhan ringkasan dianjurkan tidak lebih dua halaman diketik 1 

spasi. Contoh pada lampiran 10. 

 

7. Summary 

Summary diketik pada halaman baru dan diberi judul SUMMARY yang diketik 

dengan huruf besar di tengah halaman. Summary merupakan ringkasan yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aturan penulisan sama dengan aturan 

penulisan ringkasan. Keseluruhan summary dianjurkan tidak lebih dua halaman diketik 

1 spasi. Contoh pada lampiran 11. 

 

8. Halaman Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar diketik pada halaman baru dan diberi judul KATA 

PENGANTAR yang diketik dengan huruf besar di tengah halaman tanpa diakhiri 

sebuah titik. Pada halaman ini penulis menjelaskan dalam rangka apa skripsi ini dibuat 

dan penyampaian terima kasih pada Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, 

Perorangan lain yang telah memberi bimbingan, nasehat, saran dan kritik dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan kepada perorangan atau badan yang telah 

memberikan bantuan fasilitas dan sebagainya yang dirasakan langsung oleh 

mahasiswa. Kata Pengantar maksimum ditulis satu halaman dengan 1,5 spasi. Contoh 

pada lampiran 12. 

 

9. Halaman Riwayat Hidup 

Riwayat Hidup penulis diperlukan dalam suatu skripsi, dengan menggunakan 

sebanyak-banyaknya satu halaman. Didalamnya dicantumkan tempat dan tanggal 

lahir, kedua orang tuanya, pendidikan sejak sekolah dasar hingga mencapai gelar 

Pendidikan Tinggi terakhir, pengalaman organisasi, sertapengalaman kerja dengan 

menyebutkan secara singkat jabatan yang pernah dipangkunya apabila ada. Contoh 

pada lampiran 13. 

 

10. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI 

yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri dengan sebuah titik. Penempatan 

DAFTAR ISI di tengah-tengah kertas. Dalam daftar isi dimuat daftar pustaka dan 

lampiran. Keterangan-keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam 

daftar isi ini kecuali KATA PENGANTAR. 

Judul bab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab maupun sub-bab tidak 

diakhiri dengan titik. Nomor bab menggunakan angka romawi dan anak bab diberi 

nomor dengan angka Arab. Baik nomor bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik. 

Sub sub-bab tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Halaman daftar isi di tulis 



14 

 

dengan 1 spasi dan jarak antar bab 1 spasi dengan after 6. Contoh pada lampiran 14. 

 

11. Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR 

TABEL yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Penempatan daftar 

tabel di tengah-tengah bidang pengetikan. Daftar tabel menyangkut semua tabel yang 

terdapat dalam teks dan tabel dalam lampiran 11. 

Nomor tabel menggunakan angka Arab. Nomor diketik tepat pada permulaan 

batas tepi kiri pengetikan dan tidak diakhiri titik, sedangkan perkataan halaman diketik 

pada batas pinggir kanan sedemikian rupa sehingga huruf akhir “n” jatuh tepat 3 cm 

dari tepi kertas. Nomor tabel dan halaman diketik dua spasi dibawah daftar tabel. Jarak 

tabel pertama dari daftar tabel adalah 4 spasi. Judul tabel harus sama dengan judul 

tabel dalam teks. Judul tabel juga diketik dalam bahasa Inggris ditempatkan 

dibawah judul tabel bahasa Indonesia. Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan 

dengan titik-titik dengan nomor halaman dimana tabel tersebut dijumpai dalam teks. 

Judul yang memerlukan lebih dari satu baris diketik satu spasi. Jarak antar judul tabel 

yang satu dengan berikutnya adalah 1  spasi dengan after 6. Contoh pada lampiran 15. 

 

12. Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. Halaman ini memuat 

DAFTAR GAMBAR, nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman tempat 

pemuatannya baik dalam teks maupun dalam lampiran. Judul gambar juga diketik 

dalam bahasa Inggris ditempatkan dibawah judul gambar bahasa Indonesia. 

Ketentuan tentang pengetikan seperti diuraikan dalam halaman daftar tabel (butir 10). 

Contoh Daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

13. Halaman Daftar Lampiran 

Halaman daftar lampiran diketik pada halaman baru. Halaman ini memuat 

DAFTAR LAMPIRAN, nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman tempat 

pemuatannya dalam teks. Ketentuan tentang pengetikan seperti diuraikan dalam 

halaman daftar tabel (butir 10). Contoh Daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 17. 
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IV. TUBUH UTAMA SKRIPSI 
 
 

Tubuh utama skripsi dibagi dalam beberapa bab, diawali dengan bab 

Pendahuluan dan diakhiri dengan Daftar Pustaka. Secara umum tubuh utama skripsi 

terdiri dari bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan 

Pembahasan, Kesimpulan dan Saran serta Daftar Pustaka.  

 

1. Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari :  

a. Latar Belakang, alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Sumber 

permasalahan yang didapat, apakah dari pengamatan di lapangan, dari 

pernyataan pemerintah, dari media masa, atau dari pustaka ilmiah yang memuat 

hasil-hasil penelitian dimana kita akan melanjutkan penelitian yang telah 

dilakukan itu.  

b. Rumusan Masalah, merupakan deskriptif tentang ruang lingkup maslah, 

pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup didalamnya. Dengan 

demikian rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan 

di dalam proses penelitian nantinya. 

c. Tujuan Penelitian, merupakan bentuk lain dari hasil perumusan masalah 

penelitian selain judul. Bentuk perumusan ini penting, karena dapat menjadi 

penuntun langkah-langkah berikutnya. Tidak ada aturan yang baku mengenai 

cara merumuskan tujuan penelitian, tetapi dari rumusan tersebut diharapkan 

dapat memberikan petunjuk tentang data apa yang diperlukan guna menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam penelitian itu.  

d. Manfaat Penelitian, berkaitan erat dengan tujuan penelitian yang berisi uraian 

tentang kemungkinan penerapan hasil penelitian.  

Untuk Prodi Agroteknologi, Peternakan dan Kimia ditambahkan hipotesis 

e. Hipotesis, merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang 

dipilih, yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian. 

 

2. Tinjauan Pustaka  

Bab ini terdiri dari: 

a. Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang diperlukan dari buku-buku teks, atau 

berisi dari laporan hasil penelitian sebelumnya, yang dapat diperoleh dari 

bulletin, jurnal, tesis, disertasi dan bentuk laporan hasil penelitian lain. Diktat 

kuliah penuntun praktikum dan semua bahan yang diberikan selama perkuliahan 

tidak termasuk pustaka. Isinya harus relevan dan problem yang diteliti dan 

diusahakan dari tinjauan pustaka dapat memberikan landasan ilmiah tentang :(a) 

Masalah Penelitian, (b) Metode yang dipilih (bila perlu), dan (c) Mendudukan 

letak penelitian diantara penelitian-penelitian sejenis yang telah dilaksanakan. 

Landasan ilmiah ini penting, agar penelitian tidak berifat mencoba-coba (trial and 

error).  

Untuk Program Studi Agribisnis, selain tinjauan pustaka juga ditambahkan 

dengan 
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b. Kerangka Teoritis yang terdiri dari Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi 

Operasional dan pengukuran variabel  

 

3. Metode Penelitian  

Bab ini terdiri dari: 

Untuk Prodi Agribisnis 

a. Metode Penentuan Lokasi dan Waktu, menjelaskan cara menentukan tempat 

penelitian dan bukan semata-mata menulis nama desa, kecamatan, hari, tanggal, 

bulan dan tahun. 

b. Metode Pengambilan Sampel, menjelaskkan metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian. 

c. Metode Pengumpulan Data, menjelaskan metode pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti, misalnya data primer dan data sekunder 

d. Metode Analisis Data, berisi metode analisis yang digunakan berisi teknik 

pengambilan contoh dan analisis datanya serta pendekatan model yang akan 

diuji dalam penelitian 

 

Untuk Prodi Agroteknologi, Peternakan dan Kimia 

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian, sub-sub ini pada dasarnya 

menjelaskan deskripsi kondisi lingkungan (tanah, iklim, sosial dan ekonomi 

petani, dll) tempat penelitian dilakukan dan bukan semata-mata menulis nama 

desa, kecamatan, hari, tanggal, bulan dan tahun.  

b.  Alat dan Bahan, yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan 

atau berpengaruh terhadap hasil penelitian, dijelaskan tentang spesifikasi alat 

dan bahan tersebut.  

c. Metode, mencakup rancangan penelitian yang disesuaikan dengan judul 

penelitian. 

d. Prosedur Penelitian, dikemukakan prosedur pelaksanaan penelitian secara 

terperinci dan lengkap, termasuk variabel pengamatan dan Pengumpulan data, 

dijelaskan tentang prosedur dan cara pengambilan data penunjang apa saja 

yang perlu dikumpulkan. 

e. Analisis Data, berisi analisis data serta pendekatan model yang akan diuji dalam 

penelitian 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Penyajian hasil penelitian atau pengamatan dapat berupa teks, tabel, gambar, 

grafik dan foto yang relevan dengan  hasil penelitian. Hasil penelitian atau pengamatan 

bisa memuat data utama, data penunjang dan pelengkap yang diperlukan untuk 

memperkuat hasil penelitian atau pengamatan, menggunakan hasil uji statistik.  Hasil 

penelitian atau pengamatan dalam bentuk tabel atau gambar atau harus diinterpretasi 

maknanya. Tabel sidik ragam, tabel data pelengkap, tabel yang terlalu panjang, 

program komputer, peta, analisis ekonomi prosedur analisis laboratorium, dimuat 

dalam lampiran. 

Dalam bab ini sekaligus juga disajikan pembahasan, mengapa terjadi hasil 

yang demikian itu. Bagaimana penjelasan teorinya dan kaitannya dengan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya (hasil penelitian berupa jurnal, buletin, skripsi, tesis, dan 
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disertasi). Pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh sedemikian 

rupa harus dikemukakan dengan uraian bahasan baik dari peneliti yang bersangkutan, 

yang dapat diperkuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian orang lain. 

Ulasan alasan tersebut dapat berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif, 

kuantitatif atau secara statistik. Dalam hal ini yang penting adalah ulasannya mengapa 

hal tersebut terjadi, bahkan bisa jadi temuannya benar-benar baru (belum pernah 

ditemukan). Di dalam pembahasan seringkali juga diulas mengapa suatu hipotesa 

ditolak atau diterima. Suatu hal yang penting untuk diperhatikan di dalam memberikan 

ulasan adalah komprehensifitas dan tidak keluar dari konteks yang dicanangkan di 

dalam tujuan penelitian sehingga alur bahasan terasa konsistensinya dengan judul. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian akhir dari suatu skripsi disajikan kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan hendaknya disajikan terpisah dari saran. 

a. Kesimpulan berisi hasil-hasil utama dalam hubungannya dengan tujuan dan 

hipotesis yang telah dirumuskan. Apakah tujuan telah tercapai atau hipotesis 

telah terbukti kebenarannya. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan hasil. 

b. Saran merupakan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi: (a) peneliti 

dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan (b) Kebijakan 

praktis (c) perbaikan metoda. memuat penjelasan tentang hasil lebih lanjut, 

apakah perlu diulangi lagi (apabila hipotesis tidak terbukti kebenarannya) atau 

permasalahan apa yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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V. PUSTAKA 

 

1. Cara Mengutip Pustaka 

Jenis kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. 

Kutipan langsung merupakan cara pengutipan yang menuliskan teks asli secara 

lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat tanpa mengubah teks aslinya. Jika 

kutipan langsung tidak lebih dari tiga baris maka penulisan kutipan dapat dimasukkan 

dalam teks dengan diapit tanda kutip. Penulisan kutipan disertai nomor halaman. 

Contoh penulisan kutipan langsung adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Hardjowigeno (2017:100) “tanah memiliki…”.. 

b. Hardjowigeno (2017:100) mengemukakan bahwa “tanah memiliki…”. 

c. “Tanah memiliki…”(Hardjowigeno, 2017:100) 

 

Jika penulisan kutipan diperoleh dari sumber lain maka, penulisan dapat ditulis sebagai 

berikut: 

a. Hardjowigeno, 2017 (dalam Saputra, 2019:5) mengemukakan bahwa “tanah 

memiliki…” 

b. “Tanah memiliki…” (Hardjowigeno, 2017 dalam Saputra; 2019:5). 

c. “Tanah memiliki…” (Hardjowigeno, 2017:100;Saputra :2019:5) 

 

Jika kutipan langsung kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata (> 4 baris). Kutipan 

langsung ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri, 

dan jarak antarbaris 1 spasi. Teks yang dikutip tidak perlu diberi tanda petik pada 

pembuka dan penutupnya. Contoh penulisannya sebagai berikut ini. 

a. Nama penulis disebut dalam kalimat 

Dalam pembuatan pupuk dari limbah cair tahu dapat memebrikan beberapa 

manfaat Asmoro (2008:5) menyatakan bahwa  

Kandungan protein limbah cair tahu mencapai 40 - 60%, karbohidrat 35 - 

50% dan lemak 10%. Protein dalam limbah cair tahu jika terurai oleh 

mikroba tanah akan melepaskan senyawa N yang akhirnya akan diserap 

oleh akar tanaman. Penyusun kimia limbah cair tahu yaitu Pb (0,24 mg/L), 

Ca (34,03 mg/L), Fe (0,19 mg/L), Cu (0.12 mg/L), Na (0,59 mg/L). 

 

b. Nama penulis tidak disebut dalam kalimat 

Dalam pembuatan pupuk dari limbah cair tahu dapat memebrikan beberapa 

manfaat, yaitu 

Kandungan protein limbah cair tahu mencapai 40 - 60%, karbohidrat 35 - 

50% dan lemak 10%. Protein dalam limbah cair tahu jika terurai oleh 

mikroba tanah akan melepaskan senyawa N yang akhirnya akan diserap 

oleh akar tanaman. Penyusun kimia limbah cair tahu yaitu Pb (0,24 mg/L), 

Ca (34,03 mg/L), Fe (0,19 mg/L), Cu (0.12 mg/L), Na (0,59 mg/L). (Asmoro, 

2008:5) 
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Kutipan tidak langsung merupakan cara pengutipan dengan menuliskan 

intisari atau ikhtisar dari teks aslinya menggunakan bahsa atau kalimat penulis sendiri. 

Penulisan kutipan tidak langsung tidak perlu mencantumkan halaman dan tanda petik. 

Contoh penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

a. Bibit kakao yang bermutu baik akan menghasilkan produksi yang tinggi dari segi 

kualitas dan kuantitas (Sukemi, 2015). 

b. Menurut Sukemi (2015) Bibit kakao yang bermutu baik akan menghasilkan 

produksi yang tinggi dari segi kualitas dan kuantitas. 

Dalam menulis nama penulis ada dua cara yang lazim dilakukan untuk 

mencantumkan nama penulis pustaka dalam teks skripsi : (1) cara nama-tahun, atau 

(2) cara-nomor Contoh : Black (1960). dan Black(2) atau (2), Fakultas Pertanian 

menetapkan bahwa untuk penulisan pustaka dalamskripsi mengikuti cara nama dan 

tahun. Ketentuan penulisan nama penulis adalah sebagai berikut: 

a. Nama pengarang yang ditulis dalam tekshanya menyangkut nama keluarga, 

sedangkan nama pengarang terdiri dari duakata atau lebih, yang ditulis hanya 

nama belakang.  

b. Bila pustaka yang dikutip ditulis oleh dua penulis, maka kedua nama penulis 

tersebut ditulis.  

c. Bilamana pustaka yang dikutip terdiri dari 3 orang penulis, 

maka nama ketiga penulis wajib dicantumkan pada saat kutipan pertama kalimat 

dimuat dalam teks, dan selanjutnya ditulis seperti contoh ini : Kein, Troug, dan 

Syafei (2019). 

d. Bilamana suatu pustaka yang dikutip ditulis oleh 4 orang penulis atau lebih, maka 

pencantumannya dalam teks cukup diketik nama penulis pertama dan ditambah 

dkk atau et al  seperti contoh ini : Smith et al. (2014). 

e. Bilamana dua atau lebih makalah ditulis oleh seorang penulis dalam tahun yang 

sama, maka caranya adalah sebagai berikut : Piere (2015a) dan Piere (2015b). 

Pada pengutipan pustaka yang berupa tabel, nama pengarang dan tahun 

dikutip di bawah kiri tabel. 

 

2. Penulisan Daftar Pustaka 

Secara umum penulisan daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad dari 

huruf pertama nama penulis(yang sudah dibalik). Nama penulis dicantumkan dalam 

identitas pustaka dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang yang diikuti 

inisial (singkatan) nama kecil ataunama depan. 

Contoh penulisan ditinjau dari penulis adalah sebagai berikut: 

a. Pustaka dengan satu penulis 

Kartasapoetra, A.G. 2004. Klimatologi, Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan 
Tanaman. Bumi Aksara. Jakarta 

 
b. Pustaka dengan dua penulis. Penulisan nama penulis lebih dari satu dapat 

diberi tanda hubung “&” atau “dan” 

Sitompul,S. M. Dan B. Guritno. 1995. Pertumbuhan Tanaman. UGM Press. 

Yogyakarta 
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c. Pustaka dengan tiga penulis. Penulisan dengan tiga penulis hingga enam 

penulis yaitu ditulis hingga penulis terakhir dengan tanda penghubung “&” atau 

kata “dan” 

Sulaeman, Suparto, dan Eviati. 2016. Petunjuk teknis analisis kimia 
tanah,tanaman, air dan pupuk. Bogor: Balai Penelitian Tanah 

 
d. Pustaka dengan lebih dari enam penulis. Penulisan dengan lebih dari enam 

penulis ditulis hingga penulis keenam dan seterusnya ditulis dkk atau et al. 

Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume (Nomor): halaman 

Liu, S.K., Niu,Z.Y., Wang,Y.N., Zhang,J., Haf,Z.F.,Li, H.L.,Sun, et al. 2015. Effect 
of dietary crude protein on the growth performance, carcass 
characteristics and serum biochemical indexes of lueyang black boned 
chicken fromseven to twelve weeks of age. JurnalBrazilianPoultry 
Science. 17 (1) : 105-108 

 
e. Pustaka dengan nama lembaga sebagai penulis 

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus besar bahasa 
Indonesia: Edisi Keempat. Balai Pustaka. Jakarta 

 
f. Pustaka dengan penulis yang sama dan tahun yang sama 

Abedi, J., Courtney, M., & Leon, S. (2003a). Effectiveness and validity of 
accommodations for English language learners in large-scale 
assessments (CSE Technical Report 608). Los Angeles: National Center 
for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing. 

Abedi, J., Courtney, M., & Leon, S. (2003b). Research-supported accommodation 
for English language learners in NAEP (CSE technical report 586). Los 
Angeles: National Center for Research on Evaluation, Standards, and 
Student Testing. 

 
Contoh penulisan berdasarkan jenis sumber adalah sebagai berikut: 

a. Pustaka berupa jurnal 

Nama penulis ditulis paling depan diikuti dengan tahun. Nama jurnal ditulis 

dengan cetak miring dan huruf awal setiap katanya dengan huruf kapital. Bagian 

akhir berturut-turut ditulis tahun/volume ke berapa, nomor (dalam kurung), dan 

nomor halaman artikel tersebut 

Samsudin A, M.N. Sangadji dan Adriyanton. 2015. Respon Pertumbuhan Dan 
Hasil Ubi Banggai (Dioscoreaspp) Varietas “Baku Boan Memela” 
Terhadap Pemberian Pupuk Anorganik, Dan Organik Serta Mulsa 
Jerami Padi. Jurnal Agrotekbis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, 
Palu, 3 (1) : 31 – 38. 

 

b. Pustaka berupa majalah 

Urutan penulisan berupa Nama penulis, diikuti tanggal, bulan, dan tahun (jika 

ada). Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dengan huruf kapital pada awal 

judul dan awal anak judul (jika ada). Nama majalah/koran ditulis dengan huruf 

kapital setiap awal kata dan dicetak miring. Nomor halamandisebut pada bagian 

akhir. 

Taufik, A. (2009, 9-15 Februari). Bahasa: Mencari habib sejati. TEMPO, 3751, 64 
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Jika majalah/surat kabar diperoleh secara online penulisan adalah sebagai 

berikut 

Rizal, S. (2011, 4 Desember). Nasib profesor dan program doktor di indonesia. 
Kompas. Diakses 4 Desember 2011, dari http:// digital.kompas.com 

 

c. Pustaka berupa buku 

Urutan penulisan berupa nama penulis diakhiri titik, tahun terbit dipisahkan 

dengan tanda titik. Judul buku ditulis dengan cetak biasa dengan huruf kapital 

pada awal judul dan awal anak judul (jika ada), dan tanpa tanda kutip. 

Hardjowigeno, S. 2007. Ilmu Tanah. Mediyatama Sarana Perkasa. Jakarta 

Harjadi, S.S. 2002. Pengantar Agronomi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

 

d. Pustaka berupa proceeding 

Jika kumpulan artikel atau makalah yang disajikan dalam simposium seminar, 

penataran, lokakarya diterbitkan dan ada editornya, nama editor ditulis di depan 

diikuti tahun, judul prosiding atau proceeding(bila ada), dan nama pertemuan.  

Sugito, Y. 2002. Pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia: prospek 
dan permasalahannya. Disampaikan pada Prosiding Lakokarya 
Nasional Pertanian Organik. Universitas Brawijaya, Malang 

 
Jika pustaka berupa artikel/makalah yang menjadibagian proceeding, nama 

penulis diletakkan di bagian depan diikuti tahun, judul artikel/makalah, nama 

editor, judul pertemuan, dan nomor halaman. Pada bagian akhir ditulis tempat 

dan nama penerbit atau nama universitas penyelenggara pertemuan 

Azmi, Gunawan. 2000. Hasil-hasil Penelitian Sistem Integrasi Ternak-Tanaman. 
Prosiding Lokakarya Hasil Pengkajian Teknologi Pertanian, Halaman 
91-95. Bengkulu: Balitbang Pertanian bekerja sama dengan Universitas 
Bengkulu 

 
e. Pustaka berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian yang tidak 

dipublikasi 

Ururtan penulisan berupa Nama penulis diikuti tahun, judul pustaka (dicetak 

miring), pernyataan ”Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan penelitian tidak 

dipublikasikan”. Pada bagian akhir ditulis nama perguruan tinggi dan nama kota 

Mulyaningsih, R. 2013. Pemanfaatan tepung tulang ayam (TTA) untuk 

meningkatkan kadar n, p dan k pada pupuk organik cair limbah industri 

tahu.  Skripsi Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, Semarang. 

 

f. Pustaka berupa artikel online 

Urutan penulisan berupa nama penulis, tahun, judul artikel (dicetak miring). 

Tanggal akses dan alamat  

Novieta, I. D. 2012. Pemanfaatan Ampas Tahu untuk Pakan Ternak: Sulawesi 
Selatan. diakses 25 Januari 2013 dari http://pemanfaatan-ampas-tahu-
untuk-pakan.html. 

 

 

 

http://pemanfaatan-ampas-tahu-untuk-pakan.html/
http://pemanfaatan-ampas-tahu-untuk-pakan.html/
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VI. GAMBAR, TABEL, LAMBANG, SATUAN DAN SINGKATAN, DAN CETAK 

MIRING 

 

1. Gambar 

Istilah gambar mencaku ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, 

monogram, potret.Ketentuan pembuatan gambar adalah sebagai berikut: 

a. Gambar harus dibuat pada kertas naskah skripsi, tanda dalam gambar harus 

serasi dan jelas.  

b. Usahakan gambar dimuat pada halaman yang banyak membahas gambar 

tersebut, ditempatkan simetrik dari batas tepi pengetikan tanpa garis bingkai tepat 

ditengah halaman (center) 

c. Gunakan tinta hitam atau hasil proses komputer untuk tanda-tanda yang dimuat 

dalam gambar. 

d. Nomor urut dan judul gambar diketik dibawah gambar, penomoran menyesuaikan 

bab gambar itu berada 

e. Jarak antara baris dan judul adalah satu spasi dibawahnya.  

f. Jarak antara baris dalam judul adalah satu spasi. 

g. Judul gambar tanpa diakhiri dengan tanda petik.  

h. Judul gambar diketik dengan huruf besar di awal (Sentence case), 

i. Keterangan gambar ditempatkan di atas judul gambar. 

j. Gambar yang berukuran lebih besar dari ukuran kertas apabila dimuat dalam teks 

skripsi disarankan skalanya diperkecil. Ukuran gambar yang lebih besar dimuat 

dalam lampiran atau halaman tersendiri  (misal : peta). Dengan bagian atas adalah 

sisi yang dijilid 

k. Gambar yang dikutip dari sumber lain harus dicantumkan nama penulis dan tahun 

publikasi makalah bersangkutan, dalam tanda kurung dibelakang judul. 

l. Bila gambar merupakan komplikasi dari berbagai sumber, maka cara memberikan 

tanda-tanda gambar harus dibedakan, dengan diberi tanda superskrip sedangkan 

keterangannya diberikan pada catatan kaki di bawah judul gambar itu. 

Contoh gambar dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

2. Tabel 

Tabel dimuat dalam satu halaman dan tidak boleh dipisah, tabel dengan 

jumlah lajur dan baris yang lebih besar dari ukuran kertas diusahakan untuk 

memperkecil skalanya sehingga muat dalam satu halaman kertas naskah skripsi. Ada 

kalanya diperlukan superskrip untuk maksud tertentu, hingga batas masih terbaca oleh 

mata normal. Untuk tabel tidak diperlukan garis kolom. 

Tabel, nomor tabel, dan judul tabel diketik di atas tabel. Judul tabel 

ditempatkan simetrik dan tanpa diakhiri dengan titik. Setiap kata pada judul tabel 

diketik dengan huruf besar, kecuali pada kata penghubung, kata depan, dan 

keterangan tempat. Jarak antara baris akhir dari judul tabel dengan tabel adalah dua 

spasi. Jarak antara baris yang satu dengan yang lain dalam judul adalah satu spasi. 

Tabel yang dikutip dalam sumber lain (pustaka) wajib dicantumkan nama 

penulis dan tahun publikasinya dalam tanda kurung dibelakang judul tabel. Tabel yang 

memuat data yang berasal dari sumber berbagai sumber pustaka diberi superskrip 

yang sama. Superskrip itu kemudian dijelaskan pada catatan kaki di bawah tabel atau 
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dibuat lajur khusus disebelah kanan tabel, yang memuat nama penulis dan tahun 

publikasi masing-masing makalah yang dijadikan sumber data. Contoh tabel dapat 

dilihat pada lampiran 17. 

 

3. Lambang 

Lambang untuk Peubah (variabel) dipakai untuk memudahkan penulisan 

peubah tersebut dalam rumus dan dalam pernyataan aljabar lainnya. Semua huruf 

harus dinyatakan dalam abjad latin dan abjad yunani, baik huruf besar maupun 

kecilnya. Lambang dapat terdiri dari satu atau dua huruf. Lambang dapat diberi 

subskrip atau superskrip atau kedua-duanya. Subskrip dan superskrip dapat berupa 

huruf atau angka. Pilihlah lambang yang sudah lazim digunakan sesusai keilmuan. 

Awal suatu kalimat tidak dibenarkan dimulai dengan lambang; karenanya 

susunlah kalimat sedemikian rupa sehingga tidak perlu diawali dengan lambang 

peubah. 

 

4. Satuan dan Singkatan 

Hindarkan pemakaian angka, seperti halnya lambang peubah pada awal 

suatu kalimat. Gunakan angka untuk tanggal, nomor halaman, persentase, dan waktu, 

seperti : 2 Januari 2019; 09.00 pagi, halaman 83, 27 persen. Dalam skripsi sebaiknya 

jumlah dinyatakan dalam angka sedangkan satuan ukuran dinyatakan dengan 

singkatan satuannya, terkecuali bila satuan itu tidak didahului oleh satuan angka, 

misalnya: tabung diukur dalam diameter dan lebarnya adalah 10 cm. perlu diperhatikan 

bahwa penulisan satuan ukuran tidak diberi tanda titik dibelakangnya. 

Untuk angka kurang dari 10 digunakan angka, seperti empat bagian. 

Bilamana dalam satu kalimat memuat satu rangkaian angka-angka lebih besar dari 10, 

maka semuanya dicantumkan dengan angka sedangkan singkatan satuannya cukup 

dicantumkan setelah urutan angka terakhir, misalnya : 0, 4, 10, dan 20o C. Untuk suatu 

pecahan, kiranya dapat diikuti contoh di bawah ini : 
 

(a) (A+B) / (C+D); dyi/dxi 
 

(b) 10 g ml-1; 10 kal g-1 
 

(c) Exp. (a2 + b2)1/2 
 

(d) x dari pada z 

(e) 
       

   
 

 
 

 dari pada 
       

    
 

 
 

 

 
Untuk menyatakan suatu desimal, gunakan tanda titik, sedang ribuan atau kelipatan 

ribuan ditulis berikut : 1.000 : 1.000.000 

 

5. Cetak Miring (italic)  

Huruf yang dipakai untuk cetak miring sama besar dengan huruf untuk 

naskah. Contoh pada mesin ketik IBM, huruf italic dimuat pada kepala Light Static 12 

pitch. Bilamana tidak tersedia huruf italic, pemberian garis bawah perkataan diartikan 

bahwa perkataan tersebut dimaksudkan dicetak miring. Kata-kata latin harus diketik 

miring atau diberi garis bawah, misalnya :et al.,i.e., viz., z priori tet a tet, oryza sativa L. 
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Pare, Thio bacillus ferrooxidans Temple dan Calmer, Rhixopus nigrecaus. Istilah asing 

diketik biasa dan diberi tanda petik, misalnya : “curing”, “split application”, “appendage”. 
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VII. SYARAT-SYARAT PENGETIKAN 

 

1. Bahan Dan Ukuran 

a. Kertas 

Usulan penelitian dan skripsi dicetak pada kertas HVS 80 gsm, ukuran A4, warna 

putih, tidak bolak-balik. Perbanyakannya dapat dilakukan dengan foto copy yang 

bersih dengan berat kertas minimal 70g. 

b. Sampul 

Sampul dibuat dari kertas warna sesuai program studi diperkuat dengan karton 

dan dilaminasi (laminated). 

 

2. Pengetikan 

a. Macam huruf 

1) Huruf: Times New Roman. 

2) Ukuran huruf (font size): 12 point. 

3) Nama ilmiah ditulis sesuai dengan aturan baku. 

4) Bahasa asing (termasuk bahasa daerah) yang ejaannya bertahan atau tidak 

disesuaikan dengan bahasa Indonesia ditulis dalam huruf miring (italic). 

b. Batas tepi halaman 

Naskah ditulis dengan batas (margin) sebagai berikut: 

1) Tepi atas (top margin): 3 cm. 

2) Tepi bawah (bottom margin): 3 cm. 

3) Tepi kanan (right margin): 3 cm. 

4) Tepi kiri (left margin): 4 cm. 

c. Jarak antarbaris 

1) Jarak antara dua baris uraian dalam naskah 2 spasi. 

2) Judul Tabel, Keterangan Gambar, Keterangan Tabel, ringkasan,dan Daftar 

Pustaka diketik dengan jarak satu 1 spasi. 

3) Jarak antara judul bab atau judul sub-bab dengan baris pertama paragraf 

yang mengikutinya, antara sub-bab dengan sub-bab berikutnya, antara baris 

terakhir teks dengan judul tabel atau judul gambar, dan jarak antara tabel 

dengan baris pertama teks yang menyusulnya adalah dua 2 spasi. 

4) Jarak antara judul tabel dengan tabel, tabel dengan keterangan tabel judul 

gambar dengan gambar, gambar dengan keterangan gambar dan pustaka 

satu dengan yang berikutnya pada daftar pustaka adalah 1 spasi. 

d. Jarak antar kata / Pengisian Ruangan  

Jarak antar kata harus diperhatikan, sehingga batas kanan kertas tidak perlu 

lurus betul, untuk itu diperbolehkan memutuskan kata dengan ketentuan 

mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ruangan yang 

terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus mulai 

dari batas tepi kiri sampai batas kanan tepi kanan, dan jangan sampai ada 

ruangan yang terbuang kecuali kalau mulai dengan alinea baru,  gambar, sub 

judul atau hal-hal yang khusus.  
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e. Teks Utama 

 Uraian di dalam bagian teks utama memuat butir-butir sebagai berikut: 

1) Baris pertama suatu paragraf diketik menjorok ke dalam, ketukan ke-6 dari 

batas tepi kiri atau 1,25 cm  

2) Bab ditulis dengan huruf kapital dan diatur simetris kiri kanan, tanpa diakhiri 

titik. Bab ditulis dengan huruf tebal pada halaman baru. Nomor bab ditulis 

dengan angka romawi dengan ukuran huruf 12 point. 

3) Sub-bab ditulis dari tepi kiri, diketik dengan huruf tebal, huruf pertama pada 

kata pertama ditulis dengan huruf kapital, ukuran huruf 12 point dan tanpa 

diakhiri titik. Kalimat pertama sesudah sub-bab dimulai dengan paragraf baru. 

Sub-bab yang terdiri atas lebih dari 1 baris ditulis dengan jarak 1 spasi. 

4) Anak sub-bab diketik mulai dari tepi kiri dengan huruf tebal ukuran huruf 12 

point,  tanpa diakhiri titik, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan 

huruf kapital. Kalimat pertama sesudah anak sub-bab dimulai dengan paragraf 

baru. Anak subbab yang terdiri atas lebih dari 1 baris ditulis dengan jarak satu 

1 spasi 

5) Penulisan baris kedua paragraf lurus dengan angka awal sub-bab atau sub 

sub-bab 

f. Perincian ke bawah 

 Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, 

memakai nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. 

Penggunaan garis penghubung (-) atau bullets yang ditempatkan di depan 

perincian tidaklah dibenarkan. 

g. NomorHalaman 

Halaman-halaman bagian persiapan skripsi diberi nomor berbeda dengan nomor 

halaman tubuh utama skripsi. Halaman-halaman persiapan diberi nomor angka 

kecil Romawi yang diketik di tengah halaman dan 3 cm dari batas bawah kertas. 

Angka nomor halaman tubuh utama skripsi berupa angka arab dan dimulai pada 

bab pendahuluan dan seterusnya sampai dengan lampiran-lampiran yang diketik 

pada 3 cm dari batas atas kertas dan 3 cm dari batas kertas sebelah kanan. Tiap 

bab dimulai pada halaman baru dan nomor halamannya dicantumkan pada 

bagian tengah bawah halaman dan 3 cm dari batas bawah kertas, sedangkan 

untuk halaman berikutnya berada di sebelah kananatas. 

 

3. Pemakaian Bahasa Indonesia Baku 

Bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam naskah harus Bahasa 

Indonesia yang baku dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Kaidah tata bahasa harus ditaati. Kalimat haruslah utuh dan lengkap, pergunakan 

tanda baca seperlunya agar dapat dibedakan anak kalimat dari kalimat induknya, 

kalimat yang diterangkan. 

Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama (saya, kami), jangan 

digunakan dalam kalimat naskah, kecuali dalam kalimat kutipan. Pemisahan kata 

menjadi suku kata pada batas mengetikan sebelah kanan harus mengikuti ketentuan 

tata bahasa. Kalimat terakhir pada baris kalimat di dasar tidak boleh di potong. Apabila 

suatu alenia terakhir pada halaman tersebut minimum tersisa dua baris. Demikian pula 

bagian yang dipindahkan pada halaman berikutnya minimum dua baris. Gunakan buku 



27 

 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai pedoman. 

a. Kalimat dan paragraf 

Kalimat Indonesia umunya mempunyai ciri pendek, pasif dan dan 

sederhana. Unsur kalimat yang harus ada ialah subjek dan predikat. Dalam menulis 

karya ilmiah, gaya penulisan yang beremosi perlu dihindari seperti kesimpulam 

amat sangat berarti, hasil sangat menarik dll. 

Paragraf berfungsi sebagai pemersatu kalimat yang koheren serta 

berhubungan secara sebab -akibat yang disertai dengan alasan yang logis dan 

efektif, dan objektif untuk menjelaskan suatu kesatuan gagasan atau tema. 

Argumen penulis hanya dapat dikembangkan melalui penyusunan serangkaian 

paragraph yang efektif, yaitu dengan pemanfaatan fungsi paragraph pembuka, 

paragraph penghubung serta paragraph penutup. Paragraph yang baik harus 

mempunyai kesetalian kalimat. Penggunaan kata rangkai yang tepat dapat 

membantu keefektifan paragraf. Contoh kata rangkai antara lain : selanjutnya, 

seperti halnya, akan tetapi, walau demikian, sebaliknya, oleh sebab itu, agar, pada 

umumnya, secara singkat dll. 

Kata “sedangkan”, “sehingga’, “tetapi”, “dan” adalah kata hubung, bukan 

kata rangkai sehingga tidak dapat ditempatkan di awal kalimat, apalagi di awal 

paragraph. 

 

b. Permulaan kalimat 

1) Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat, harus 

dieja, misalnya : “Dua puluh satu ekor DOC dinyatakan mati sebelum 

diangkut dengan truck“  

2) Permulaan kalimat setelah titik dan koma  

 Kalimat baru setelah titik, dimulai pada ketukan ketiga (character kedua), 

dan setelah 'koma' dimulai pada ketukan kedua (character pertama).  

 

4. Perbaikan Kesalahan 

Naskah skripsi yang dipersembahkan dengan baik tidak memuat kesalahan baik 

kesalahan naskah maupun kesalahan ketik. 
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VIII. PEDOMAN SEMINAR ILMIAH 

 
 

1. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, setiap mahasiswa program strata-1 

Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri diwajibkan melakukan seminar ilmiah 

paling sedikit 2 (dua) kali, masing-masing untuk Proposal Penelitian dan Hasil 

Penelitian Skripsi. 

 

2. Persyaratan Seminar 

Seorang mahasiswa diperbolehkan melakukan seminar ilmiah bila telah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Telah menyelesaikan makalah seminar berupa Proposal Penelitian Skripsi dan 

atau Hasil Penelitian Skripsi. 

b. Telah mendapat persetujuan dosen pembimbing dan Ketua Program Studi 

c. Telah mengikuti seminar mahasiswa yang pelaksanaanya telah diatur oleh 

jurusan masing-masing. 

 

3. Tata Tertib Seminar 

a. Sebelum pelaksanaan seminar, pemrasaran harus sudah mendaftar ke bagian 

seminar paling lambat 5 hari sebelum seminar dilaksanakan. 

b. Jurusan mengumumkan pelaksanaan seminar selambat-lambatnya 2 hari 

sebelum seminar dilaksanakan. 

c. Seminar dipimpin oleh seorang moderator dan dibantu oleh seorang notulen. 

d. Pemrasaran wajib menyertakan makalah seminar kepada dosen pembimbing 

dan kepada peserta seminar paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan 

seminar. 

e. Seminar dianggap sah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu 

dosen pembimbing dan 10 mahasiswa peserta seminar. 

f. Seminar dimulai dengan pembukaan oleh moderator, dilanjutkan dengan 

presentasi proposal oleh pemrasaran secara lisan selama 10 menit kemudian 

diteruskan dengan penyampaian pertanyaan dan saran oleh peserta seminar 

terakhir saran-saran dari dosen pembimbing kurang lebih 10 menit dan ditutup 

oleh moderator. 

g. Pemrasaran seminar diwajibkan memakai “Official Cup” (baju putih, celana 

hitam, dasi hitam, sepatu hitam dan jas almamater). 

h. Seluruh peserta seminar diwajibkan berpakaian rapi. 
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IX. PEDOMAN UJIAN SKRIPSI 

 
 

1. Seorang mahasiswa berhak menempuh ujian skripsi apabila telah memenuhi 

syarat-syarat umum ujian (lihat Buku Pedoman Fakultas Pertanian). 

2. Ketentuan tentang syarat-syarat serta tugas dan hak majlis penguji, tata cara 

pelaksanaan ujian dan penilaian ujian sarjana mengacu kepada Buku Pedoman 

Fakultas Pertanian. 

3. Tata Tertib Ujian Skripsi 

a. Mahasiswa berhak mengajukan ujian akhir setelah skripsi disetujui oleh dosen 

pembimbing. 

b. Naskah skripsi rangkap 4 sudah diserahkan kepada Jurusan paling lambat 7 hari 

sebelum pelaksanaan ujian, sedangkan naskah skripsi dan undangan diserahkan 

kepada penguji selambat-lambatnya 4 hari sebelum ujian. 

c. Dalam ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dengan 

menggunakan “Official Cup”. 

d. Majlis penguji diwajibkan berpakaian PDH/batik/berdasi bagi penguji pria dan 

PDH/batik/blouser bagi penguji wanita. 

e. Ujian dimulai setelah semua Majlis Penguji hadir dan Ketua Majlis Penguji 

selesai melakukan pengecekan terhadap persyaratan ujian dan lembar-lembar 

lain yang diperlukan, seperti : lembar penilaian, lembar revisi dan berita acara 

ujian. 

f. Mahasiswa dipanggil oleh Ketua Majlis Penguji guna mempresentasikan 

skripsinya secara lisan (tidak boleh membaca) selama kurang lebih 5-10 menit 

untuk kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Presentasi skripsi diwajibkan 

menggunakan olat bantu OHP dan atau Slide Projektor. 

g. Dalam acara tanya jawab Ketua Majlis Penguji bertindak sebagai moderator. 

Pelaksanaan diskusi (tanya jawab) tidak harus dilakukan secara bergantian 

untuk setiap penguji, melainkan dapat dilakukan secara simultan. 

h. Ujian skripsi dilaksanakan paling lama 2 jam. 

i. Pertanyaan-pertanyaan dalam ujian skripsi tidak hanya menyangkut hal-hal yang 

secara langsung terdapat dalam skripsi. Akan tetapi lebih bersifat komprehensif 

dalam arti meliputi segala pengetahuan yang diperoleh selama kuliah yang 

terkait dengan skripsi. 

j. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, majelis penguji berkewajiban pula 

memberikan bekal terakhir kepada mahasiswa terutama terhadap bidang ilmu 

yang lemah. 

k. Setiap saran penguji yang tidak memerlukan jawaban mahasiswa misalnya 

tipologi penulisan, tidak perlu diulas panjang lebar secara lisan tetapi cukup 

disampaikan ringkas atau secara tertulis dalam lembar revisi dan atau naskah 

skripsi. 

 

4. Penilaian Ujian Skripsi 

a. Kemampuan dalam presentasi dan penampilan secara keseluruhan yang 

menyangkut : sistematika dalam presentasi, penggunaan bahasa yang baik dan 

benar serta gaya bahasa ilmiah, dan sifat tanggap mahasiswa dalam menerima 
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saran-saran dan kritikan. 

b. Kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait 

dengan skripsi dan bidang ilmu mahasiswa. 

c. Kemampuan penalaran, menyangkut pemecahan masalah praktis di lapangan, 

jangkauan ke masa depan dan kemampuan mensintesa berbagai bidang ilmu 

yang terkait. 

d. Kemampuan penulisan skripsi, meliputi : sistematika penulisan, perumusan 

kalimat serta tata dan gaya bahasa, tata cara pengetikan, konsistensi alur 

penyajian dan kerapian skripsi. 

 

5. Lain-lain 

a. Apabila karena sesuatu hal anggota majelis penguji (termasuk dosen 

pembimbing) tidak hadir, Ketua Majelis Penguji berhak mengambil alih tugas 

anggota penguji yang dimaksud dan bila perlu menggantinya dengan dosen lain. 

Ketua Majelis Penguji wajib melaporkan pelaksanaan ujian kepada Pimpinan 

Fakultas. 

b. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa teruji tidak hadir tanpa alasan yang jelas, 

Majelis Penguji dapat menetapkan jadwal ujian tunda dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. Sangsi akademik dapat dikenakan terhadap pelanggaran ini setelah 

mendapat persetujuan dari Majelis Penguji dan disyahkan oleh Pimpinan 

Fakultas. 
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kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber 

kutipan dan daftar pustaka. 

 

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur- 

unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik Sarjana 

yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perudang- 

undangan yang berlaku. 

 

Kediri,................................ 

Mahasiswa, 

 

 

Materai 6000 

 

 

Nama :............................. 
       NIM :............................. 
       Prodi :............................. 

Fakultas Pertanian Uniska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Lampiran 10. Contoh Ringkasan 

 

ARIK WAHYU SETIAWAN 16230110026: Pengaruh jumlah buku batang bawah dan 

waktu defoliasi batang atas terhadap keberhasilan sambungan dan pertumbuhan awal 

bibit mangga (Mangifera indica L.) varietas podang udang di bawah bimbingan; Prof. 

Dr. Sumarji, SP. M.P dan Ir. Moch. Darul Anwar, MMA. M.P. 

 

 

RINGKASAN 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah buku batang 

bawah dan waktu defoliasi batang atas terhadap keberhasilan sambungan dan 

pertumbuhan awal bibit mangga (Mangifera indica L) varietas Podang udang. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2004, yang 

bertempat di Lahan PT. Bukit Dhoho Indah Kediri yang terletak di Desa Tiron, 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial. Faktor pertama adalah 

jumlah buku batang bawah (B) terdiri dari tiga level, yaitu 1 buku, 2 buku dan 3 buku. 

Faktor kedua adalah waktu defoliasi Batang atas (D) terdiri dari empat level, yaitu 

defoliasi 0 hari, 2 hari, 5 hari dan 7 hari sebelum sambung. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan Anova. Jika terjadi perbedaan yang nyata antar perlakuan 

dilanjutkan dengan uji BMT 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kombinasi perlakuan batang bawah tiga 

buku dan waktu defoliasi batang atas lima hari sebelum sambung mempunyai respon 

yang positif terhadap jumlah daun batang atas (16,10 helai), luas daun batang atas 

(864,35 cm) dan berpengaruh terhadap keberhasilan sambungan yang jadi (93,33%) 

dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya. Perlakuan batang bawah tiga buku 

mempunyai pengaruh yang baik terhadap kecepatan saat keluar tunas (18,42 hari setelah 

sambung), saat keluar daun pertama (22,08 hari setelah sambung) dan memacu 

pertambahan diameter batang atas (0,66 mm), sedang perlakuan waktu defoliasi batang 

atas lima hari sebelum sambung dapat mempercepat saat keluar  daun pertama (21,93 

hari setelah sambung) dan saat keluar tunas (18,83 hari setelah sambung) serta memacu 

pertambahan diameter batang atas (0,59 mm). 
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Lampiran 11. Contoh Summary 

 

ARIK WAHYU SETIAWAN 060230110026: The effect of amount of rootstock 

notes and defoliation time of scion to find out of grafting and early growth of mango 

(Mangifera indica L.) seeds podang prawn varietiy. Supervised by Prof. Dr. Sumarji, 

SP. M.P dan Ir. Moch. Darul Anwar, MMA. M.P. 

 

 

SUMMARY 

 

 

The research had been conducted to determine the effect of amount of 

rootstock notes and defoliation time of scion to find out of grafting and early growth of 

mango (Mangifera indica L.) seeds podang prawn varietiy. This research was 

condusted from May to August 2004 at PT. Bukit Dhoho Indah Kediri, Kedriri 

Regency.  

This research based on completely randomized block design with 2 treatments 

and 3 replications. The first factor was amount of rootstock notes (B) consisting of 

three levels: 1 notes, 2 notes, 3 notes. The second factor was defoliation time of scion 

consisting 4 levels:   defoliation 0, 2, 5, 7 days before grafting.  

This research showed that the combination of rootstock 3 notes and defoliation 

time of scion in 5 days before grafting had a positive response to the amount of scion 

leaves (16,10 blade), the area of upper scion leaves (864,35 cm), and succesfully 

grafting (93,33%) compared to other treatment combination. The treatment of 

rootstock 3 notes  had a good effect on sprout out speed (18,42 days after grafting), the 

first leaf comes out (222,08 days after grafting), and spur the increase in diameter of 

scion (0,66 mm), while the treatment of defoliation time of scion 5 days before 

grafting can be accelerate when the first leaf comes out (21,93 days after grafting), 

when sprout out (18,83 days after grafting), and spur the increase in diameter of scion 

(0,59 mm). 
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scion.......................................................................................... 39 

3 Posisi tunas batang atas saat penyambungan   

The position of sprout scion when grafting  

................................................................................................... 41 

4 Tahapan pertautan antara batang atas dengan batang bawah  

The stage of linking between scion and 

rootstock.................................................................................... 43 
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Lampiran 17. Contoh Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Nomor      Teks      Halaman 

1    Sidik ragam saat keluar tunas ................................................................. 57 

2    Sidik ragam saat keluar daun pertama .................................................... 57  

3    Sidik ragam luas daun batang atas umur 30, 44, 58, dan 72 .................. 57  

4    Sidik ragam pertambahan tinggi batang atas umur 30, 44, 58, dan 72 .. 57  

5    Sidik ragam presentase tumbuh .................................................................. 57  

6    Sidik ragam presentase tumbuh .............................................................. 57  

7    Deskripsi mangga podang ...................................................................... 57  

8    Bibit umur 5 minggu setelah sambung ................................................... 57  
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Lampiran 18. Contoh Tabel 

 

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman ( cm ) akibat kombinasi perlakuan pupuk SP 36 dan 

pupuk kandang sapi umur 20 dan 30 hari setelah tanam  

 The average of height plant due to the combination SP 35 and cow manure in 

20 and 30 days after planting 

Kombinasi Perlakuan 
Rata-rata tinggi tanaman (cm) umur (hst) 

20 30 

P1K1 5,653a 15,64a 

P1K2 7,293b 17,317bc 

P1K3 7,213b 17,260b 

P2K1 7,277b 17,327bc 

P2K2 7,433b 17,523bc 

P2K3 7,797c 17,817c 

P3K1 8,770d 18,870d 

P3K2 8,887d 18,967d 

P3K3 9,943e 19,993e 

BNT 5% 0,547 0,531 

Keterangan : angka-angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%  
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Lampiran 19. Contoh Gambar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Grafik rata-rata temperatur dan kelembapan udara di lokasi penelitian 

mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2007  

The graph of average temperatur and humidity at research location from 

May to August 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Hasil analisa laboratorium kandungan N total untuk perlakuan defoliasi 

Laboratory analysis result for N total for defoliation treatment 
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Lampiran 20. Contoh Gambar 
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Arah Kesuburan 

 

Gambar 1. Denah Penelitian  

             Research Map 

Keterangan:  

a. Ukuran petak   : 200 cm x 150 cm 
b. Jarak antar petak  : 40 cm 

c. Jarak antar blok/kelompok : 50 cm 
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Lampiran 21. Contoh Lampiran 

Lampiran 1. Sidik ragam jumlah daun batang atas umur 30, 44, 58 dan 72 hari setelah 

sambung 

Keterangan : 
 ns = tidak berpengaruh nyata 
 * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 

 

 

 

Umur 

Tanaman 

 

SK 

 

Db 
 

JK 
 

K

T 

 

F. Hitung 
F. Tabel 

5% 1% 

 

 

30 hari 

Kelompok 2 0.95 0.47 0.36 ns 3.44 5.72 
Perlakuan 11 61.71 5.61 4.22 ** 2.26 3.18 
B 2 35.71 17.85 13.41 ** 3.44 5.72 
D 3 18.35 6.12 4.60 * 3.05 4.82 
B X D 6 7.65 1.28 0.96 ns 2.55 3.76 
Galat 22 29.28 1.33 -   

Total 35 153.66 - -   

 

 

44 hari 

Kelompok 2 3.41 1.70 1.38 ns 3.44 5.72 
Perlakuan 11 75.95 6.90 5.60 ** 2.26 3.18 
B 2 43.88 21.94 17.80 ** 3.44 5.72 
D 3 23.92 7.97 6.47 ** 3.05 4.82 
B X D 6 8.15 1.36 1.10 ns 2.55 3.76 
Galat 22 27.12 1.23 -   
Total 35 182.41 - -   

 

 

58 hari 

Kelompok 2 2.28 1.14 1.01 ns 3.44 5.72 
Perlakuan 11 73.82 6.71 5.97 ** 2.26 3.18 
B 2 42.03 21.02 18.71 ** 3.44 5.72 
D 3 22.37 7.46 6.64 ** 3.05 4.82 
B X D 6 9.41 1.57 1.40 ns 2.55 3.76 
Galat 22 24.71 1.12 -   
Total 35 174.63 - -   

 

 

72 hari 

Kelompok 2 1.3 0.69 0.62 ns 3.44 5.72 

Perlakuan 11 117.55 10.69 9.64 ** 2.26 3.18 
B 2 58.44 29.22 26.36 ** 3.44 5.72 
D 3 40.20 13.40 12.08 ** 3.05 4.82 
B X D 6 18.91 3.15 2.84 * 2.55 3.76 
Galat 22 24.39 1.11 - - - 

Total 35 260.88 - - - - 


