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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Definisi 

Skripsi adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan 

secara mandiri oleh mahasiswa dibawah bimbingan tim pembimbing 

sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana atau Starata satu (S-1). 

Karya tulis akademik tersebut harus disusun oleh mahasiswa 

berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas 

suatu permasalahan yang dikemukakan atau penemuan baru dalam 

bidang yang menjadi kajian dalam program studinya. 

B. Tujuan 

Penyusunan skripsi merupakan salah satu tugas, metode atau cara 

yang harus dilakukan dalam pendidikan mahasiswa untuk menjadi sarjana 

yang mampu : 

1. Menghayati azas-azas keilmuan sehingga dapat berpikir, bersikap dan 

bertindak sebagai ilmuwan sesuai dengan bidang ilmunya 

2. Menguasai dasar-dasar ilmu serta metodelogi penelitian dibidang  

keahliannya sehingga mampu menemukan, mamahami, menjelaskan 

dan merumuskan cara  penyelesaian masalah yang ada 

3. Mengkomunikasikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan pada 

forum ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan 

ketentuan. 

C. Persyaratan 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyusun 

skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Telah mencapai minimum 110 sks dan telah menyelesaikan  

persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan dari Program Studi 

dan telah mencapai IPK minimal 2,75 

2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan telah 

mengisi kartu rencana studi  (KRS). 

1 
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D. Topik Skripsi 

Topik skripsi adalah mengenai persoalan, masalah atau fenomena  

yang titik beratnya berada dalam kawasan bidang keahlian utama 

mahasiswa. Pemilihan topik skripsi dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan sendiri topik skripsi sesuai dengan masalah yang diminati 

2. Berdasarkan arahan dosen penasehat akademik. 

E. Pembimbing Skripsi  

1. Pembimbing skripsi adalah 2 orang atau sebanyak–banyaknya 3 

orang dosen dan bila diperlukan dapat melibatkan tenaga ahli 

dalam bidang yang diteliti oleh mahasiswa 

2. Pembimbing pertama adalah dosen tetap fakultas sekurang-

kurangnya berpangkat lektor dan berkualifikasi Magister (S-2), 

apabila dosen tetap yang memenuhi syarat tidak tersedia maka 

dapat ditunjuk dosen yang memenuhi persyaratan sekurang-

kurangnya berpangkat lektor kepala dan/atau berkualifikasi  

Doktor (S-3) 

3. Pembimbing kedua adalah dosen yang sekurang-kurangnya 

berpangkat  asisten ahli dan berkualifikasi Magister (S-2). 

4. Sekurang-kurangnya satu pembimbing penelitian mahasiswa 

berstatus dosen tetap di Fakultas MIPA UIM. 

5. Pembimbing ditetapkan oleh Dekan Fakultas MIPA UIM atas 

usulan Ketua Program Studi. 

6. Apabila karena suatu alasan atau adanya halangan sehingga 

pembimbing pertama dan/atau pembimbing kedua tidak dapat 

melaksanakan tugasnya lebih dari tiga bulan baik berturut-turut 

maupun tidak berturut-turut, mahasiswa yang bersangkutan 

melapor ke Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti. 

F. Prosedur Pembimbingan 

1. Pembimbing melaksanakan pembimbingan secara cermat dan 

teratur dengan menggunakan kartu bimbingan skripsi 
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2. Mahasiswa bersama pembimbing mendikusikan judul, outline, 

desain atau rancangan dan metode penelitian 

3. Usulan penelitian yang telah disetujui tim pembimbing wajib 

diseminarkan di tingkat fakultas 

4. Mahasiswa melakukan penelitian dengan tim pembimbing serta 

menyusun skripsi sesuai dengan ketentuan 

5. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan pada semester 

bersangkutan, maka diberlakukan ketentuan berikut: 

a. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester 

berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik 

dan pembimbing tetap sama) 

b. Pembimbing memberikan huruf K (kosong) sehingga tidak 

digunakan untuk perhitungan IP/IPK 

c. Semester bersangkutan tetap diperhitungkan dalam waktu 

maksimal studi. 

6. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester 

berturut-turut, diberlakukan penilaian seperti pada butir 5 di atas, 

dengan pertimbangan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik 

memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa, yang berisi 

pernyataan “bahwa jika pada semester perpanjangan kedua, 

skripsi tidak dapat diselesaikan, mahasiswa yang bersangkutan 

akan dikenai sanksi” sebagaimana disebut dalam butir 7 

7. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam tiga semester 

berturut-turut diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembimbing memberikan nilai E 

b. Mahasiwa diharuskan menempuh kembali skripsi dengan topik 

yang berbeda (tim pembimbing bisa tetap atau berbeda) 

c. Selanjutnya berlaku ketentuan pengambilan skripsi mulai dari 

awal lagi (mulai dari butir2) 

d. Penunjukan tim pembimbing dimulai dari awal lagi (poin F) 
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e. Apabila skripsi tidak diselesaikan pada semester bersangkutan, 

berlaku peraturan seperti pada butir 5 diatas. 

8. Skripsi selesai dalam bentuk konsep pertama dan telah disetujui 

tim pembimbing, sebelum diajukan dalam sidang ujian sarjana, 

konsep tersebut harus diseminarkan dahulu di tingkat fakultas. 

Jika dalam seminar tersebut: 

a. Tidak ada masukan/saran perbaikan, tim pembimbing dapat 

melakukan evaluasi final. 

b. Ada masukan/saran perbaikan, mahasiswa perlu 

mempertimbangkan penulisan akhir. 

9. Penulisan akhir dilakukan mahasiswa setelah seminar dengan 

mempertimbangkan masukan/saran perbaikan dari hasil diskusi 

pada seminar. Selanjutnya tim pembimbing melakukan evaluasi 

final dengan membuat konsep akhir. 

10. Konsep akhir skripsi yang belum dijilid, dibuat sekurang-

kurangnya dalam rangkap enam, dengan rincian: 

a. Tiga rangkap untuk masing-masing tim penguji  

b. Dua rangkap untuk masing-masing tim pembimbing 

c. Satu rangkap untuk mahasiswa. 

11. Setelah ujian Skripsi (sidang sarjana secara konprehensif), 

apabila dinyatakan lulus dan setelah dilakukan perbaikan 

seperlunya, skripsi yang telah disetujui tim pembimbing harus 

dibuat sekurang-kurangnya enam rangkap dengan rincian  

sebagai berikut: 

a. Satu rangkap untuk fakultas 

b. Saturangkap untuk program studi 

c. Satu rangkap untuk pembimbing pertama 

d. Satu rangkap untuk pembimbing kedua 

e. Satu rangkap untuk UPT PerpustakaanUIM 

f. Satu rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan. 
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BAB II 

FORMAT SKRIPSI 

A. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi dimulai dari sampul luar sampai dengan daftar 

arti simbol dan singkatan yang tersusun sebagai berikut : 

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Pengajuan 

4. Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi 

5. Lembar Pengesahan 

6. Lembar Persetujuan 

7. Kata pengantar 

8. Abstrak Berbahasa Indonesia 

9. Abstrak Berbahasa Inggris 

10. Abstrak Berbahasa Arab 

11. Daftar Isi 

12. Daftar Tabel 

13. Daftar Gambar 

14. Daftar Lampiran 

15. Daftar Arti Simbol dan Singkatan 

Penjelasan lebih rinci bagian awal skripsi sebagai berikut: 

1. Halaman sampul depan (hard cover) berupa karton tebal berwarna 

biru muda berlapis kertas. Pada sampul, naskah dicetak dengan tinta 

hitam, dengan tipe huruf arial kapital (kecuali untuk nama latin 

spesies, makhluk hidup atau simbol-simbol ilmiah yang harus tetap 

mengikuti kaidah penulisan yang telah ditentukan) yang tebal (bold),  

diatur sedemikian rupa sehingga letaknya tepat ditengah (simetris dari 

sembir kanan dan kiri).  Lihat contoh padaLampiran 1. 

a. Judul skripsi dicetak 4 cm dari tepi atas, 4 cm dari tepi kiri,dan 3 cm 

dari tepi kanan, dengan ukuran huruf 16 pt, bila judul terdiri dari  

satu baris, maka  jarak antar baris  adalah satu spasi 

5 
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b. Nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) penulis skripsi diketik 

pada baris yang terpisah dengan jarak satu spasi, ukuran huruf    

14 pt. Diletakkan proporsional sehingga simetris antara lambang 

dan judul skripsi 

c. Lambang adalah logo Universitas Islam Makassar, warna hitam 

putih dengan besaran 5X5 cm yang diletakkan proporsional 

sehingga simetris antara tepi kiri dan kanan serta setara tepi atas 

dan tepi bawah 

d. Tulisan PROGRAM STUDI FARMASI atau PROGRAM STUDI 

KIMIA diketik pada satu baris dengan ukuran yang proporsional, 

lebih kecil dari huruf judul, dengan jarak satu spasi di atas tulisan  

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

e. Tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM diketik pada satu baris dengan ukuran proporsional, lebih 

kecil dari huruf judul, dengan jarak satu spasi di atas tulisan  

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR 

f. Tulisan UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR diketik pada satu baris 

dengan ukuran proposional, lebih kecil dari huruf judul, dengan  

jarak satu spasi di atas tulisan MAKASSAR 

g. Tulisan MAKASSAR diketik pada satu baris dengan ukuran 

proporsional lebih kecil dari huruf judul, dengan jarak satu spasi di 

atas tahun skripsi 

h. Tahun lulus ujian dicetak 3 cm dari tepi bawah, diketik pada satu  

baris dengan ukuran proporsional, lebih kecil dari huruf judul 

2. Halaman judul berupa kertas HVS yang memiliki format isi sama 

dengan halaman sampul depan 

3. Halaman pengajuan dibuat dan diatur secara proporsional (lihat 

contoh pada Lampiran 2.). Halaman pengajuan memuat: 

a. Judul Skripsi yang ditebalkan 

b. Tulisan SKRIPSI yang ditebalkan 
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c. Tulisan Diajukan sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana, yang ditebalkan 

d. Nama mahasiswa lengkap tanpa gelar kesarjanaan yang ditebalkan 

e. Nomor Induk Mahasiswa penulis skripsi yang ditebalkan 

f. Tulisan PROGRAM STUDI FARMASI atau PROGRAM STUDI 

KIMIA yang ditebalkan 

g. Tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM yang ditebalkan 

h. Tulisan UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR yang ditebalkan 

i. Tulisan MAKASSAR yang ditebalkan 

j. Tahun Lulus Ujian yang ditebalkan. 

4. Lembar pernyataan keaslian skripsi merupakan lembaran dimana 

penulis skripsi harus menyatakandan menandatangani pernyataan 

bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, penulis juga menyatakan 

jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan dibatalkan secara hukum. 

Lembar pernyataan ini diberi tanggal dan ditandatangani oleh 

mahasiswa yang bersangkutan di atas materai 6000. Tulisan pada 

lembar ini diketik dengan menggunakan spasi 2. Lihat contoh pada 

Lampiran 3. 

5. Lembar pengesahan merupakan lembaran yang menerangkan bahwa 

tugas akhir dari mahasiswa penulis skripsi disahkan oleh panitia ujian 

tugas akhir yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan 

Fakultas MIPA UIM. Lembaran ini diketik dengan format penulisan 

untuk teks dan diatur secara proporsional dengan menggunakan huruf 

arial 12 pt. Lihat contoh pada Lampiran 4. 

6. Lembarpersetujuan merupakan lembaran yang menunjukkan bahwa 

tugas akhir mahasiswa telah disetujui oleh tim pembimbing yang 

diketahui oleh Ketua Program Studi dan Dekan. Lembaran diketik 
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dengan format penulisan untuk teks dan diatur secara proporsional 

dengan menggunakan huruf arial 12 pt. Lihat contoh pada Lampiran 5. 

a. Tulisan Judul Skripsi: 

b. Judul skripsi yang diketik dengan hurufkapital, simetris antara 

sembir kiri dan kanan, berada 2 spasi di bawah tulisan Judul 

Skripsi: dan bila lebih dari satu baris maka judul diketik dengan 

jarak 1 spasi 

c. Nama penulis diketik simetris antara sembir kiri dan kanan, 3 spasi 

dari baris terakhir judul skripsi 

d. Nomor Induk Mahasiswa penulis diketik simetris antara sembir kiri  

dan kanan, 1 spasi dibawah nama penulis 

e. Tulisan Disetujui Oleh: diketik simetris antara sembir kiri dan kanan  

dengan jarak 3 spasi dari baris Nomor Induk Mahasiswa 

f. Ruang untuk nama dan tanda tangan pembimbing: 

1) Jika pembimbing hanya 2 orang, maka tulisan Pembimbing 

Pertama dan Pembimbing Kedua diketik dalam 1 baris yang 

sama dengan jarak 2 spasi dibawah tulisan Disetujui Oleh: diikuti 

dengan nama pembimbing (digaris bawahi) dengan jarak 2X2 

spasi kebawah (untuk ruang tanda tangan), dan NIDN dengan 

jarak 1 spasi dibawah nama mahasiswa 

2) Jika pembimbing terdiri dari 3 orang, maka Pembimbing Utama 

ditempatkan simetris dibawah tulisan Disetujui Oleh: sedangkan 

pembimbing pertama dan kedua ditempatkan dibawahnya, 

dengan tulisan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua 

diketik sejajar dalam 1 baris 2 spasi di bawah NIDN Pembimbing 

Utama, ruang untuk tanda tangan tetap disediakan 2X2 spasi. 

g. Tulisan Mengetahui diketik simetris antara tepi kiri dan kanan  

dengan jarak 2 spasi dari baris NIDN 

h. Ruang untuk nama dan tanda tangan Dekan dan Ketua Program 

Studi ditempatkan 2 spasi di bawah tulisan Mengetahui. 
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7. Kata Pengantar, memuat ucapan terima kasih kepada semua pihak  

yang telah membantu penulis dalam penyelesean skripsi. Naskah 

ucapan terima kasih diketik dalam jarak baris 2 spasi. Tulisan KATA 

PENGANTAR ditempatkan pada batas sembir atas simetris antara 

sembir kiri dan kanan, kemudian baris pertama ucapan terimah kasih 

dimulai pada jarak 3 spasi di bawah tulisan KATA PENGANTAR. 

Bagian ini tidak perlu terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah,namuntetap 

harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan aturan ejaan 

bahasa Indonesia dengan kata-kata yang sopan dan santun. 

Hendaknya nama-nama personal yang dicantumkan adalah nama 

lengkap, bukan nama panggilan.Kata pengantar diakhiri dengan 

tanggal, bulan dan tahun penulisan skripsi dan nama penulis yang 

diketik merapat pada sembir kanan. Lihat contoh padaLampiran 6. 

8. Abstrak berbahasa Indonesia merupakan ikhtisar penelitian yang 

terdiri tidak lebih dari 300 kata dalam 1 paragraf dan diketik dengan 

jarak 1 spasi.Tulisan ABSTRAK ditempatkan pada batas sembir atas 

simetris antara sembir kiri dan kanan. Abstrak dimulai pada 3 spasi  

dibawah tulisan ABSTRAK. Kalimat dimulai 1 cm dari sembir kiri. 

Abstrak berisi nama penulis, judul skripsi, nama pembimbing tanpa 

gelar, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang 

didapatkan (kesimpulan) dari penelitian serta kata kunci. Kata kunci 

maksimal 5 kata/frase, diurut berdasarkan alfabeth/abjad. Abstrak 

dibuat dengan kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan aturan ejaan 

bahasa Indonesia dan bersifat ilmiah. Lihat contoh pada Lampiran 7. 

9. Abstrak berbahasa Inggris merupakan abstrak yang sama dengan 

abstrak berbahasa Indonesia namun ditulis dengan menggunakan 

bahasa Inggris. Ketentuan penulisan abstrak berbahasa Inggris sama 

dengan abstrak berbahasa Indonesia. Abstrak berbahasa Inggris 

harus disahkan oleh UPT Bahasa UIM. Lihat contoh pada Lampiran 8. 

10. Abstrak berbahasa Arab merupakan abstrak yang sama dengan 

abstrak berbahasa Indonesia namun ditulis dengan bahasa Arab. 
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Ketentuan penulisan abstrak berbahasa Arab sesuai dengan kaidah-

kaidah penulisan bahasa Arab yang harus disahkan oleh UPT Bahasa 

UIM. Lihat contoh pada Lampiran 9. 

11. Daftar isi diketik dan disusun secara teratur menurut nomor halaman. 

Tulisan DAFTAR ISI ditempatkan pada batas sembir atas simetris 

antara sembir kiri dan kanan. 3 spasi di bawah tulisan DAFTAR ISI 

diketik tulisan Halaman berada di ujung sembir kanan. Susunan daftar 

isi dimulai 2 spasi di bawah tulisan Halaman. Jarak antar judul adalah 

2 spasi. Jika judul dan sub judul tidak cukup dalam 1 baris maka baris 

kedua dan seterusnya diketik dengan jarak 1 spasi dengan indentasi  

5 ketukan dari huruf awal baris pertama. Bab, sub-bab dan anaksub-

bab diketik sama dengan teks tanpa ditebalkan. Susunan daftar isi 

diketik dengan huruf kapital kecuali sub-bab dan anak sub-bab, hanya 

huruf awal setiap kata yang diketik kapital. Lihat contoh pada 

Lampiran 10. Daftar isi memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Halaman Judul 

b. Halaman Pengajuan 

c. Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi 

d. Lembar Pengesahan 

e. Lembar Persetujuan 

f. Kata Pengantar 

g. Abstrak (berbahasa Indonesia) 

h. Abstract (abstrak berbahasa Inggris) 

i. البحث يد تجر (abstrak berbahasa Arab) 

j. Daftar Isi 

k. Daftar Tabel 

l. Daftar Gambar 

m. Daftar Lampiran 

n. Bab, sub-bab dan anak sub-bab dari seluruh bagian skripsi 

o. Daftar Pustaka 

p. Lampiran. 
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12. Daftar tabel disusun secara berturut sesuai nomor tabel dan 

halamannya. Tulisan  DAFTAR TABEL  diketik dengan huruf kapital 

diletakan tepat pada sembir atas simetris dari batas sembir kiri dan 

sembir kanan. Tulisan tabel diketik 3 spasi dibawah tulisan DAFTAR 

TABEL mulai pada batas sembir kiri, sedangkan tulisan Halaman 

merapat pada batas sembir kanan sejajar dengan tulisan Tabel. 

Susunan daftar tabel dimulai 2 spasi dibawah tulisan Tabel dan 

Halaman. Nomor tabel ditulis dengan angka arab pada sembir kiri dan 

diikuti dengan tanda titik. Judul tabel diketik dengan huruf kapital pada 

huruf awal kata pertama. Jika judul tidak cukup diketik dalam 1 baris 

maka baris kedua dan seterusnya diketik dengan jarak 1 spasi dengan 

identitas lurus dengan huruf pertama baris pertama. Lihat contoh pada 

Lampiran 11.   

13. Daftar gambar diletakkan pada halaman setelah daftar tabel, diketik 

dengan ketentuan yang sama dengan daftar tabel, hanya tulisan 

DAFTAR TABEL diganti dengan DAFTAR GAMBAR dan tulisan Tabel 

diganti tulisan Gambar  

14. Daftar Lampiran diletakkan pada halaman setelah daftar gambar,  

ditulis dengan ketentuan yang sama dengan daftar tabel maupun 

daftar gambar, hanya tulisan DAFTAR TABEL diganti dengan   

DAFTAR LAMPIRAN dan tulisan Tabel diganti dengan Lampiran 

15. Daftar arti simbol atau singkatan (bila diperlukan), memuat simbol-

simbol yang jarang digunakan dan masih awam diketahui dalam 

penulisan karya ilmiah. Tulisan DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 

ditulis dengan ketentuan yang sama dengan DAFTAR TABEL.  Daftar 

ini dibuat dalam 2 kolom, kolom sebelah kiri berisi simbol atau 

singkatan, dan kolom sebelah kanan berisi penjelasan atau arti dari 

simbol atau singkatan tersebut yang diketik 1 spasi jika antar baris 

lebih dari satu. 
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B. Bagian Utama 

Bagian utama disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

1. Bab Pendahuluan. 

Bab pendahuluan merupakan bab pertama (BAB I) dalam skripsi 

yang isinya mengantar pembaca tentang apa, mengapa, dan untuk apa 

suatu topik diteliti. Dengan demikian, bab ini terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

2.   Bab Tinjauan Pustaka. 

Bab tinjauan pustaka merupakan bab kedua (BAB II)  yang 

menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain 

itu, dapat pula berisi uraian tentang data sekunder atau tersier yang 

diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang 

dapat dijadikan asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran 

untuk menjawab masalah yang diajukan peneliti. Pada bab kedua ini 

dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori dengan data sekunder 

atau tersier yang membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, 

sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder atau tersier itu berkaitan. 

Tinjauan pustaka merupakan hasil telusuran tentang kepustakaan 

yang mengupas topik penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Hal ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi 

yang diteliti memang merupakan suatu permasalahan yang penting 

karena merupakan perhatian banyak orang, sebagaimana ditunjukkan 

oleh kepustakaan yang dirujuk. Kepustakaan juga dapat berupa teknik, 

metode, taktik, strategi, atau pendekatan yang akan dipilih untuk 

melaksanakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam skripsi tersebut. 

3. Bab Metodologi Penelitian. 

Bab metodologi penelitian merupakan bab ketiga (BAB III) yang 

berisi uraian sistematik tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, alat dan bahan yang digunakan, populasi dan sampel yang 

digunakan, prosedur dan metode penelitian yang dilakukan, serta cara 

pengumpulan dan analisis data. Khusus alat dan bahan yang dicantumkan 
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hanyalah alat dan bahan yang penting (tanpa alat/bahan tersebut, 

penelitian tidak terlaksana) dan spesifik dalam penelitian, alat dan bahan 

yang sifatnya umum tidak perlu dicantumkan, seperti batang pengaduk, 

corong, pipet, gelas ukur, gelas piala, dan lain-lain yang sifatnya umum. 

Alat dan bahan tersebut masing-masing diurutkan dalam satu paragraf 

tanpa nomor urut. Sedangkan hewan uji tidak dimasukan dalam kategori 

alat maupun bahan.  

4. Bab Hasil dan Pembahasan. 

Bab hasil dan pembahasan merupakan bab keempat (BAB IV) yang 

berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipisahkan dalam 

subbab yang berbeda ataupun dipadukan. Penyajian hasil penelitian 

memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh, dan dapat 

disertai dengan ilustrasi berupa tabel, grafik, gambar, atau bentuk 

lain.Ilustrasi yang hanya bersifat sebagai pelengkap sebaiknya 

ditempatkan  pada bagian lampiran. 

Pembahasan hasil hendakanya membahas hasil  penelitian saja  

dengan cara membandingkan  atau menyandingkan teori yang ada  atau 

hasil penelitian terdahulu. Pembahasan berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif, kuantitatif ataupun statistik. Jangan sekali-kali  

memasukkan cara kerja  dalam pembahasan, karena cara kerja dan atau  

metode penelitian  sudah dipaparkan  dalam bab metodologi penelitian.  

Hindari pembahasan yang bersifat asumsi peneliti. Penjelasan pada 

pembahasan sebaiknya sangat detail sehingga segala aspek yang 

dilakukan dalam penelitian memiliki alasan dan informasi yang lengkap.  

5. Bab Penutup. 

Bab penutup merupakan bab kelima (BAB V) yang berisikan 

kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diajukan oleh peneliti. 

Kesimpulan harus bersifat verbalis yang tidak lagi berbau statistik atau 

pembahasan, singkat tetapi jelas merupakan penjelasan terperinci dari 

tujuan penelitian. Saran diusahakan erat hubungannya dengan kesulitan-

kesulitan atau hambatan-hambatan selama penelitian dan menyarankan 
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untuk melanjutkan penelitian atau melakukan penelitian yang masih saling 

berkaitan.  

C. Bagian Akhir  

Bagianinidapat berisikan antara lain daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

1. Daftar Pustaka. 

Daftar pustaka bukanlah babtersendiri, karena itu tidak diberi 

kataBAB. Daftar pustaka ditulis di halaman baru dengan judul DAFTAR 

PUSTAKA tepat pada sembir atas, simetris antara sembir kanan dan 

sembir kiri. Urutandaftar pustaka dimulai 3 spasi dibawah judul. Jika 

penulisan pustaka lebih dari 1 baris maka baris selanjutnya diketik dengan 

jarak 1 spasi dan identasi 7 ketukan atau 1 cm dari sembir kiri. Jarak 

antara pustaka 2 spasi. 

Cara atau sistem penulisan daftar pustaka yang ditetapkan untuk 

digunakan menurut pedoman ini adalah sistem abjad nama penulis, 

sebagaimana yang akan dijelaskan pada BAB IV. Lihat contoh pada 

Lampiran 12.  

2. Lampiran. 

Sebagaimana dengan daftar pustaka, lampiran bukanlah bab 

tersendiri sehingga tidak diberi kata BAB. Di dalam lampiran dicantumkan  

tabel-tabel, gambar-gambar, keterangan-keterangan dan ilustrasi yang 

bersifat pelengkap, data pelengkap, skema kerja, analisis statistik, dan 

foto tanaman atau tumbuhan dan alat. 

D. Ketentuan Proposal atau Rencana Penelitian  

Format rencana penelitian tidak sama dengan format skripsi yang 

telah dibahas sebelumnya. Format rencana penelitian hanya mencetak 

bagian utama dari skripsi, yaitu: BAB I, BAB II, BAB III, DAFTAR 

PUSTAKA dan LAMPIRAN. 

Bagian depan dari rencana penelitian diatur sebagai berikut: 

1. Tulisan RENCANA PENELITIAN dengan huruf arial 14 pt yang 

ditebalkan 
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2. Tulisan JUDUL PENELITIAN: 

3. Disamping tulisan JUDUL PENELITIAN:, judul penelitian diketik 3 

spasi dibawah tulisan RENCANA PENELITIAN yang ditebalkan. Jika 

judul penelitian lebih dari 1 baris, maka baris selanjutnya diketik 1 

spasi dan sejajar dengan kata pertama judul penelitian 

4. Tulisan NAMA: dan nama mahasiswa pengaju rencana penelitian 

disampingnya, diketik 1,5 spasi dari tulisan JUDUL PENELITIAN: 

5. Tulisan NIM: dan nomor induk mahasiswa pengaju rencana penelitian, 

diketik 1,5 spasi dari tulisan NAMA: dan nama mahasiswa 

6. Tulisan PEMBIMBING I: dan nama Dosen Pembimbing pertama 

disamping tulisan PEMBIMBING I, diketik 1,5 spasi dari tulisan NIM: 

dan nomor induk mahasiswa 

7. Tulisan PEMBIMBING II: dan nama Dosen Pembimbing kedua 

disamping tulisan PEMBIMBING II, diketik 1,5 spasi dari tulisan 

PEMBIMBING I: dan nama Dosen Pembimbing kedua 

8. Garis lurus terbentang mulai dari sembir kiri ke sembir kanan dengan 

ketebalan garis sebesar 3 pt 

9. Tulisan BAB I PENDAHULUAN, sebagai langkah awal melakukan 

penulisan proposal atau rencana penelitian, diketik 3 spasi dari tulisan 

Pembimbing II: dan nama Dosen Pembimbing kedua 

10. Huruf yang digunakan arial 12 pt yang ditebalkan 

11. Rencana penelitian tidak menggunakan sampul 

12. Lihat contoh pada Lampiran 13. 

Selanjutnya penulisan naskah rencana penelitian mengikuti 

ketentuan penulisan naskah skripsi. Naskah rencana penelitian hanya 

terbatas pada bagian utama penulisan naskah skripsi yaitu BAB I 

Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metodologi Penelitian 

(rencana rancangan metode penelitian yang ingin dilakukan), DAFTAR 

PUSTAKA dan LAMPIRAN (skema kerja rencana penelitian). 
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BAB III 

TATA CARA PENULISAN 

A. Kertas dan Sampul 

Naskah skripsi diketik dan dicetak di atas kertas HVS ukuran A4 (210 

x 297 mm) dengan bobot kertas 80 gsm, warnah putih, tidak ditulis timbal 

balik, dan menggunakan tinta hitam (kecuali untuk ilustrasi atau gambar). 

Batas-batas pengetikan diatur dengan jarak tepi kertas 4 cm dari sembir 

kiri dan atas, 3 cm dari sembir kanan dan bawah. 

Sampul (hard cover) dari bahan kertas buffalo atau sejenis, diperkuat 

dengan karton, dan dilaminasi. Warna sampul skripsi mahasiswaFakultas 

MIPA Universitas Islam Makassar adalah biru muda (konsultasikan 

dengan Ketua Program Studi). 

B. Pengetikan 

1. Pengetikan Naskah. 

Naskah skripsi diketik dengan ketikan komputer dengan program 

Microsoft Office Word atau yang setara, dengan ukuran huruf Arial 12 pt. 

Naskah skripsi diketik pada satu muka halaman saja. Baris-baris kalimat  

naskah skripsi diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali untuk judul tabel, 

gambar dan terjemahan Alquran dan Hadist yang diketik dengan jarak 1 

spasi. Ukuran huruf pada tabel dan huruf Arab disesuaikan  dengan besar 

kolom  dan/atau baris teks. 

Huruf pertama pada alinea baru atau baris baru dimulai dengan 7 

ketukan atau 1 cm dari sembir kiri. Baris baru selalu dimulai dari sembir 

kiri. Hindari memulai alinea baru dan baris barupada dasar halaman, 

kecuali jika cukup tempat untuk paling sedikit dua baris. Lihat contoh pada 

Lampiran 14. 

Naskah skripsi yang berbahasa arab atau kutipan Al-quran dan 

Hadist diketik sesuai dengan tata cara dan ejaan bahasa Arab. Baris baru 

dimulai dari sembir kiri tanpa ketukan. Terjemahan dari Al-quran dan 

Hadist diketik berdasarkan naskah skripsi dengan jarak 1 spasi dan 

dimiringkan. 

16 
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Setiap awal bab dimulai pada halaman baru, sebagai contoh, BAB I  

PENDAHULUAN. Tulisan BAB I (ditulis dengan huruf kapital) ditempatkan 

tepat di tengah halaman, pada sembir atas, judul bab PENDAHULUAN 

yang juga ditulis dengan huruf kapital 2 spasi di bawah tulisan BAB I tanpa 

titik atau tanda baca lain dibelakang huruf terakhir. Lihat contoh pada 

Lampiran 14.  

Judul sub-bab (menggunakan “A.”) diketik 3 spasi di bawah baris 

terakhir judul dengan nomor sub-bab diketik mulai pada batas sembir kiri, 

Semua kata dimulai dengan huruf kapital kecuali kata hubung. Kata demi 

kata ditebalkan dan diakhiri tanpa tanda titik. Jarak judul sub-bab 0,75 cm 

dari sembir kiri. Judul sub-bab selanjutnya diketik 2,5 spasi di bawah baris 

terakhir suatu tulisan. Lihat contoh pada Lampiran 14. 

Judul sub-subbab (menggunakan “1.”) diketik 2,5 spasi di bawah 

baris terakhir tulisan, dimulai pada batas sembir kiri, semua kata dimulai 

dengan huruf kapital kecuali kata hubung.Kata demi kata ditebalkan dan 

diakhiri dengan tanda titik. Jarak judul sub-subbab 0,75 cm dari sembir 

kiri. Lihat contoh Lampiran 14. 

Judul anak sub-subbab (menggunakan “a.”) diketik 2 spasi di bawah 

baris terakhir tulisan. Semua kata dimulai dengan huruf kapital kecuali 

kata hubung. Kata demi kata ditebalkan dan diakhiri tanda titik. Jarak judul 

sub-subbab 0,5 cm dari sembir kiri. Lihat contoh pada Lampiran 14.  

Judul sub anak sub-subbab (menggunakan “1)”) diketik 2 spasi di 

bawah baris terakhir tulisan. Semua kata dimulai dengan huruf kapital 

kecuali kata hubung. Kata demi kata tidak ditebalkan dan diakhiri tanda 

titik. Jarak judul sub-subbab 0,5 cm dari sembir kiri. Lihat contoh pada 

Lampiran 14. 

Aturan penulisan judul sub-bab, judul sub-subbab, judul anak sub-

subbab dan judul sub anak sub-subbab tidak berlaku jika merupakan 

suatu rangkaian penulisan yang berdasarkan pengurutan. Namun 

pengurutan tetap mengikuti prinsip aturan penulisan judul. 



18 

 

Baris terakhir dari suatu alinea tidak boleh diketik pada halaman  

baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman. 

Huruf pertama sesudah tanda baca koma, titik koma, titik dua, dan titik, 

diketik satu ketukan  di belakang tanda baca tersebut. 

Naskah skripsi yang baik adalah yang tidak mengandung kesalahan  

penulisan naskah maupun kesalahan ketikan. Pembetulan kesalahan 

dengan menggunakan stip-ex atau tempelan tidak dibenarkan. 

2. Pengetikan Nomor Halaman. 

Bagian awal dari skripsi diberi nomor halaman dengan angka  

Romawi kecil, sedangkan bagian utama hingga bagian akhir diberi nomor 

halaman dengan angka Arab. Nomor halaman untuk halaman judul tidak 

dicetak pada halaman tersebut, tetapi tetap diperhitungkan.  

Nomor angka Romawi kecil dimulai dari halaman pengajuan hingga 

bagian awal selesai, yang berada di sisi bawah kertas dengan jarak 2 cm 

dari tepi bawah yang simetris antara sembir kiri dan sembir kanan. 

Nomor angka Arab berada di sisi atas kertas tepat pada sembir 

kanan dengan jarak 2 cm dari tepi atas. Sedangkan nomor halaman pada 

halaman dengan tulisan BAB berada di sisi bawah kertas dengan jarak     

2 cm dari tepi bawah yang simetris antara sembir kiri dan sembir kanan. 

3. Gambar dan Tabel. 

Gambar yang dimaksud mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, 

peta, bagan, skema, monogram, diagram alir dan foto. Judul gambar 

diletakkan 1,5 spasi di bawah gambar, diawali dengan tulisan Gambar dan 

angka Arab serta tanda titik (Gambar 1.), lalu judul  gambar diketik dengan 

huruf kapital pada huruf awal kata pertama saja (kecuali yang diharuskan 

untuk huruf kapital) tanpa diakhiri dengan tanda titik. Bila judul lebih dari 

satu baris maka pengetikan dilakukan dengan jarak 1 spasi dan 

permulaan baris kedua dan seterusnya sejajar dengan huruf pertama dari 

kalimat judul setelah titik yang mengikuti nomor gambar. Lihat contoh 

pada Lampiran 15. 
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Judul tabel diketik diatas tabel yang diawali dengan tulisan Tabel dan 

angka Arab serta tanda titik (Tabel 1.). Bila judul lebih dari satu baris maka 

pengetikan dilakukan dengan jarak 1 spasi dan permulaan baris kedua 

dan seterusnya sejajar dengan huruf pertama dari kalimat judul setelah 

titik yang mengikuti nomor tabel. Lihat contoh pada Lampiran 16. 

Gambar dantabel yang dikutip dari sumber lain harus dinyatakan  

dengan cara menulis pustaka sumber tersebut sebagaimana cara menulis 

acuan penulisan pustaka pada teks. Gambar dan tabel ditempatkan 

simetris antara sembir kiri dan kanan urutan nomor gambar dan tabel 

dimulai dari gambar dan tabel pertama di dalam naskah skripsi. 

4. Penggunaan Bahasa Indonesia. 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi 

adalah bahasa Indonesia ragam baku dengan gaya bahasa keilmuan dan 

keilmiahan yang berciri antara lain sebagai berikut: 

a. Bernada formal, bernalar, dan objektif 

b. Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas, jelas, ringkas dan 

tepat 

c. Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda 

d. Lazim dipakai titik pandang narasi ketiga dengan kalimat berbentuk 

pasif, sehingga tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau 

kedua seperti saya, aku, kami, kita, engkau, dan lainnya 

e. Pada penyajian ucapan terima kasih dalam kata pengantar, saya 

diganti dengan penulis 

f. Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazir, dan 

emosional 

g. Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi) 

h. Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang 

i. Format dan tata cara penulisan harus konsisten. 

Skripsi adalah karya ilmiah, sehingga tidak dibenarkan adanya  

singkatan kata, kecuali singkatan satuan. Singkatan satuan hendaknya  

sudah dibakukan  menurut standar internasional (SI). 
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Pedoman untuk penggunaan bahasa Indonesia digunakan Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang di sempurnakan. Kesalahan yang 

sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah antara lain: 

a. Kata hubung seperti sehingga dan sedangkan sering ditempatkan 

pada awal kalimat; hal ini harus dihindari 

b. Kata depan pada sering digunakan tidak pada tempatnya, misalnya di 

depan subyek sehingga merusak susunan kalimat 

c. Kata dimana, dari atau daripada kadang tidak tepat penggunaanya  

dan diperlakukan sama dengan kata where dan of dalam bahasa  

Inggris. Bentuk seperti ini tidak baku dalam bahasa Indonesia dan tidak 

dibenarkan untuk tulisan ilmiah 

d. Kalimat, terutama yang berupa prosedur kerja, sering dimulai dengan 

predikat. Hal ini kurang baku, hendaknya kalimat ditulis dengan kalimat 

pasif yang dimulai dengan subyek. 

Contoh : 

1) Ditimbang Natrium CMC sebanyak 500 mg lalu………sebaiknya 

ditulis : Natrium CMC ditimbang sebanyak 500 mg…………. 

2) Dibuat larutan glukosa dengan melarutkan………….. sebaiknya 

ditulis : Larutan glukosa  dibuat dengan melarutkan............. 

5. Penulisan Istilah. 

Istilah yang digunakan adalah  istilah Indonesia  atau yang telah di-

Indonesiakan. Peng-Indonesia-an istilah asing berpedoman kepada  

Pedoman  Umum Pembentukan Istilah, yang diterbitkan oleh departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Jika terpaksa harus menggunakan istilah 

asing, maka istilah tersebut harus dicetak miring. Istilah-istilah baru yang 

belum dibakukan dalam bahas Indonesia dapat digunakan akan tetapi 

harus taat azas. Pada penggunaanya yang pertama kali perlu diberikan 

padanannya dalam bahasa asing dengan tanda kurung menggunakan 

huruf miring. Jika istilah baru banyak jumlahnya maka sebaiknya 

dibuatkan daftar istilah. 



21 

 

BAB IV 

KEPUSTAKAAN 

Untuk menyusun skripsi suatu karya ilmiah seperti skripsi harus 

digunakan pustaka primer seperti buku, jurnal, monograf, dan tulisan asli 

lainnya.Penggunaan buku ajar berupa diktat kuliah dan penuntun 

praktikum dihindari, karena tujuan utamanya sebagai bahan pengajaran 

yang berisi  ulasan pengetahuan secara umum. Sumber pustaka yang 

digunakan terdiri dari 20% berasal dari buku (bukan populer) dan 80% 

berasal dari jurnal yang terkualifikasi dengan terbitan 5 tahun terakhir. 

A. Pengacuan dan Pengutipan 

Penulisanyang cermat tentang kepustakaan akan memudahkan 

pembaca untuk menelusuri kembali masalah dari sumber pustaka yang 

dimaksud. Ada berbagai cara atau sistem pengacuan kutipandan 

penulisan daftar pustaka, namun cara yang dikehendaki dalam pedoman 

ini adalah sistem nama penulis.Sistem ini harus diikuti secara konsisten 

dalam penulisan skripsi. Pada sistem ini setiap acuan atau pustaka diberi 

nama penulis dan tahun terbit tulisan di dalam tanda kurung (Iqbal, 2007), 

pada baris terakhir teks. Acuan atau pustaka tidak harus ditulis pada akhir 

kalimat atau pada akhir paragraf, namun bisa saja ditulis di awal atau di 

tengah kalimat untuk lebih menegaskan asal kutipan. Contoh : 

1. Kutipan yang mencantumkan nama pengarang di awal kalimat: 

Vanuprasad, (2013) menyatakan berdasarkan penelitian...... 

Sebaiknya ditulis: Berdasarkan penelitian Vanuprasad, (2013) 

menyatakan............... 

2. Pernyataan yang dikutip atau prosedur dari beberapa pustaka : 

Daun kemangi mengandung alkaloid (Ashok, 2013),  minyak atsiri 

(Komal et al, 2014) dan lemak (Essa, 2016)........... 

3. Kutipan dari sumber yang juga mengutip pernyataan dari sumber asli 

harus dinyatakan dengan jelas.  

........digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal 

bebas (Amelia, 2017 dalam Gurav et al, 2011).  

21 
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B. Penyusunan Daftar Pustaka 

Sistem nama penulis dan tahun terbit tulisan, daftar pustaka diurut 

sesuai dengan abjad nama penulis. Sistem penulisan disesuaikan dengan 

jenis kepustakaan yang diacu sebagaimana dijelaskan berikut ini. Namun 

yang juga perlu diperhatikan adalah variasi nama penulis seperti contoh 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Variasi penulisan nama penulis dalam daftar pustaka 

No Variasi Nama Contoh nama 
Penulisan dalam 
daftar pustaka 

1 

Nama keluarga diikuti 

dengan singkatan nama 

kecil 

Contastine J. 

Alexopoulus 

Charles W. Mims 

Alexopoulus, 

C.J.Mims, C.W 

2 

Nama Indonesia dengan 

system nama keluarga 

(Ambon, Toraja, Batak, 

dll) 

Lutfi I. Nasution Nasution, L.I. 

3 

Nama Indonesia yang 

diikuti nama orang tua, 

suami, atau unsur nama 

paling akhir 

Yulia Yusrini Djabir 

Herlina rante 

Ilham Sambar 

Djabir, Y.Y 

Rante, H 

Sambar, I 

4 
Nama terdiri dari satu 

kata saja 

Rusman 

Samsuriadi 

Rusman 

Samsuriadi 

5 

Nama pangkat 

kekeluargaan atau nama 

keluarga majemuk 

John Doc, Sr. 

H. Vandam–Brink 

Doc, J., Sr. 

Vandam-Brink, H. 

6 

Nama Arab, seperti 

Abdul, Muhammad, Abu, 

Ibn, dll., dianggap 

sebagai bagian darinama 

keluarga 

Ali Abu Azis 

Alghazali  Abdul 

Rahman 

Umar Ibnu Khttab 

Abu-Azis, A 

Abdul-Alghazali, R 

Ibnu-Umar, K 

7 

Nama India yang 

menggunakan kata Sew 

dan Das yang digabung 

dengan nama keluarga 

B.C. Sew Gupta 

A.D. Das Gupta 

Sew Gupta, B.C 

Das Gupta, A.D 
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8 

Nama prancis dengan 

katale, la, les, du, de, la,  

dan des ditempatkan di 

depan nama keluarga, 

sedangkan kata de 

ditempatkan di belakang 

J. le beau 

V.du Bary 

A.de Bary 

Le Beau,J. 

Du bary, V. 

Bary, A. De. 

9 

Nama Belanda dengan 

kata–kata seperti Van, 

Van der, van den, de; 

nama jerman dengan 

kata von; nama Brasil 

dengan kata do; atau 

nama Portugal dengan 

kata dos; diletakkan di 

belakang 

C.G.G.S van 

Steenis Kees de 

Vries 

Van Steenis, 

C.G.G.S. Vries, 

K.De 

10. 

Nama Cina dan Hungaria 

selalu, dimulai dengan 

nama keluarga yang 

diikuti dengan nama 

kecilnya 

Go Ban Hong 

Tan Hoan Tjay 

Farkas Karoly 

Go,B.H. 

Tan,H.T. 

Farkas, K. 

11. 

Nama Vietnam dan 

Thailand digabung 

dengan tanda hubung; 

nama tengah dan 

seterusnya dimulai 

dengan huruf kecil 

Nguyen Cao Ky Nguyen – cao-ky 

 
Berikut ini adalah contoh-contoh penulisan daftar pustaka  

berdasarkan jenis kepustakaan yang dikutip : 

1. Buku teks asli: Nama penulis, tahun terbit. Judul dan edisi/jilid (jika 

ada) (dicetak miring). Penerbit. Kota tempat penerbit. Contoh: 

Amelia, R.J. 2016.Pemanfaatan Budidaya Tanaman Bunga Rosela 
Sebagai Bahan Pengobatan Tradisional. PT. Gajah Mada Media. 
Yogyakarta. 

2. Buku teks terjemahan: Nama penulis asli. Tahun terbit asli (bila tidak  

ada, ditulis tanpatahun).Judul terjemahan dan edisi buku asli (bila 
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ada). Nama penerjemah (tanpa dibalik). Tahun terjemahan.Tempat 

penerbit  terjemahan. Penerbit, Contoh: 

Komal, J.L. Liebermean, H. Lachman, L. 1994. Teori Dan Praktek 
Farmasi Industri Edisi II. Terjemahan oleh Siti Suyatni.1998. 
Jakarta: University Indonesia Press. 

3. Jurnal atau majalah ilmiah (berkala): Nama Penulis. Tahun terbit. 

Judul tulisan (cetak tegak). Nama jurnal atau majalah ilmiah tanpa 

disingkat (cetak miring). Jilid, volume, nomor terbitan. Contoh: 

Manggau, M.A., 2003, Prospek Terapi Gen dan Terapi Antisense. 
Majalah Farmasi dan Farmakologi. Vol. 7, No. 2.  

4. Artikel dalam majalah popular dan Koran : Nama penulis. Tanggal-

Bulan-Tahun (jika ada). Judul artikel (cetak tegak). Nama 

majalah/Koran (cetak miring): Nomor halaman. Kolom. Contoh: 

Budiarso, I.T. 24 desember  1995.  SuamiMandul dan Menurun 
Keperkasaannya Akibat Pencemaran Mikotoksin dan Pestisida.  
Kompas : 1 (kolom 6 – 8). 

5. Kumpulan abstrak penelitian: Nama penulis. Tahun. Judul penelitian 

(cetak biasa, huruf kapital pada huruf awal kata pertama). Nomor 

abstrak. Nama seminar yang mengumpulkan (cetak miring). 

Organisasi penyelenggara. Tempat penyelenggara. Contoh: 

Darnaedi,D.1991.Rheofit di Sepanjang Sungai Mahakam, Kalimantan 
Timur. Abstr 244. Pada seminar ilmiah dan Kongres Nasional 
Biologi X 1991. Perhimpunan Biologi Indonesia dan Pusat Antar-
Universitas Ilmu Hayat. Institut Pertanian Bogor.Bogor 

6. Prosiding: Nama penulis. Tahun. Judul penelitian/artikel/makalah 

(cetak tegak). Kata Di dalam (nama penyunting/editor tanpa dibalik). 

Judul Prosiding (Jika ada cetak miring). Nama kegiatan atau seminar 

atau symposium atau dll. Organisasi penyelenggaraan. Tempat 

penyelenggaraan. Contoh: 

Rumate, F. A & Wunas,Y. 1995. Pengelolaan Informasi Obat Melalui 
KIE. Di dalam Muhsin Darise & Iskandar Sudirman (Editor). 
Apoteker, Peranannya Sebagai Drug Informer. Prosiding 
Seminar Sehari tentang Drug Informer. Jurusan Farmasi 
Fakultas MIPA Universitas Islam Makassar. Makassar. 
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7. Skripsi, Tesis, atau Desertasi: Nama penulis, Tahun, Judul (cetak 

tegak). Kata Skripsi atau Tesis atau Disertasi (dicetak miring). Kota. 

Nama Fakultas dan Perguruan Tinggi. Contoh:  

Iqbal, M. 1996. Efek Antioksidan Sirup Kombinasi dari Ekstrak Bunga 
Rosela dan Ekstrak Daun Kemangi pada Tikus Putih yang 
Diinduksi Minyak Jelantah. Thesis. Makassar: Fakultas Farmasi 
Universitas Hasanuddin.  

8. Makalah yang disajikan dalam seminar atau penataranatau lokakarya: 

Nama penulis. Tahun. Judul (cetak miring). Kalimat Makalah disajikan 

pada…. Nama forum. Lembaga penyelenggara. Tempat 

penyelenggara, tanggal dan bulan (kalau ada). Contoh: 

Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
disajikan pada lokakarya Penelitian Dasar bagi Dosen PTN dan 
PTS Angkatan XIV di Malang. Pusat Penelitian IKIP malang. 
Malang,12 Juli. 

9. Rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga itu: Nama 

lembaga penanggung jawab langsung. Tahun terbit. Judul. Edisi 

(kalau ada). Lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan. Kota. 

Contoh:  

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1995.  
Farmakope Indonesia. Ed IV. Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia. Jakarta. 

10. Dokuman resmi yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan 

tanpa lembaga: Judul atau nama dokumen (cetak miring). Tahun 

terbit. Penerbit. Kota penerbit. Contoh: 

Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan. 1992. Kloang Klede Jaya. Jakarta. 

11. Rujukan dari Internet berupa karya individual: ditulis seperti aturan 

pada buku teks, ditambah dengan website asal dan tanggal aksesnya 

(kalau diperlukan). Contoh:  

Hitchcock, S., Carr, L & Hall,W. 1996. A Survey of STM:                    
the calm before the strom. McGraw-HillCo., 
www.Journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.htm, diakses 12 Juni 
1996 

http://www.journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.htm
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12. Rujukan dari Internet berupa artikel dari jurnal: Nama penulis. Tahun. 

Judul artikel dicetak biasa. Nama jurnal (dicetak miring), 

volume/nomor. Alamat website. Tanggal akses. Contoh:  

Griffth, A.L. 1995. Coordinating Family and School : Mothering for 
Schooling Education Policy Analysis Archives (on line). Vol. 3. 
No. 1. www.olam.ed.asu.edu/epaa/. diakses 12 Februari 1997. 

13. Rujukan dari internet berupa e-mail pribadi: Nama pengirim (jika ada) 

disertai dalam kurung alamat e-mail pengirim. Tanggal-bulan-tahun. 

Topik pembicaraan (dicetak miring). Nama yang dikirimi dan alamat  

e-mail (dalam kurung). Contoh:  

Davis, A. (Davis@uwts.edu.au). 10 Juni 1996.Learning to use web 
authoring tools. Kepada Allison Hunter (Huntera@usg.edu.au) 

14. Rujukan dari CD-ROM. Nama Penulis atau perancang. Tahun. Judul 

Penerbit. (Kata CD-ROM dalam kurung dan tahunnya). Contoh: 

Ismaels, L.G., & Ismaels, E.D. 2002. Mechanism in Hematology Core 
Health sevice (CD-ROM © Gnesis 2002 ) 
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BAB V 

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

Mahasiswa sebagai salah satu ikon masyarakat yang aktif dalam 

meningkatkan pendidikan, memperoleh pengajaran dan turut serta dalam 

pengabdian kepada masyarakat memiliki peran yang cukup besar, 

sehingga mahasiswa senantiasa dituntut untuk dapat mengaktualisasikan 

ilmu yang didapatkan dari perkuliahan untuk kemajuan bangsa dan 

negara. Olehnya itu, untuk membuktikan bahwa mahasiswa mampu 

melakukannya dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang tertuang 

dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi. Prosedur pelaksanaan 

penyusunan skripsi sebagai berikut:    

A. Mahasiswa, setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan sudah mempelajari Pedoman Penulisan Skripsi, dapat 

merencanakan pengambilan tugas akhir dengan mengisi Kartu 

Rencana Studi (KRS) 

B. Pada waktu perwalian untuk pengisian KRS, Penasehat Akademik 

(PA) mengadakan wawancara dengan mahasiswa tersebut tentang 

bidang penelitian yang diminati. PA dapat memberikan dan/atau 

menawarkan topik yang sesuai dengan prestasi akademik atau minat 

mahasiswa dari suatu bidang tertentu yang memenuhi syarat 

C. Mahasiswa tersebut mengadakan tinjauan pustaka atau survey 

tentang penelitian yang berhubungan dengan pokok penelitiannya. 

Tinjauan pustaka atau survey ini diupayakan menggunakan jangka 

waktu hingg dua bulan penuh 

D. Mahasiswa menawarkan kepada Ketua Program Studi (KPS) 3 judul 

atau topik sementara. Apabila judul atau topik skripsi itu sudah sesuai 

dengan wawasan bidang keahlian serta dinilai memadai, selanjutnya 

KPS membuat surat pengantar penyusunan skripsi yang ditujukan 

kepada tim pembimbing yang dipilih berdasarkan bidang keahlian. 

E. Tim pembimbing yang terpilih memeriksa judul, tinjauan pustaka dan 

metodologi penelitian mahasiswa bimbingannya, melakukan konsultasi 
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dan menetapkan judul proposal atau rencana penelitian untuk 

diseminarkan. Semua pembimbing disahkan dengan surat penugasan 

yang diterbitkan oleh dekan. Surat penugasan ini diterbitkan atas 

dasar usulan dari KPS yang sudah disetujui oleh tim pembimbing 

F. Rencana penelitian yang disusun dan diselesaikan oleh mahasiswa, 

selanjutnya dibuatkan surat pengantar oleh tim pembimbing ditujukan 

kepada ketua panitia seminar skripsi mahasiswa yang menerangkan 

bahwa mahasiswa tersebut sudah siap melaksanakan seminar skripsi 

yang disetujui oleh KPS 

G. Mahasiswa yang telah melakukan seminar skripsi I dapat memulai 

penelitiannya. Jangka waktu penelitian minimum 2 bulan dan 

maksimum 4 bulan (waktu penyusunan skripsi disediakan 1 semester). 

H. Mahasiswa melakukan penelitian sesuai perencanaan, jadwal kerja, 

metode dan mekanisme yang disusun bersama tim pembimbing. 

Mahasiswa membuat laporan kerja secara tertulis. Laporan harus 

selalu disampaikan dan dikonsultasikan kepada tim pembimbing agar 

dapat dipantau (disediaakan kartu konsultasi) 

I. Laporan kerja diperiksa dan dikonsultasikan oleh tim pembimbing. 

Apabila tim pembimbing berpendapat bahwa laporan kerja tersebut 

telah memenuhi syarat untuk diseminarkan, maka mahasiswa 

membuat skripsi untuk diseminarkan pada seminar Skripsi II 

J. Tim pembimbing membuat surat pengantar kepada KPS yang 

menyatakan bahwa mahasiswa bimbingannya telah selesai 

melaksanakan penelitian dan siap untuk mempertahankan hasil 

penelitiannya pada seminar Skripsi II 

K. KPS menyusun panitia penguji skripsi yang susunan personalianya 

mencakup bidang keahlian dan kalau perlu dilengkapi dengan bidang 

penunjang yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa. KPS 

berkonsultasi dengan Tim pembimbing dalam penyusunan personalia 

panitia pengujiskripsi. Ketua panitia penguji adalah Dosen yang  

berpangkat lektor kepala atau yang sudah berkualifikasi Doktor. 
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Sekertaris panitia penguji adalah Dosen tetap MIPA yang minimal 

berpangkat lektor atau yang berkualifikasi Megister, begitupun dengan 

anggota penguji lainnya 

L. Usulan susunan panitia penguji skripsi yang sudah dianggap sesuai, 

maka diterbitkanlah surat penugasan yang ditandatangani oleh Dekan. 

M. Panitia penguji bersama dengan panitia seminar merencanakan dan 

mengatur jadwal seminar Skripsi II. Pengaturan bersama ini dikaitkan 

dengan tugas panitia penguji dengan tugas panitia seminar dalam 

pelaksanaan seminar Skripsi II sampai ujian Skripsi dapat mengikuti 

secara lengkap. 

N. Mahasiswa menyusun ulang dan memperbaiki skripsinya jika dalam 

seminar Skripsi II terdapat hal-hal yang harus diperbaiki. Mahasiswa 

berkonsultasi dengan tim pembimbing dalam penyusunan ulang dan 

perbaikan skripsi 

O. Mahasiswa yang telah merampungkan perbaikan skripsi dan 

memenuhi syarat untuk ujian Skripsi, maka dapat segera ditetapkan 

jadwal ujian skripsinya. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan 

administrasi dan persyaratan akademik lainnya. Penetapan jadwal 

ujian Skripsi dilakukan oleh panitia penguji bersama panitia seminar 

sekaligus membuat undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan 

Sekretaris panitia penguji skripsi 

P. Panitia penguji skripsi menguji dan menilai mahasiswa serta 

mengumumkan segera setelah ujian selesai. Tata cara ujian Skripsi 

akan diatur tersendiri dalam peraturan ujian Skripsi 

Q. Mahasiswa yang telah ujian Skripsi diwajibkan untuk menyusun skripsi 

yang baik dan sempurna untuk dijilid. Penyelesaian skripsi ini tidak 

boleh lebih dari 2 bulan. 

R. Ringkasan alur pelaksanaan penyusunan skripsi dapat dilihat pada 

Lampiran 17. 
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Lampiran 1. 

Contoh Halaman Sampul Depan 

 

Tepi kertas 

 

Sembir atas 

4 cm 

21 cm 

Kertas A4 

4 cm 

16 pt 

14 pt 

3 cm 

5 cm 

5 cm 

14 pt 

3 cm 

Sembir 
kanan 

Sembir 
kiri 

Sembir bawah 

29,7 cm 
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Contoh Halaman Judul 
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Lampiran 2. 

Contoh Halaman Pengajuan 

 

 

 

16 pt 

14 pt 

12 pt 

14 pt 

14 pt 
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Lampiran 3. 

Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan penuh kesadaran 

menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian 

hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau 

dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar 

yang diperoleh akan dibatalkan demi hukum. 

Makassar, 8 Oktober 2018 

Penulis 

 

 

Muh. Pahad Abdullah 
NIM. 14 031 014 018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 spasi 
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Lampiran 4. 

Contoh Lembar Pengesahan 

 

PENGESAHAN 

Menerangkan bahwa tugas akhir dari: 

Nama : Nurin Nur Asizah Ma’ruf 

Stambuk : 13 031 014 180 

Program Studi : Farmasi 

Judul Skripsi : Uji Toksisitas Akut dari Fraksi Etanol 70% Akar 
Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) 
Terhadap Larva Udang Artemia salina Leach. 

Diterima dan disahkan oleh tim penguji skripsi yang dibentuk berdasarkan 

surat keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Makassar dengan 

nomor 085/F.MIPA-UIM/VI/2018tanggal 06 Juni 2018, sebagai salah satu 

syarat kelulusan studi pada Program S1 Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar. 

Tim Penguji Ujian Sidang: 

1. Ketua Penguji : Prof.Dr. Tajuddin Naid, M.Sc., Apt ………………. 

2. Sekertaris Penguji : Yasnidar Yasir, S. Si., M.Si.   ......................  

3. Anggota : Arfiani Arifin, S.Si., M.Si., Apt.  ......................  

4. Anggota (Ex Off) : Nur Ida, S. Si., M.Si., Apt.  ......................  

5. Anggota (Ex Off) : M. Rusdi, S. Si., M.Si., Apt.  ......................  

Makassar, 8 Oktober 2018 

Dekan Fakultas MIPA UIM 
 
 
 
 
Dr. Tahirah Hasan, M.Si. 
NIDN. 09xxxxxxxxxxxx 

3 spasi 

1 spasi 
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Lampiran 5. 

Contoh Lembar Persetujuan 

Pembimbing 3 orang 
PERSETUJUAN 

Judul Skripsi: 

PENENTUAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN FLAVONOID 
TOTAL EKSTRAK BUAH MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) 

DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS 

MARHAWAIDA 
11 031 014 018 

Disetujui Oleh: 

Pembimbing Utama 
 

 

Nur Ida, S.Si, M.Si., Apt. 
 NIDN.09xxxxxxxxxxx 

Pembimbing Pertama       Pembimbing Kedua 
 

 

Tahirah Hasan, S.Si., M.Si. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. 
NIDN. 09xxxxxxxxxxxxxx NIDN. 09xxxxxxxxxxxxx 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas MIPA UIM     Ketua Program Studi Farmasi 
 

 

Prof. Dr. H. Guntur Yusuf, M.S. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. 
NIDN. 09xxxxxxxxxxxxxxxx NIDN. 09xxxxxxxxxxxxx 

3 spasi 
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Contoh Lembar Persetujuan 

Pembimbing 2 orang 
PERSETUJUAN 

Judul Skripsi: 

UJI TOKSISITAS AKUT DARI FRAKSI  
EKSTRAK ETANOL 70% AKAR PARANG ROMANG  

(Boehmeria virgata (Forst) Guill) TERHADAP  
LARVA UDANG Artemia salina Leach. 

JUMIARTI 
11 031 014 001 

Disetujui Oleh: 

Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua 
 

 

Dr. Tahirah Hasan, M.Si. Drs. Hasyim Bariun, M.Si., Apt. 
NIDN. 09xxxxxxxxxxxx NIDN. 09xxxxxxxxxxxxxx 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas MIPA UIM Ketua Program Studi Farmasi 
 

 

Dr. Tahirah Hasan, M.Si Ayu Wandira A. Baso Amri, S.Si., M.Si. 
 NIDN. 09xxxxxxxxxxxxx NIDN. 09xxxxxxxxxxxxxx 
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Lampiran 6. 

Contoh Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Azza Wajalla, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah 

satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi 

Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Islam Makassar. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah 

Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam, karena atas perjuangan dan 

kepemimpinan beliau kita berada  di jalan kebenaran. 

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu 

Nur Ida, S.Si., M.Si.,Apt. selaku pembimbing utama, Ibu Tahirah Hasan, 

S.Si., M.Si. selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Rusdi S.Si., M.Si., 

Apt. selaku pembimbing kedua, yang penuh ketulusan meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam 

menyelesakan tugas akhir ini. 

Penyelesaian tugas akhir ini juga tidak lepas dari bantuan dan 

kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Islam Makassar 

beserta seluruh staf dan karyawan. 

3 spasi 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Guntur Yusuf, M.S. selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar. 

3. Ibu Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt. selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar, 

sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan 

pengarahan dan petunjuk selama penulis mengikuti pendidikan di 

Universitas Islam Makassar. 

4. Bapak M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Program Studi 

Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Islam Makassar. 

5. Bapak, Ibu dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Makassar. 

6. Bapak Ahmad Najib, S.Si., M.Farm., Apt. sebagai Kepala 

Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas 

Muslim Indonesia. 

7. KakakLa Hamidun, S.Farm. sebagai tenaga teknisi Laboratorium 

Fitokimia Jurusan Farmasi UMI, yang telah membantu penulis selama 

dalam proses penelitian. 

8. Sahabat-sahabatwati mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan AlamUniversitas Islam Makassar, Keluarga besar 

HIMAFAR UIM dan PMII Cabang Metro Makassar, serta Sahabat 

Benzen 2011, terkhusus Ahriani, Sari Handayani dan Nabigha, yang 

selalu memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas 
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persaudaraan dan persahabatan yang terjalin selama ini dan semoga 

tetap terjaga. 

Melalui skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua 

tercinta, Ayahanda Suardi dan Ibunda Murni, yang selama ini menyayangi, 

mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih dan hati yang tulus, 

serta dukungan secara moril dan materi selama penulis menuntut ilmu. 

Kepada saudara-saudara (Andri Arianto, Irmaniar Nurhusnah H, dan 

Irfanita Nurhidayah H.), sahabat-sahabat tercinta, yang selalu perhatian 

dan memberikan motivasi kepada penulis agar terus berjuang. 

Skripsi ini disusun dengan keterbatasan penulis sebagai manusia 

biasa, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 
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Lampiran 7. 

Contoh Abstrak Berbahasa Indonesia 

 

ABSTRAK 

JUMIARTI, 2016. Uji toksisitas akut dari fraksi ekstrak etanol 70% akar 
Parang romang (Boehmeria virgate (Forst) Guill) terahadap larva udang 
Artemia(Artemia salina Leach.)(Dibimbing oleh: Hasyim Bariun, M. Rusdi 
dan Sitti Fauziah Noer) 
 

Penelitian ini telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
toksisitas akut fraksi aktif etanol 70% akar Parang romang (Boehmeria 
virgate (Forst) Guill)melalui metode Uji Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 
terhadap larva udang Artemia(Artemia salina Leach.)dengan 
mengidentifikasi golongan senyawa pada fraksi yang aktif. Simplisia akar 
Parang romang diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol. 
Ekstrak etanol kental dipartisi dengan pelarut n-heksan. Ekstrak tidak larut 
n-heksan lalu dipartisi dengan pelarut etil asetat. Ekstrak tidak larut etil 
asetat dipartisi dengan pelarut etanol 70%. Ekstrak etanol 70% 
difraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum dan masing-masing 
dari hasil fraksinasi diuji aktivitasnya terhadap larva udang Artemia 
(Aretmia salina Leach.). Identifikasi kandungan senyawa fraksi F yang 
terbukti aktif dengan menggunakan metode KLT lalu disemprot pereaksi 
AlCl3. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis probit menunjukan nilai 
LC50 dari fraksi A, B, C, D, E dan F secara berturut-turut sebesar 5.888,4; 
8,913; 3,724; 6,576; 3,899; 2,999 µg/mL. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pada fraksi F sangat toksik terhadap larva udang Artemia (Aretmia 
salina Leach.). Hasil identifikasi menunjukan fraksi F mengandung 
senyawa golongan flavonoid. 
 
Kata kunci: Artemia salina Leach.; Boehmeria virgate (Forst) Guill.; 

Brine Shrimp Letality Test; Uji toksisitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 spasi 
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Lampiran 8. 

Contoh Abstrak Berbahasa Inggris 

 

ABSTRACT 

JUMRIATI, 2016. Test of accute toxiticy from extract fraction of Ethanol 
70% root of Parang romang (Boehmeria virgate (Forst) Guill.) toward 
Artemia shrimp larvae(Artemia salina Leach.) (Supervised by : Hasyim 
Bariun, M. Rusdi dan Sitti Fauziah Noer). 
 

The study of Test od accute toxiticy from extract fraction of ethanol 
70% root of Parang romang (Boehmeria virgate (Forst) Guill.) toward 
Artemiashrimp larvae (Artemia salina Leach.) has been conducted and the 
study aims to know acute toxiticy from extract fraction of ethanol 70% root 
of Parang romang toward Artemiashrimp larvae and using test of Brine 
Shrimp Lethality Test. The study try to identify group of compound to the 
active fraction. Simplicy of Parang romang roots are extracted by 
maseration with ethanol extract solven and partised with solvent of n-
hexane prodiced un-solvent extract ethanol 70%. Extract ethanol 70%, is 
fractioned with liquid vacuum chromatography method each of result are 
tested its activity toward Artemiashirmp larvae(Artemia salina Leach.). 
Identification of compound content F fraction are proved using KLT 
method and spread using AlCl3. The result based on the probit  analysis 
shows that value of LC50 fromfraction of A, B, C, D, E and F are 5.888,4; 
8,913; 3,724; 6,576; 3,899; 2,999 µg/mL. Study result concluded that 
fraction F is very toxic toward Artemiashrimp larvae (Artemia salina 
Leach.). Identification result showed that F fraction has had contained of 
compound flavonoid group. 
 
Keywords: Artemia salina Leach., Boehmeria virgate (Forst) Guill.,Brine 

Shrimp Letality Test,Test of accute toxiticy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 spasi 



42 
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Contoh Abstrak Berbahasa Arab 
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Lampiran 14 

Contoh Penulisan Naskah 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tubuh manusia secara terus-menerus terpapar radikal bebas melalui 

polusi lingkungan, sinar ultraviolet, asap rokok, kesalahan pola makan dan 

gaya hidup sehingga mengganggu metabolisme sel normal, dan dapat 

merusak tubuh kita. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan 

elektron, sehingga molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu 

berusaha mengambil elektron dari molekul  (Amelia, 2011). 

Dst…………………………………………………………………………… 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu Apakah sirup kombinasi dari ekstrakbunga Rosela dan 

ekstrak daun Kemangimemiliki efek antioksidan yang lebih baik dari 

sediaan tunggalnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sirup kombinasi dari 

ekstrak bunga Rosela dan ekstrak daun Kemangi sebagai 

antioksidanyang lebih baik dari sediaan tunggalnya. 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang efek antioksidansirup kombinasi dari ekstrak bunga 

Roseladan ekstrak daun Kemangiserta sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Bunga Rosela(Hibiscus sabdariffa L.) 

Bunga Rosela (Hibiscus  sabdariffa  variates  sabdariffa  Linn.) 

merupakan tanaman asli Afrika tropis (Devi, 2009). 

Dst……………………………………………… 

1. Uraian Tumbuhan. 

a. Klasifikasi Tumbuhan. 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Dst……………………………………………………………………….. 

b. Morfologi Tumbuhan. 

Rosela, merupakan tanaman semusim, yang tumbuh tegak, 

bercabang-cabang, dengan tinggi………………………………..dst 

c. Kandungan Kimia Tumbuhan. 

Bahan aktif dari kelopak bunga Rosela adalah grossypeptin, 

antosianin, gluside hibiscin dan flavonoid………………………dst 

d. Khasiat Tumbuhan. 

1) Diabetes 

Rosela digunakan sebagai obat diabetes…………………….dst 

2) Hipertensi 

Rosela digunakan sebagai obat hipertensi…………………..dst 
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Lampiran 15. 

Contoh Gambar 

 

480 mg, omega-3, magnesium, beta-karoten, serta asam amino esensial 

seperti lisin dan arginin (Kustyawatiet al, 2008). 

 

Gambar 1. Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.) 
Sumber gambar (Balbo, 2010) 

a. Klasifikasi tanaman (Devi, 2009). 

Regnum  : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class : Dicotyledoneae 

Subclass : Dialypetalae 

Ordo  : Malvales 

Familia : Malvaceae 

Genus : Hibiscus 

Species : Hibiscus sabdariffa 
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Contoh Skema Kerja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekstrak kental kulit buah sirsak 

Skrining Fitokimia 

Identifikasi 

Alkaloid  

Identifikasi 

Fenolik 

Identifikasi 

Terpenoid 

Identifikasi 

Saponin  

Gambar 3. Skema kerja skrining fitokimia ekstrak etanol kulit buah 
sirsak (Annona mucirata Linn.) 
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Lampiran 16. 

Contoh Tabel 

 

Tabel 2. Rancangan formulasi sirup antioksidan ekstrak bunga Rosela dan  
ekstrak daun Kemangi 

 
a. Pembuatan sirup USP. 

Sirup USP dibuat dengan cara ditimbang gula pasir sebanyak 85 g 

kemudian dimasukkan ke dalam 100 ml air suling panas sambil diaduk 

hingga homogen. Sirup kemudian disimpan di dalam wadah yang kering 

dan tertutup rapat. 

b. Pembuatan sirup antioksidan. 

Masing-masing bahan ditimbang sesuai perhitungan.Natrium 

bikarbonat dilarutkan menggunakan air suling. Ekstrak bunga Rosela dan 

ekstrak daun Kemangi dimasukkan ke dalam larutan natrium bikarbonat 

sambil dihomogenkan. Ditambahkan natrium benzoat sambil 

dihomogenkan.Selanjutnya ditambahkan sirup USP ke dalam larutan 

campuran natrium bikarbonat dan ekstrak sambil dihomogenkan.Dst…….. 

 

Bahan 

Konsentrasi (b/v)  
Dalam formulasi sirup 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Ekstrak bunga Rosela 5 5 5 10 0 

Ekstrak daun Kemangi 0 2 4 2 2 

Sirup USP 25 25 25 25 25 

Natrium bikarbonat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Natrium benzoat 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Air suling hingga 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 
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Lampiran 17. 

Alur Pelaksanaan Penyusunan Skripsi 
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