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VISI DAN MISI 

 

 

Visi STIKES IKIFA : 

Menjadi perguruan tinggi farmasi yang menghasilkan lulusan, berdaya saing tinggi dengan 

mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di tingkat nasional 

tahun 2023.  

 

Misi STIKES IKIFA : 

a.  Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dengan mengedepankan 

akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di tingkat nasional; 

b.  Menyelenggarakan penelitian farmasi yang berdaya saing tinggi dengan mengedepankan 

akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di tingkat nasional; 

c.   Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang farmasi yang berdaya saing 

tinggi dengan mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di 

tingkat nasional; 

d.    Mengembangkan kerja sama dengan stakeholders secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Buku PEDOMAN TEKNIS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH STIKes 

IKIFA ini berisi tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun sebagai acuan bagi 

pembimbing dan penguji karya tulis ilmiah.  
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Pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah ini banyak dilakukan perubahan. Hal 

terpenting dengan dilakukannya perbaikan terhadap buku pedoman penulisan karya tulis 

ilmiah, mahasiswa harus memahami benar peraturan yang berlaku agar penulisan proposal 

maupun buku karya tulis ilmiah dikerjakan dengan benar sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. Semoga buku ini telah mencakup semua hal yang diperlukan dalam kaitan dengan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah STIKes IKIFA. 

Buku pedoman Karya Tulis Ilmiah ini berusaha mencakup semua segi yang berkaitan 

dengan penyusunan karya tulis ilmiah, meskipun disadari bahwa kemungkinan masih terdapat 

kekurangan juga. Saran dan kritik untuk perbaikan dengan senang hati akan diterima oleh 

Program D-III Ilmu Kefarmasian STIKes IKIFA. 

 

Jakarta, Juli 2020 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. PENGERTIAN 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah laporan tertulis hasil pengamatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa, yang disusun berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, dibawah 

pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria 

kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuan masing-masing. Penekanan penulisan KTI 

pada aplikasi suatu subyek dan gambaran deskriptif (aplikasi praktis). Karya Tulis Ilmiah 

adalah merupakan kewajiban bagi seorang mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya 

di Jurusan Farmasi. Karya tulis akan menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan STIKes 

IKIFA. 

Pedoman ini disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

STIKes IKIFA yang diterbitkan dengan tujuan memberikan tuntunan kepada mahasiswa 

yang akan menulis karya ilmiah. Pedoman ini disahkan melalui SK Ketua no 

026/KEP.DIR/AF.I/IX/2013 dan wajib digunakan oleh mahasiswa STIKes IKIFA 

sebagai panduan penulisan karya tulis ilmiah. 

 

B. TUJUAN 

Buku Pedoman Penulisan KTI ini bertujuan untuk memudahkan dan 

menyeragamkan pembuatan proposal dan buku KTI. Buku Pedoman Penulisan KTI 

mengatur cara penulisan dan teknik pengumpulan KTI yang berlaku di STIKes IKIFA 

Jakarta. Jika KTI ini ingin diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah maka pedoman serta 

ketentuan-ketentuan penulisan mengikuti pedoman yang berlaku pada jurnal ilmiah 

tersebut. 

 

C. DEFINISI, SIFAT DAN RUANG LINGKUP  

Karya Tulis Ilmiah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

diploma tiga dengan bimbingan pembimbing KTI untuk dipertahankan dan dinilai 

dihadapan penguji KTI sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

Farmasi. Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa harus mengajukan proposal KTI 

dengan persetujuan Pembimbing KTI, kemudian diuji dalam seminar proposal KTI yang 

terbuka bagi seluruh mahasiswa. Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium atau 

penelitian lapangan yang menerapkan metode ilmiah dan dapat memberikan sumbangan 

baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. KTI bersifat asli atau bukan 

plagiat, memperbaharui atau mengembangkan ilmu kefarmasian dan ilmu yang 

berhubungan dengan ilmu kefarmasian baik berupa penelitian dasar, penelitian terapan, 

atau pengembangan teknologi. Topik KTI harus merupakan usaha penyelesaian suatu 

permasalahan yang ada kaitannya dengan ilmu kefarmasian. 

 

D. PEMILIHAN PERMASALAHAN PENELITIAN 

Pada dasarnya mahasiswa sendiri yang mencari dan memilih pelaksanaan 

penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 
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Permasalahan penelitian dapat ditemukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

seksama terhadap pengalaman selama mengikuti kuliah, dan penelusuran pustaka serta 

pengamatan lingkungan sosial kefarmasian. Penelusuran pustaka merupakan tahap 

penting dalam pembuatan KTI. 

 

E. KESALAHAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

KTI tidak boleh mengandung kesalahan, ataupun perbaikan kesalahan. Naskah KTI 

harus diperiksa dengan baik oleh penyusun KTI maupun oleh pembimbing KTI. 

 

F. KAIDAH PENULISAN 

Penulisan KTI harus mengikuti kaidah penulisan yang layak seperti:   

1. Penggunaan bahasa dan istilah Indonesia yang baku dengan singkat dan jelas.  

2. Mengikuti kelaziman penulisan pada disiplin keilmuan yang diikuti.  

3. Penyebutan/cuplikan hasil penelitian atau penemuan peneliti lain, harus dilakukan 

dengan etika yang baik, yaitu dengan meminta izin peneliti tersebut atau dengan 

penyebutan publikasi yang dimaksud dalam daftar pustaka.  

 

G. PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA BAKU 

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam naskah KTI harus bahasa Indonesia 

dengan tingkat keresmian yang tinggi. Kaidah tata bahasa harus ditaati. Kalimat harus 

utuh dan lengkap. Tanda-tanda baca harus digunakan seperlunya dan secukupnya agar 

dapat dibedakan anak kalimat dan kalimat induknya, kalimat keterangan dari kalimat 

yang diterangkan, dan sebagainya. 

Kata ganti orang terutama kata ganti orang pertama (saya dan kami), tidak 

digunakan, kecuali dalam kalimat kutipan. Kalimat disusun sedemikian rupa, sehingga 

kalimat tersebut tidak perlu memakai kata ganti orang. 

Suatu kata dapat dipisahkan menurut ketentuan bahasa. Kata terakhir pada baris 

kalimat terakhir suatu halaman, tidak boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus 

mengikuti cara yang ditunjuk dalam kamus bahasa asing tersebut.  

Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman 

Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus bidang 

khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 

Pendidikan Nasional harus digunakan sebagai pedoman. Buku seperti ”Bangun Paragraf 

Bahasa Indonesia”, susunan Adjat Sakri, Penerbit ITB, dapat membantu dalam 

penyusunan paragraf. 

 

H. TUGAS PEMBIMBING KTI 

Pembimbing KTI merupakan dosen STIKes IKIFA/praktisi DUDI yang kompeten 

dengan permasalahan yang dibahas dalam KTI atau dosen STIKes IKIFA/praktisi DUDI 

yang dianggap mampu oleh Program Studi untuk bertindak sebagai pembimbing. 

Sebagai landasan kerja, kepada pembimbing diberikan surat tugas yang 

ditandatangani oleh Ketua Akademi. 
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Tugas Pembimbing I dan II KTI. 

1. Turut serta mempertimbangkan penyusunan proposal yang diajukan oleh 

mahasiswa baik dalam pengajuan maupun pada seminar proposal; 

2. Turut serta mempertimbangkan sistematika dan tata cara penulisan proposal yang 

diajukan oleh mahasiswa baik dalam pengajuan maupun pada seminar proposal; 

3. Memberikan pertimbangan untuk menyempurnakan judul dan proposal yang 

diajukan oleh mahasiswa; 

4. Memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan sistematika dan tata cara 

penulisan proposal yang diajukan oleh mahasiswa; 

5. Memberikan bimbingan yang menyangkut isi atau materi sesuai dengan masalah 

yang akan dibahas dalam KTI; 

6. Memberikan bimbingan yang menyangkut metodologi dan sistematika tata cara 

penulisan KTI yang sesuai, mengawasi kerja penelitian mahasiswa di laboratorium 

maupun lapangan, memberikan pertimbangan teknis pengerjaan penelitian apabila 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kerja di 

lapangan/laboratorium; 

7. Menentukan sahnya KTI dengan turut menandatangani KTI. 

8. Memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan/laboratorium 

selama mahasiswa melakukan penelitian; 

9. Memberikan paraf pada mata kuliah yang berhubungan dengan judul KTI; 

10. Menentukan sahnya KTI dengan turut menandatangani KTI; 

11. Menandatangani form pengajuan pembimbing, dosen pembimbing & form bukti 

bimbingan proposal & KTI; 

12. Memberi penilaian, kritik, masukan dan saran saat seminar & sidang KTI. 
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BAB II 

PENYUSUNAN PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

A. BAGIAN AWAL PROPOSAL KTI 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, 

halaman daftar lampiran. 

1. Halaman Sampul dan Halaman Judul 

 Halaman sampul pada proposal KTI adalah plastik mika penjilidan yang 

berwarna orange. Halaman judul dicetak pada halaman baru. Halaman judul 

terdapat kalimat ‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli 

Madya Kesehatan Bidang Farmasi’ di tulis dengan jarak 2 spasi dari kalimat 

‘PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH’. Format pengetikan halaman judul 

proposal dapat dilihat pada bab 4 atau dapat dilihat pada lampiran 1. 

2. Halaman Persetujuan 

 Halaman persetujuan berisi informasi instansi pendidikan, nama dan nomor 

mahasiswa penyusun, judul penelitian dan nama pembimbing ditulis sejajar tanpa 

ditulis pembimbing pertama atau kedua. Contoh dapat dilihat pada lampiran 5. 

3. Halaman Kata Pengantar 

 Halaman ini merupakan halaman yang berisi ucapan-ucapan dari penulis atas 

selesainya penullisan proposal KTI/laporan KTI. Dalam kata pengantar harus 

mengandung beberapa unsur, yaitu: Ucapan syukur kepada Allah SWT; Penjelasan 

mengenai adanya tugas penulisan karya ilmiah; Penjelasan adanyan bantuan, 

bimbingan, dan arahan dari pihak-pihak yang dianggap membantu; Ucapan terima 

kasih kepada seseorang/lembaga yang membantu; Harapan penulis atas KTI 

tersebut, manfaat serta kesediaan menerima kritik dan saran; Penyebutan nama 

kota, tanggal, bulan, tahun dan nama lengkap penulis tanpa dibubuhi tanda tangan.   

 Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi semua hendaknya 

menggunakan kalimat yang baku. Contoh halaman kata pengantar seperti tercantum 

pada lampiran 9.  

4. Halaman Daftar Isi 

 Halaman daftar isi dimaksudkan untuk memberi petunjuk pokok mengenai isi 

buku. Halaman ini memuat nomor bab dan judul bab, abjad sub bab dan judul sub 

bab, beserta dengan nomor halamannya. Contoh halaman daftar isi  dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

5. Halaman Daftar Tabel 

 Halaman ini memuat nomor tabel, judul tabel atau nama tabel dan nomor 

halaman tabel tersebut dimuat. Contoh halaman daftar tabel dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

6. Halaman Daftar Gambar 

 Halaman daftar gambar dan ilustrasi dicetak pada halaman baru. Halaman ini 

memuat nomor gambar, judul gambar/ilustrasi dan nomor halaman tempat 
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gambar/ilustrasi dimuat. Contoh halaman daftar gambar/ilustrasi dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

7. Halaman Daftar Lampiran 

 Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat 

nomor lampiran, judul lampiran, nomor anak lampiran, dan judul anak lampiran 

serta nomor halaman tempat judul lampiran dan judul anak lampiran dimuat. 

Contoh halaman daftar lampiran, format susunan, dan cara penulisan halaman 

daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

B. BAGIAN ISI PROPOSAL KTI  

Bagian isi proposal KTI adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 

3 metode penelitian. 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat hal-hal berikut: 

a. Latar belakang 

Latar belakang memuat : 

1) Deskripsi topik kajian/penelitian dan latar belakang pentingnya dilakukan 

kajian/penelitian tersebut. 

2) Kutipan sejumah informasi terkini (up to date) dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik kajian /penelitian yang 

dilakukan. 

3) Masalah yang dikaji/diteliti, tujuan. 

b. Perumusan masalah  

 Masalah timbul  akibat adanya tantangan, kesangsian terhadap hal atau 

fenomena, halangan dan rintangan, celah (gap) baik antara kegiatan atau 

fenomena,  baik yang telah ada maupun yang akan ada. Perumusan masalah 

adalah pernyataan tentang pokok permasalahan yang akan dikaji/diteliti, dalam 

bentuk kalimat positif, bisa namun tidak harus diakhiri dengan kalimat tanya. 

 Ciri-ciri topik atau permasalan yang baik untuk diangkat sebagai 

topik/permasalahan penelitian adalah: 

1) Masalah harus ada nilai penelitian 

Masalah harus mempunyai nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan 

tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. 

2) Masalah harus fisibel 

Masalah yang dipilih harus mempunyai fisibilitas, artinya masalah tersebut 

harus dapat dipecahkan atau ada jalan keluarnya. Ini berarti: 

a) Data dan metode harus tersedia; 

b) Equipment dan kondisi harus mengizinkan; 

c) Biaya untuk memecahkan masalah harus seimbang; 

d) Masalah harus didukung oleh sponsor/pembimbing yang kuat; 

e) Tidak bertentangan dengan hukum dan adat; 

c. Tujuan penelitian 

 Uraian singkat dan jelas tentang tujuan akhir kajian/penelitian yang ingin 

dicapai. 
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d. Manfaat penelitian 

 Bagian ini merupakan uraian singkat yang berisi penjelasan tentang 

pentingnya kajian/penelitian yang diusulkan, terutama manfaat yang diharapkan 

bagi masyarakat. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

a. Tinjauan pustaka 

 Dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting. Jika 

teori yang digunakan tidak relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan 

dapat mengakibatkan hasil dari penelitian tersebut tidak optimal. Teori adalah 

serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar konsep.  

 Pustaka yang dimuat disajikan dalam bentuk sub-bab. Dalam penyusunan 

tinjauan pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-

banyaknya. 

Tinjauan pustaka dapat disajikan dengan dua pola, yaitu deduktif dan 

induktif. Pola deduktif berarti mulai dari proposisi yang berlaku umum dan 

memberlakukannya pada keadaan khusus, tetapi sebaliknya untuk pola induktif. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan tinjauan pustaka: 

1) Siapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka; 

2) Siapkan sistematika pengumpulan informasi; 

3) Cari informasi sebanyak-bayaknya dari bahan kepustakaan maupun 

internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan tinjauan pustaka 

perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

a) Gunakan masalah penelitian sebagai fokus;  

b) Buat rencana urutan pencarian dan penulisan; 

c) Tekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. 

 Tinjauan Pustaka berisi uraian tentang alur pikir dan perkembangan 

keilmuan topik kajian/penelitian. Pada hakikatnya, hasil penelitian seorang 

peneliti bukanlah satu penemuan baru yang berdiri sendiri melainkan sesuatu 

yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Pada bab tinjauan pustaka 

ini sebaiknya dielaborasi hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang dikaji/diteliti mahasiswa sedemikian rupa sehingga memberikan 

gambaran perkembangan pengetahuan yang mendasari penulisan KTI.  

 Dalam tinjauan pustaka dibahas tentang teori yang berkaitan dengan 

semua variabel terkait dengan penelitian dan pengalaman penelitian yang 

terdahulu. Dengan tinjauan pustaka ini mahasiswa juga akan menunjukkan 

penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang mendasari  atau terkait dengan 

permasalahan yang dikaji. 

Tinjauan pustaka hendaknya disusun sesuai dengan urutan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Tinjauan pustaka berisi pula ulasan 

tentang kesimpulan yang terdapat dalam setiap judul dalam pustaka dan dalam 

hubungan ini mahasiswa menunjukkan mengapa dan bagaimana dipilihnya 

topik kajian/penelitian serta arah yang akan ditempuhnya dalam menyelesaikan 
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pembahasan/penyelesaian topik kajian tersebut. Prioritas penelusuran pustaka 

sebaiknya sebagai berikut: 

1) Artikel dalam jurnal/majalah ilmiah nasional atau internasional, termasuk 

jurnal on-line/e-journal (minimum 40%) 

2) Artikel dalam majalah semi-populer nasional atau internasional (10%) 

3) Buku atau textbook (20%) 

4) Informasi dari pengunduhan website (10%) 

5) Minimal jumlah referensi sebanyak 10. 

b. Kerangka/landasan teori 

 Kerangka/landasan teori merupakan kumpulan teori dasar atau fakta yang 

dapat digunakan sebagai kerangka berpikir menuju suatu jawaban sementara 

atau penyelesaian masalah yang ada. Pada dasarnya teori atau fakta yang 

dikemukakan disini sudah tercantum dalam tinjauan pustaka. 

Kerangka/landasan teori merupakan kerangka acuan komprehensif 

mengenai konsep, prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Peran teori dalam penelitian: 

1) Memberi kerangka pemikiran bagi penelitian; 

2) Membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian; 

3) Memberi landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan 

fakta; 

4) Mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut; 

5) Membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian; 

6) Memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka 

pemikiran; 

7) Memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi 

operasional; 

8) Membantu mendudukan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan 

mengintegrasikan gagasannya. 

c. Hipotesis 

 Hipotesis (jika ada) memuat pernyataan yang disarikan dari landasan teori 

atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Hipotesis 

mencakup dua pernyataan: 

1) Hipotesis nol, hipotesis yang biasanya dimulai dengan kalimat negatif; 

2) Hipotesis alternatif, hipotesis yang pernyataannya diungkapkan dengan 

kalimat positif.  

 

3. Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian memuat uraian singkat tentang komponen-komponen:  

a. Metode yang digunakan 

Menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan 

masalah penelitian. Menjelaskan pula argumentasi tentang pemilihan, 

pendekatan atau metode dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti 
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dan jenis informasi yang diperlukan, menggunakan struktur dan strategi 

penelitian. 

b. Kerangka konsep 

Kerangka konsep merupakan skema menggambarkan hubungan antara 

variabel terutama variabel dependen dan variabel independen. Kerangka konsep 

disusun berdasarkan kerangka teori dari bab 2 tinjauan pustaka. 

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan 

generalisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara 

langsung, agar bisa diamati konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. 

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-

konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.  

Variabel adalah operasionalisasi dari suatu konsep atau konsep yang telah 

operasional, artinya dapat diamati, diukur sehingga dapat terliat secara variasi. 

Pada kerangka konsep, semua variabel yang berhubungan ditulis. 

c. Definisi operasional variabel 

Adalah definisi variabel berdasar apa yang dilaksanakan dalam penelitian 

sehingga variabel tersebut dapat diukur, diamati atau dihitung sehingga timbul 

variasi. 

Definisi operasional adalah seperangkat instruksi yang lengkap untuk 

menetapkan apa yang akan diukur dan bagaimana cara mengukur variabel. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun definisi operasional sebuah 

variabel adalah: 

1) Nama variabel 

2) Definisi verbal variabel, batasan yang menjabarkan istilah-istilah atau 

definisi yang digunakan di dalam proposal, terutama istilah yang 

tidak/belum digunakan secara umum. Batasan ini diberikan dengan tujuan 

agar penulis, penguji dan pembaca akan mempunyai persepsi yang sama 

mengenai istilah maupun definisi tersebut. 

3) Parameter Pengujian 

4) Hasil Pengukuran 

5) Skala  

Agar variabel dapat diamati dan diukur, maka setiap konsep yang ada 

dalam permasalahan atau yang ada dalam hipotesis harus disusun definisi 

operasionalnya. 

d. Jenis penelitian yang akan digunakan 

Jenis penelitian dibedakan dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan tujuan 

dan metode penelitian. Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian dibedakan atas 

penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Berdasarkan 

metodenya, penelitian dibedakan atas deskriptif, eksplanatoris, survei, 

eksperimen, expost-facto, korelasional, studi kasus, fenomenologi, penelitian 

historis, dan ekploratif. 

Pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ekploratif yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder.  
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Data sekunder yang dapat digunakan adalah data internal perusahaan 

berupa data dari publikasi resmi perusahaan yang sudah diaudit dan 

publikasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya. Data 

sekunder lain yang dapat digunakan adalah database yang dikembangkan 

oleh asosiasi perusahaan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. 

Selain itu, data sekunder yaitu data yang berasal dari publikasi resmi 

pemerintah Indonesia maupun negara lain serta data yang bersumber dari 

publikasi resmi lembaga, badan nasional maupun internasional, organisasi 

profesi nasional maupun internasional. 

Data sekunder antara lain yang dapat dipergunakan adalah 

computerized database yaitu database yang dikodifikasi oleh badan tertentu 

yang dapat berisi informasi berupa guide, directories, dan index. Data 

sekunder juga dapat bersumber dari syndicated service seperti survei, media 

panel dan data penjualan. 

2) Pendekatan kuantitatif maupun kualitatif secara tidak langsung 

Data kuantitatif atau kualitatif yang dapat dikembangkan berupa depth 

interview, focus group discussion baik berupa fisik maupun online serta 

projective technique berupa wawancara tidak terstruktur untuk 

mempertanyakan tentang motivasi, sikap, kepercayaan dan perasaan 

terhadap masalah penelitian yang dikembangkan. 

e. Lokasi dan waktu penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi dan institusi di mana data akan diperoleh 

(subyek penelitian, bahan/sampel yang diperiksa). Waktu penelitian dimulai 

sejak awal penelitian (dimulai dari penyusunan proposal KTI) sampai dengan 

selesai laporan KTI. 

f. Alat dan bahan 

Alat dan bahan merupakan semua alat dan bahan yang digunakan selama 

penelitian. 

g. Langkah kerja 

Langkah kerja merupakan urutan kerja yang akan dilakukan selama 

penelitian. Langkah kerja diberi nomor urut menggunakan angka arab. 

h. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian berisi cara kerja dari setiap langkah kerja yang akan 

dilakukan saat penelitian. 

i. Populasi dan sampel 

Sub bab ini menguraikan tentang sumber untuk memperoleh data baik 

sumber primer maupun sekunder berikut cara penentuannya, termasuk 

penentuan Populasi dan Sampel. 

Populasi adalah kumpulan individu subyek penelitian dapat merupakan 

manusia, hewan, senyawa, atau sistem. Penentuan populasi penelitian 

bergantung pada masalah yang diteliti.  

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk 

memberikan gambaran karakteristik populasi. Kata responden sering digunakan 

apabila pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner atau wawancara. 
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Sampel dapat berupa individu, keluarga, hewan coba, tumbuhan dll. Sampel 

dihitung dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

dapat melalui perhitungan sendiri, tabel atau bantuan piranti lunak komputer. 

Apabila tujuannya untuk menghitung perbedaan proporsi maka digunakan 

rumus perhitungan sampel untuk beda rata-rata. Dalam memilih rumus 

perhitungan besar sampel harus diperhatikan, jenis data yang akan diuji apakah 

memiliki skala rasio, ordinal atau nominal. 

Kriteria inklusi dan ekslusi harus dinyatakan dengan jelas. Kriteria inklusi 

merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subjek agar dapat 

diikut sertakan dalam penelitian. Persyaratan ini biasanya mencakup 

karakteristik subjek, termasuk demografis dan geografis, serta periode waktu 

yang ditentukan. Kriteria ekslusi disebut juga kriteria penolakan adalah keadaan 

yang menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi tadi sehingga tidak 

dapat diikutsertakan dalam penelitian.  

j. Instrumen penelitian/teknik pengumpulan data 

Instrumen dan cara pengumpulan data harus dijelaskan secara rinci. 

Instrumen pengumpulan data penelitian dapat berupa alat (harus memenuhi 

syarat untuk peralatan penelitian), kuisioner atau formulir untuk observasi. Alat 

untuk kegiatan pengumpulan data harus diuji validitasnya. Kuisioner dapat 

dikembangkan sendiri atau menggunakan kuisioner dari sumber lain yang sudah 

merupakan milik publik (public domain), namun demikian tetap harus melalui 

proses uji coba yang sesuai dengan target subjek penelitian. 

Teknik pengumpulan data: 

1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, 

data dikumpulkan dengan cara pengamatan /pemeriksaan dengan 

menggunakan alat, misalnya jam, skala, mikroskop, spektrofotometer dan 

timbangan berat badan, wawancara dapat menggunakan pedoman 

wawancara, tape recorder, voice recorder, serta teknik pengumpulan data 

lain yang relevan (misalnya Delphitechnique, life history, mapping, 

nominal group techniques) 

2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan, data dikumpulkan antara lain dengan cara 

menggunakan daftar isian, formulir kompilasi data, rekam medik dan lain-

lain.  

k. Rancangan analisis data 

Sub bab ini harus dijelaskan untuk menjawab tujuan khusus penelitian. 

Disamping itu juga diperlukan uji apa yang akan digunakan untuk menjawab 

masing-masing tujuan. Uji statistik yang dapat digunakan antara lain chi square, 

anova, regresi, korelasi dan sebagainya disesuaikan dengan jenis data (kategori, 

kontinyu dll) dan tujuan penelitian. Piranti lunak (software) pengolah data dan 

versi yang digunakan perlu disebutkan, misalnya Fax Base, SPSS, Epi Info, 

Word analier dan program lain yang relevan. 
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Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara kategorisasi dan 

konseptualisasi, naratif, content dan taxonomu atau dengan pendekatan 

kualitatif lainnya. 

 

C. BAGIAN AKHIR PROPOSAL KTI 

1. Daftar Pustaka 

Bagian akhir proposal KTI memuat daftar pustaka dan lampiran. Daftar 

Pustaka memuat pustaka yang digunakan dalam menyusun proposal KTI dan 

pustaka yang tercantum dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam penulisan 

proposal KTI. Jumlah jurnal (termasuk jurnal on-line atau e-journal) minimal 40% 

dari jumlah keseluruhan daftar pustaka, tahun terbitan diutamakan 10 tahun 

terakhir, hasil unduhan (download website) maksimal 10% dengan menyebutkan 

tanggal bulan tahun diaksesnya. 

Daftar pustaka disusun menurut sistem Vancouver yang awalnya 

disosialisasikan dalam pertemuan para editor jurnal medis yang diselenggarakan di 

Vancouver, British Columbia, Kanada, pada tahun 1978, yang selanjutnya 

dikembangkan dalam Uniform Requirements oleh International committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE). Cara penulisan pustaka dalam daftar pustaka 

tercantum dalam bab 4 buku pedoman ini. Contoh daftar pustaka dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

 

2. Lampiran 

Lampiran didahului oleh satu halaman yang memuat kata LAMPIRAN dan 

diletakkan di tengah halaman. Halaman ini tidak diberi nomor halaman tubuh utama 

proposal KTI. Lampiran dapat memuat keterangan tambahan, data pendukung, 

penurunan rumus, contoh perhitungan, berupa tabel, gambar, data mentah 

penelitian dan sebagainya, yang kalau dimasukan ke dalam tubuh proposal akan 

menggangu kelancaran pengutaraannya. 

Setiap lampiran diberi nomor yang berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. 

Urutan lampiran dituliskan dengan dua angka arab yang dipisahkan oleh titik, angka 

pertama menunjukkan nomor urut lampiran, sedangkan angka kedua menunjukkan 

nomor urut anak lampiran pada lampiran tersebut. Cara penulisan judul lampiran 

dan judul anak lampiran pada daftar lampiran sama seperti penulisan judul bab dan 

judul sub-bab pada halaman daftar isi. 
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BAB III 

PENYUSUNAN BUKU KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

A. BAGIAN AWAL BUKU KTI  

1. Halaman Sampul dan Halaman Judul 

Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah, 

halaman sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak 

bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang 

berupa judul, jenis karya ilmiah (karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi), identitas 

penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Halaman sampul pada sidang KTI adalah 

plastik mika penjilidan berwarna orange. Halaman judul dicetak pada halaman baru 

dengan adanya penambahan kalimat ‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Ahli Madya Kesehatan Bidang Farmasi’ di tulis dengan jarak 2 

spasi dari kalimat ‘KARYA TULIS ILMIAH’. Format pengetikan halaman sampul 

dan judul Buku KTI dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3. 

2. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman pernyataan orisinalitas dicetak pada halaman baru. Halaman ini 

merupakan pernyataan penulis bahwa hasil karyanya merupakan karya yang 

orisinal bukan plagiat. Contoh halaman pernyataan orisinalitas dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

3. Halaman Persetujuan 

Lihat pada bab 2.A.2. 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman pengesahan karya tulis ilmiah dicetak pada halaman baru. Halaman 

ini memuat nama institusi dan program studi, kalimat PENGESAHAN KARYA 

TULIS ILMIAH DIPLOMA TIGA FARMASI, kemudian judul Karya Tulis 

Ilmiah, Nama dan NIM mahasiswa STIKes IKIFA, dan tulisan “Dipertahankan 

di hadapan Penguji KTI Program D-III Farmasi STIKes IKIFA Pada tanggal 

…. bulan tahun”. Kemudian ditulis Mengesahkan, Ketua STIKes IKIFA dan cap 

program studi, kemudian Penguji KTI dan Tanda tangan,  nama dan tanda tangan 

seluruh penguji dan pembimbing sidang karya tulis ilmiah. 

Nama-nama penguji sidang karya tulis ilmiah disusun kebawah dengan nomor 

1 untuk Penguji I. nomor 2 untuk Penguji II, nomor 3 untuk Pembimbing I, nomor 

4 untuk Pembimbing II, serta tempat tanda tangan penguji disediakan disamping 

nama masing-masing. Isi lengkap, format susunan, dan cara penulisan halaman 

pengesahan karya tulis ilmiah dapat dilihat pada lampiran 6. 

5. Halaman Pernyataan Publikasi  

Halaman ini merupakan pernyataan dari mahasiswa yang memberikan Hak 

Bebas Royalti Noneksklusif kepada STIKes IKIFA bahwa: STIKes IKIFA berhak 

menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir. Contoh halaman 

pernyataan publikasi dapat dilihat pada lampiran 14. 
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6. Halaman Peruntukan 

Halaman peruntukan (dedication) merupakan halaman yang ditujukan untuk 

siapa karya tulis ilmiah tersebut didedikasikan. Pada halaman tersebut hanya 

memuat tulisan dan tidak diperkenankan adanya gambar. Contoh halaman 

peruntukan dapat dilihat pada lampiran 7. 

7. Halaman Kata Pengantar 

Lihat pada bab 2.A.3. 

8. Abstrak dan Abstract 

Halaman yang digunakan tidak lebih dari satu halaman. Abstrak ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. 

Abstrak terdiri atas 300-500 kata. 

Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak pada halaman berbeda dengan format 

sama seperti bahasa Indonesia dan tidak dicetak miring. 

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, 

tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk 

memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan 

apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak boleh lebih dari 1 

halaman. Penulisan menggunakan spasi single. 

Halaman ini juga memuat kata kunci yang dicetak berjarak satu spasi di bawah 

kalimat terakhir abstrak, berisi maksimum 6 (enam) kata terpenting dari judul KTI. 

Contoh abstrak dapat dilihat pada lampiran 13. 

9. Halaman Daftar Isi  

Format dilihat pada bab 2.A.4. 

10. Halaman Daftar Tabel  

Format dilihat pada bab 2.A.5. 

11. Halaman Daftar Gambar  

Format dilihat pada bab 2.A.6. 

12. Halaman Daftar Lampiran 

Format dilihat pada bab 2.A.7. 

 

B. BAGIAN ISI BUKU KTI   

1. Bab I Pendahuluan 

Format dilihat pada bab 2.B.1.  

2. Bab II Tinjauan Pustaka  

Format dilihat pada bab 2.B.2. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Format dilihat pada bab 2.B.3.  

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian juga ditunjukan dengan jelas misalnya dalam bentuk tabel, 

grafik, foto atau gambar. Penampilan hasil data mentah harus dihindarkan. 

Tabel hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan 

dimengerti. Jika tabel yang dibuat memuat angka–angka maka yang ditulis adalah 

hanya angka, sedangkan satuan atau keterangan ditulis ditempat lain misalnya 
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satuan ditulis dibagian atas kolom sedangkan keterangan ditulis dibawah tabel. 

Hasil penelitian supaya ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan. 

Pembahasan berisi penelaahan terhadap hasil yang diperoleh dan dapat berupa 

uraian teoritik, kualitatif dan kuantitatif, maupun statistik. Dalam pembahasan juga 

dapat diadakan perbandingan antara hasil yang diperoleh pada penelitian ini, 

dengan hasil penelitian yang pernah dikerjakan orang lain dengan mencantumkan 

daftar pustaka.  

Pembahasan harus menyeluruh sehingga terbukti arti pentingnya penelitian, 

serta simpulan yang diambil mudah dipahami. Jika ada data yang ditolak atau 

diterima maka cara uji yang digunakan harus disebutkan. Penjelasan juga harus 

diberikan jika diperoleh hasil yang menyimpang dari perkiraan awal.  

 

5. Bab V Simpulan dan Saran   

Bab ini memuat ringkasan dan rincian kesimpulan yang akan dituliskan pada 

abstrak. Saran untuk kajian lanjutan serta practical implication dari penelitian 

mahasiswa dapat dituliskan pada bab ini. Cara penulisan dan meletakkan bab dan 

judul dilakukan seperti yang sudah diterangkan dalam buku pedoman ini.  

a. Simpulan 

Simpulan mengandung uraian singkat dan tepat tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. Jika digunakan hipotesis maka harus ditarik simpulan yang 

berkaitan dengan hipotesis tersebut. 

b. Saran  

Saran dibuat berdasarkan pada pengalaman dan pertimbangan 

mahasiswa selama melakukan penelitian. Saran ditujukan kepada peneliti 

dalam bidang yang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan 

penelitian yang sudah dilaksanakan. Saran tidak merupakan keharusan. 

 

C. BAGIAN AKHIR BUKU KTI  

1. Daftar Pustaka  

Format dilihat pada Bab 2.C.1. 

2. Lampiran 

Format dilihat pada Bab 2.C.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

BAB IV 

TEKNIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

Teknik pembuatan karya tulis ilmiah meliputi pencetakan dan penjilidan, kertas, sampul, 

pengetikan, penomoran, tabel dan gambar, pedoman lain, serta cara penulisan pustaka. 

 

A. PENCETAKAN DAN PENJILIDAN 

Pencetakan dan penjilidan buku karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Buku Proposal Karya Tulis Ilmiah 

Buku proposal karya tulis ilmiah dijilid biasa dengan cover depan dan 

belakang berwarna orange. Buku dijilid sebanyak 4 rangkap dan diserahkan ke 

panitia KTI. 

2. Buku Karya Tulis Ilmiah (Untuk Maju Sidang) 

Buku karya tulis ilmiah (untuk maju sidang) dijilid biasa dengan cover depan 

dan belakang berwarna orange. Buku dijilid sebanyak 4 rangkap dan diserahkan ke 

panitia KTI. 

3. Buku Karya Tulis Ilmiah (Setelah Revisi) 

Buku karya tulis ilmiah (setelah revisi) dibuat dalam bentuk buku, dijilid hard 

cover  dengan warna orange kemerahan. Pada buku karya tulis ilmiah disertakan 

pita halaman berwarna biru dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 0,5 cm. Buku 

karya tulis ilmiah diserahkan ke panitia KTI sebanyak 1 buku dan satu CD berisi 

kopi rekaman lengkap (dengan tanda tangan pembimbing dan penguji). Rekaman 

naskah dibuat dalam bentuk PDF dan Word.  

 

B. KERTAS 

Buku karya tulis ilmiah dicetak pada kertas HVS warna putih berukuran A4 (21,0 

x 29,7 cm) dan berat 70 gram/m2 untuk proposal dan 80 gram/m2 untuk buku karya tulis 

ilmiah. Pencetakan tidak bolak-balik, antara bab satu dengan bab berikutnya diberi kertas 

lembar pemisah berukuran A4, berwarna biru dan diberi logo STIKes IKIFA berukuran 

10 x 10 cm berwarna hitam putih. 

 

C. SAMPUL 

Sampul diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 14, dengan jarak 

satu spasi dan dicetak tebal (bold) dengan letak ditengah halaman (center). Pada proposal 

di cetak dengan kertas ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm) dan berat 70 gram/m2. Pada buku 

karya tulis ilmiah di cetak pada halaman depan dan punggung sampul hard cover 

berwarna orange kemerahan dan dicetak dengan tinta emas. Pada punggung sampul 

dituliskan logo, nama penulis, judul dan tahun karya tulis ilmiah dengan ukuran huruf 

disesuaikan. Sampul proposal maupun buku karya tulis ilmiah memuat hal-hal berikut 

secara berurutan, contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 2. Punggung 

sampul, lihat lampiran 20. 
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1. Judul Karya Tulis Ilmiah 

Judul karya tulis ilmiah di ketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 

huruf 14, dengan jarak satu spasi, dicetak tebal (bold) dan ditulis dengan huruf 

kapital hanya pada awal kata, jika ada kata sambung pada kalimat judul di tulis 

dengan huruf kecil. 

2. Tulisan PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH /KARYA TULIS ILMIAH 

Tulisan PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/KARYA TULIS ILMIAH 

diketik di bawah judul karya tulis ilmiah dengan jarak 3 spasi. 

3. Lambang STIKes IKIFA 

Lambang STIKes IKIFA dengan diameter 5 cm , diketik di bawah tulisan 

PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/KARYA TULIS ILMIAH dengan jarak 5 

spasi. 

4. Tulisan Disusun Oleh 

Tulisan Disusun Oleh diakhiri dengan tanda titik dua (:), diketik di bawah 

lambang STIKes IKIFA dengan jarak 5 spasi. 

5. Nama Penulis 

Nama Penulis diketik dengan huruf kapital hanya pada awal kata, diketik di 

bawah tulisan Disusun Oleh: dengan jarak 2 spasi. 

6. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diketik langsung angka saja, diketik di 

bawah nama penulis dengan jarak 1 spasi. 

7. Tulisan STIKES IKIFA 

Tulisan STIKES IKIFA diketik dengan huruf kapital semua, diketik di bawah 

NIM  dengan jarak 5 spasi. 

8. Kota dan Tahun 

Kota ditulis dengan huruf kapital semua dan diketik di bawah tulisan STIKES 

IKIFA dengan jarak 1 spasi. Kemudian Tahun ditulis di bawah tempat dengan jarak 

1 spasi. 

 

D. HALAMAN JUDUL 

Sampul diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 14, dengan jarak 

satu spasi dan dicetak tebal (bold) dengan letak ditengah halaman (center). Pada proposal 

di cetak dengan kertas ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm) dan berat 70 gram/m2. Pada buku 

karya tulis ilmiah di cetak pada kertas ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm) dan berat 80 gram/m2. 

Halaman judul proposal maupun buku karya tulis ilmiah memuat hal-hal berikut secara 

berurutan, contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 1, 3. 

1. Judul Karya Tulis Ilmiah 

Judul karya tulis ilmiah di ketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 

huruf 14, dengan jarak satu spasi, dicetak tebal (bold) dan ditulis dengan huruf 

kapital hanya pada awal kata, jika ada kata sambung pada kalimat judul di tulis 

dengan huruf kecil. 
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2. Tulisan PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH /KARYA TULIS ILMIAH 

Tulisan ‘PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/KARYA TULIS ILMIAH’ 

diketik di bawah judul karya tulis ilmiah dengan jarak 3 spasi. 

3. Tulisan ‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya 

Kesehatan Bidang Farmasi’. 

Tulisan ‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya 

Kesehatan Bidang Farmasi’ diketik di bawah tulisan ‘PROPOSAL KARYA TULIS 

ILMIAH/KARYA TULIS ILMIAH’ dengan jarak 5 spasi 

4. Lambang STIKes IKIFA 

Lambang STIKes IKIFA dengan diameter 5cm , diketik di bawah tulisan 

‘Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Kesehatan 

Bidang Farmasi’ dengan jarak 3 spasi. 

5. Tulisan Disusun Oleh 

Tulisan Disusun Oleh diakhiri dengan tanda titik dua (:), diketik di bawah 

lambang STIKes IKIFA dengan jarak 5 spasi. 

6. Nama Penulis 

Nama Penulis diketik dengan huruf kapital hanya pada awal kata, diketik di 

bawah tulisan Disusun Oleh: dengan jarak 2 spasi. 

7. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diketik langsung angka saja, diketik di 

bawah nama penulis dengan jarak 1 spasi. 

8. Tulisan STIKES IKIFA 

Tulisan STIKES IKIFA diketik dengan huruf kapital semua, diketik di bawah 

NIM dengan jarak 5 spasi. 

9. Kota dan Tahun 

Kota ditulis dengan huruf kapital semua dan diketik di bawah tulisan STIKES 

IKIFA dengan jarak 1 spasi. Kemudian Tahun ditulis di bawah tempat dengan jarak 

1 spasi. 

 

E. PENGETIKAN 

1. Tipe Huruf 

Karya tulis ilmiah diketik dengan huruf Times New Roman. 

a. Ukuran huruf 

Huruf naskah, kata pengantar, abstrak, daftar pustaka, lampiran ukuran (font) 

12. 

b. Halaman sampul 

Sesuai ketentuan tentang sampul. 

c. Halaman judul 

Sesuai ketentuan tentang judul. 

d. Judul gambar 

Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan ukuran huruf 12. 

e. Tabel 

1) Judul tabel dan teksnya berukuran huruf 12, ditulis di atas tabel. 

2) Isi tabel dan keterangannya berukuran huruf 10,11, atau 12.\ 
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2. Jenis Huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf tegak dan biasa 

Naskah tidak diketik tebal atau miring. 

b. Huruf tebal 

Huruf tebal dipakai untuk: 

1) Judul pada bagian awal dan bagian akhir karya tulis ilmiah seperti 

KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR 

PUSTAKA, dsb. 

2) Tulisan BAB, nomor dan judul bab (ukuran huruf 12) 

3) Nomor dan judul sub bab (huruf kapital, ukuran huruf 12) 

c. Huruf miring 

Huruf miring digunakan untuk: 

1) Nama latin tumbuhan, hewan dan jasad renik 

2) Istilah asing (Inggris, latin, bahasa asing lain) 

Meski demikian, kata-kata yang seharusnya ditulis miring boleh ditulis 

tegak dengan menambahkan garis bawah pada kata-kata tersebut. 

3. Bilangan dan Satuan 

a. Satuan dan singkatan 

Satuan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah satuan 

internasional (SI). Singkatan satuan yang digunakan adalah seperti yang 

dianjurkan oleh SI. Singkatan satuan ditulis tanpa titik di belakangnya atau 

dengan lambang. Singkatan satuan tidak dituliskan dengan huruf cetak miring 

(italic). Singkatan satuan dapat terdiri atas satu, dua, atau sebanyaknya-

banyaknya empat huruf latin. Satuan dapat dibubuhi huruf awal atau lambang 

seperti µ (mikro), m (mili), c (centi), k (kilo), L (liter), M (mega), G (giga), 

mL (mililiter). 

Satuan sebagai kata benda ditulis lengkap. Demikian juga satuan yang 

terdapat pada awal kalimat ditulis lengkap. Satuan yang menunjukkan jumlah 

dan ditulis di belakang ditulis dengan singkatan. 

b. Angka 

Yang dimaksud dengan angka adalah angka Arab. Angka yang 

digunakan untuk menyatakan: besar ukuran misal (174 cm), massa (81,0 kg), 

suhu (250), persentase (95,7%), dan lain-lain; waktu (pukul 10.45 pagi); 

bilangan dalam perhitungan aljabar dan dalam rumus, termasuk bilangan 

pecahan. 

4. Jarak Baris 

Jarak baris dalam naskah karya tulis ilmiah diatur sebagai berikut: 

a. Jarak baris 1 spasi 

Digunakan untuk isi abstrak, abstract, judul gambar, judul tabel, isi tabel, teks 

keterangan tabel, daftar isi dan gambar. 

b. Jarak baris 1,5 spasi 

Digunakan untuk kata pengantar, naskah dan lampiran. Selain itu juga 

digunakan untuk antara kalimat akhir dengan sub anak bab di bawahnya. 
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c. Jarak baris 3 spasi 

Antara judul bab dengan sub bab pertama. 

d. Daftar Pustaka 

1) Jarak 1 spasi bagi teks setiap pustaka 

2) Jarak 1,5 spasi antar 2 pustaka 

5. Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan terhadap tepi kertas diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas : 4 cm 

b. Tepi kiri : 4 cm 

c. Tepi bawah : 3 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

6. Pengisian Ruangan 

Pada prinsipnya, seluruh halaman harus terisi penuh (format justify), kecuali 

untuk gambar dan tabel. 

a. Bab dan sub-bab 

1) Setiap bab dimulai pada halaman baru; 

2) Sub-bab yang langsung diikuti dengan teks, minimum terdiri dari 2 baris 

teks sebelum pindah ke halaman berikutnya; 

3) Sub-bab yang diikuti oleh anak sub-bab minimum diikuti oleh 2 baris 

teks sebelum pindah ke halaman berikutnya. 

b. Gambar dan tabel 

1) Judul gambar terletak pada halaman yang sama dengan gambarnya; 

2) Judul tabel terletak pada halaman yang sama dengan tabelnya. 

c. Daftar pustaka 

Teks suatu pustaka pada daftar pustaka harus diketik pada halaman yang 

sama, tidak boleh dipisah dan dilanjutkan pada halaman berikutnya. 

7. Alinea Baru 

Alinea baru diketik menjorok ke dalam dengan tombol tabulasi (Tab) setara 

dengan 6 huruf. 

8. Permulaan Kalimat 

a. Awal kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang digunakan untuk memulai 

suatu kalimat harus dieja, misalnya: 10 ekor kelinci… Diubah menjadi 

sepuluh ekor kelinci… Bila tidak ingin mengeja, tempatkan kata “sejumlah” 

di depan bilangan yang bersangkutan, misalnya: Sejumlah 10 ekor kelinci. 

b. Rumus kimia 

Rumus kimia hanya ditulis pada persamaan reaksi atau pada data kimia, 

sedangkan dalam teks harus ditulis nama kimia, bukan rumus kimia (misalnya 

H2SO4 diganti dengan ‘asam sulfat’, HO-C6H4-COOCH3 diganti menjadi 

metil paraben).  

Pada data kimia, ditulis dulu nama kimia, baru diikuti dengan rumus kimia. 

Contoh: Metil paraben, HO-C6H4-COOCH3 adalah … 
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c. Lambang Yunani 

Lambang yang berasal dari alfabet Yunani tidak ditulis langsung pada 

permulaan kalimat, tetapi didahului dengan kata ‘Lambang’, ‘Tanda’ atau 

‘Arti’. 

Contoh: ω adalah … 

diganti menjadi : Lambang ω menunjukkan … 

atau   : Tanda ω mempunyai arti … 

atau   : Arti ω adalah … 

9. Bab, Sub-bab, Anak Sub-bab dan lain-lain 

a. Bab 

1) Kata bab ditulis dengan huruf kapital semua, diikuti dengan nomor dan 

nama/judul bab-nya, diatur secara simetris (format centered), ditulis 

tebal dan tidak diakhiri dengan tanda titik; 

2) Tiap bab dimulai pada halaman baru. 

b. Sub-bab 

1) Kata ‘Sub-bab’ tidak ditulis, melainkan langsung ditulis judul sub-

babnya dengan didahului huruf urutannya (A., B., C., dan seterusnya), 

dan tidak diakhiri dengan tanda titik; 

2) Judul sub-bab dan huruf yang mendahuluinya semua ditulis dengan 

huruf kapital, penulisannya dimulai batas kiri ketikan, menggunakan 

huruf tebal; 

3) Kalimat pertama dari tiap sub-bab dimulai dengan alinea baru yaitu di 

bawah huruf pertama dari judul sub-babnya. 

c. Anak sub-bab 

1) Kata ‘Anak sub-bab’ tidak ditulis, melainkan langsung ditulis judul anak 

sub-babnya dengan didahului nomor urutnya (1., 2., 3., dan seterusnya) 

dan tidak diakhiri dengan tanda titik; 

2) Setiap awal kata pada judul anak sub-bab ditulis dengan huruf kapital 

kecuali kata penghubung dan kata depan dicetak tebal; 

3) Nomor urut dari anak sub-bab terletak tepat di bawah huruf pertama dari 

judul sub-bab; 

4) Kalimat pertama dari anak sub-bab dimulai dengan alinea baru di bawah 

huruf pertama dari judul anak sub-bab. 

d. Sub-anak sub-bab 

1) Kata ‘Sub-anak sub-bab’ tidak ditulis, melainkan langsung ditulis judul 

sub-anak sub-babnya dengan didahului huruf kecil urutnya (a., b., c., dan 

seterusnya) dan tidak diakhiri dengan tanda titik; 

2) Judul sub-anak sub-bab ditulis dengan huruf biasa (tidak tebal), diberi 

garis bawah, dan hanya huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital; 

3) Huruf dari sub-anak sub-bab terletak tepat di bawah huruf pertama dari 

anak sub-bab; 

4) Kalimat pertama dari sub-anak sub-bab dimulai di bawah huruf pertama 

dari judul sub-anak sub-bab; 
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10. Rincian ke bawah 

Pada prinsipnya, angka dan huruf dipakai bergantian untuk menandai bab, 

sub-bab, anak sub-bab dan rincian selanjutnya. 

Urut-urutan angka dan huruf adalah sebagai berikut: 

Urutan pertama (bab)   : I II III dst. 

Urutan kedua (sub-bab)   : A. B. C. dst. 

Urutan ketiga (anak sub-bab)  : 1. 2. 3. dst. 

Urutan keempat (sub-anak sub-bab) : a.  b.  c. dst. 

Urutan kelima    : 1) 2) 3) dst. 

Urutan keenam    : a) b) c) dst. 

Urutan ketujuh     : (1) (2) (3) dst. 

Urutan kedelapan   : (a) (b) (c) dst. 

Maksimum rincian sampai urutan kedelapan. Contoh rincian berikut tanda angka 

atau tanda hurufnya: 

Urutan pertama (bab)  : BAB I PENDAHULAN 

Urutan kedua (sub-bab)  : A. LATAR BELAKANG 

Urutan ketiga (anak sub-bab) :1. Manfaat di Bidang Farmasi 

Urutan keempat (sub-anak sub-bab) : a. Bahan baku alternatif 

Urutan kelima    : 1) Tablet 

Urutan keenam    : a) Tablet salut 

Urutan ketujuh         Urutan ketujuh    : (1) Tablet salut gula 

Urutan kedelapan                              Urutan kedelapan    : (a) Tablet salut gula bit 

Penggunaan garis penghubung (-) yang diletakkan di depan perincian tidak 

dibenarkan, sebagai pengganti dapat digunakan penomoran dengan angka Arab. 

Nama alat, pereaksi kimia, bahan simplisia dan lain sebagainya boleh ditulis 

berurutan dengan menggunakan tanda koma (,) sedangkan nama terakhir didahului 

dengan kata ‘dan’. Contoh: Pereaksi: toluene, kloroform, etilasetat, dan methanol. 

 

F. PENOMORAN 

Bagian ini meliputi penomoran halaman, tabel, gambar dan persamaan. 

1. Halaman 

a. Bagian awal 

Bagian awal proposal karya tulis ilmiah/karya tulis ilmiah mulai dari 

halaman sampul sampai dengan halaman terakhir sebelum bab 1, diberi nomor 

halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) yang 

ditempatkan dibagian tengah bawah, dan halaman pengesahan tidak perlu 

ditulis. Penomoran halaman ditulis dengan huruf Arial ukuran 10 dan dicetak 

tebal dan berjarak 15 mm dari tepi bawah kertas. 

 

 

 

 

Gambar : Posisi penempatan halaman angka romawi pada kertas 

b. Bagian utama dan akhir 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

    i 
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Proposal karya tulis ilmiah/karya tulis ilmiah diberi nomor halaman 

dengan angka Arab yang ditempatkan dibagian kanan bawah dan terdapat 

tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA. Pengetikan 

menggunakan format footer dengan pilihan alphabet, “auto text” diganti 

dengan tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA (Arial 

10 poin cetak tebal, Italic). Bagian awal dan akhir tidak menggunakan footer 

dan berjarak 15 mm dari tepi bawah kertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Posisi penempatan teks pada kertas 

 

 

c. Bagian Lampiran  

Nomor halaman pada lampiran dituliskan dengan angka Arab dengan 

huruf Arial ukuran 10, dicetak tebal, diletakkan di tengah bawah halaman dan 

berjarak 15 mm dari tepi bawah kertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Posisi penempatan halaman lampiran pada kertas 

 

2. Tabel 

Tabel diberi nomor urut dengan menyebutkan letaknya dalam bab tertentu 

(angka Romawi kapital), diikuti dengan titik dan nomor urut tabel dalam bab 

tersebut yang dituliskan dengan angka Arab dan diakhiri dengan titik. Nomor dan 

judul tabel ditulis di atas tabel dan diacu dalam naskah. Contoh: Tabel II.1., Tabel 

II.2. dan seterusnya. Contoh penulisan tabel dapat dilihat pada lampiran 15. 

3. Gambar 

Gambar diberi nomor urut dengan menyebutkan letaknya dalam bab tertentu 

(angka Romawi kapital), diikuti dengan titik dan nomor urut gambar dalam bab 

tersebut yang dituliskan dengan angka Arab dan diakhiri dengan titik. Nomor dan 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA 1 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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judul gambar ditulis di bawah gambar dan diacu dalam naskah. Contoh: Gambar 

III.1., Gambar III.2., dan seterusnya. Contoh penulisan gambar dapat dilihat pada 

lampiran 16. 

4. Persamaan 

Persamaan yang berbentuk rumus matematik, reaksi kimia dan lain-lainnya 

diberi nomor urut dengan menyebutkan letaknya dalam bab tertentu (angka 

Romawi kapital), diikuti dengan titik dan nomor urut gambar dalam bab tersebut 

yang dituliskan dengan angka Arab yang ditulis dalam tanda kurung. Nomor dan 

judul gambar ditulis di sebelah kanan persamaan dan diberi titik-titik hingga 

simetris kanan-kiri halaman. 

Contoh: 

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2SO4 + CO2……………(V.1) 

 

G. TABEL DAN GAMBAR 

1. Tabel 

a. Nomor urut 

Tabel diberi nomor urut dengan menyebutkan letaknya dalam bab 

tertentu (angka Romawi kapital), diikuti dengan titik dan nomor urut gambar 

dalam bab tersebut yang dituliskan dengan angka Arab lalu titik, kemudian 

diikuti dengan judul ditempatkan secara simetris di atas tabel dan tidak 

diakhiri dengan tanda titik. 

b. Format 

1) Tabel diketik simetris dengan format center dalam halaman dan jika 

berada di tengah teks, keseluruhan bagian tabel (mulai judul, badan 

tabel, dan keterangan jika ada) diletakkan dua spasi di bawah baris 

terakhir teks di atasnya dan dua spasi di atas kalimat pertama di bawah 

tabel tersebut; 

2) Kolom-kolom diberi nama dengan huruf besar hanya pada huruf 

pertama dan diatur agar pemisah kolom berisi data kuantitatif, maka 

satuaan yang digunakan (misalnya %, mg) dimasukkan sebagai bagian 

dari nama kolom; 

3) Semua tabel harus berbentuk segi empat yang disekat-sekat oleh garis-

garis vertikal semu dan garis-garis horizontal. 

c. Penempatan 

1) Tabel ditempatkan pada satu halaman, kecuali bila data yang disajikan 

memang sangat panjang, maka tabel boleh dipenggal dan dicantumkan 

nomor tabel saja diikuti dengan kata ‘lanjutan’. Contoh: Tabel IV.5. 

lampiran 15. 

2) Tabel yang lebih besar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat 

memanjang (landscape), maka bagian atas tabel harus diletakkan di 

sebelah kiri kertas. 

d. Keterangan tabel 

Keterangan tabel diletakkan di bagian bawah tabel. 
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2. Gambar 

a. Gambar 

Gambar di sini meliputi gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, 

monogram, diagram alir, dan potret. 

b. Nomor urut 

Nomor urut gambar diakhiri dengan tanda titik kemudian diikuti dengan 

judul, ditempatkan secara simetris di bawah gambar dan diakhiri dengan tanda 

titik. 

c. Penempatan 

1) Gambar tidak boleh dipenggal atau ditempatkan pada dua halaman dan 

letak gambar dibuat simetris dengan format justify dalam halaman, 

dibuat sedemikian rupa sehingga jika judul gambar lebih dari satu baris 

maka baris kedua dan seterusnya berada tepat di bawah judul baris 

pertama; 

2) Jika berada di tengah teks, maka keseluruhan bagian gambar diberi jarak 

dua spasi di atas kalimat pertama di bawah gambar tersebut; 

3) Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman 

naskah dapat diterima. Gambar yang memerlukan satu lipatan untuk 

mencapai ukuran halaman naskah dapat dimasukkan ke dalam teks 

tubuh karya tulis ilmiah. Gambar yang lebih besar dari itu sebaiknya 

dimasukkan sebagai lampiran. 

d. Format 

Gambar harus dibuat pada kertas yang dipakai untuk naskah karya tulis 

ilmiah. Gambar asli dibuat dengan printer atau plotter atau pencetak gambar 

sejenis yang berkualitas. Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai pada 

gambar harus jelas. 

e. Gambar yang tidak dapat diterima 

Gambar yang tidak dapat diterima sebagai bagian dari naskah karya tulis 

ilmiah adalah: 

1) Gambar yang dibuat pada kertas grafik; 

2) Gambar yang dibuat pada kertas grafik kemudian gambar tersebut 

ditempel pada kertas naskah; 

3) Gambar yang dibuat pada kertas lain dan ditempel pada kertas naskah. 

f. Keterangan gambar 

Keterangan gambar diletakkan di bawah baris judul gambar. 

 

H. PEDOMAN LAIN 

1. Lambang 

Semua huruf dalam abjad latin dan abjad Yunani, baik huruf kapital maupun 

huruf kecil, dapat digunakan sebagai lambang variabel. Lambang dapat terdiri dari 

satu atau dua huruf. Lambang dapat diberi cetak bawah (subskrip) atau cetak atas 

(superskrip) atau keduanya. Subskrip dapat berupa huruf atau angka atau keduanya, 
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demikian juga superskrip. Beberapa lambang ditulis dengan cetak miring. Sebagai 

petunjuk, pilihlah lambang yang sudah lazim digunakan. 

2. Penulisan Rumus dan Perhitungan Numerik 

Sebuah rumus diletakkan simetris dalam batas kertas yang boleh dicetak. 

Rumus yang panjang ditulis dalam dua baris atau lebih. Pemotongan rumus panjang 

dilakukan pada tanda operasi aritmatika, yaitu tanda tambah, tanda kurung, tanda 

kali dan tanda bagi (bukan garis miring). Tanda operasi aritmatika tersebut 

didahului dan diikuti oleh sedikitnya satu ketukan (ruang antara dua kata). 

Pangkat ditulis setengah spasi di atas lambang variabel. Hindarkan pemakaian 

tanda akar (√
3

) dan pakailah pangkat pecahan (𝑥
1
3). Penulisan bilangan pecahan 

sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan garis miring. Pakailah tanda 

kurung dalam pasangan-pasangan secukupnya untuk menunjukkan hirarki operasi 

aritmatika yang jelas. Hirarki tanda kurung dalam buku pedoman ini adalah sebagai 

berikut: [{(...............)}]. 

Setiap rumus diberi  nomor yang dituliskan diantara dua tanda kurung. Nomor 

rumus terdiri atas dua angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama, 

yang berupa angka Romawi, menunjukkan bab tempat rumus tersebut terletak. 

Angka kedua yang berupa angka Arab, menunjukkan nomor urut rumus dalam bab. 

Substitusi variabel dengan harganya untuk operasi aritmatika dituliskan seperti 

pada penulisan rumus. Dalam hal ini, hindarkan pemakaian titik sebagai tanda kali. 

3. Lain-lain 

Tanda desimal dinyatakan dengan koma (,) dan maksimal digunakan dua 

angka di belakang koma (,00), misalnya (45,67). Tanda ribuan dinyatakan dengan 

titik, misalnya 1.000.000 (satu juta). Bilangan dalam kalimat yang lebih kecil dari 

sepuluh dapat ditulis dengan kata-kata, misalnya tiga strain bakteri salmonella, 

tetapi lebih besar dari sepuluh digunakan angka, misalnya sejumlah 30 responden 

lanjut usia. 

Besaran tak tentu dan bilangan yang digunakan untuk menyatakan besar 

secara umum ditulis dengan kata-kata, misalnya sepuluh tahun yang lalu, usia empat 

puluh tahun, setengah jam mendatang, lima kali sehari, beberapa ratus sentimeter 

dan lain-lain. Hindarilah penggunaan angka Romawi untuk menyatakan bilangan 

karena tidak segera dapat dimengerti dengan cepat. 

 

I. CARA PENULISAN PUSTAKA 

Pustaka disusun menurut cara (sistem) Vancouver, yang disahkan oleh 

‘International Steering Committe of Medical Journal Editors’ di Vancouver British 

Columbia pada tahun 1978. Sistem ini menggunakan sistem nomor disertai 

penyeragaman cara penulisannya, dengan cara penunjukan di dalam naskah dan 

pemberian urutan nomor pustaka sesuai dengan pemunculannya yang pertama kali di 

dalam naskah. Penulisan penomoran dalam naskah ditulis dengan angka Arab yang diberi 

tanda kurung dan ditulis sejajar teks setelah tanda titik pada akhir kalimat, contohnya: 

xyz. (1) 
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Prinsip Penulisan Daftar Pustaka menurut sistem Vancouver sebagai berikut: 

1. Nama Penulis  

a. Nama penulis dicetak tanpa titik atau koma dalam satu nama, kecuali koma 

diantara dua nama;  

b. Tanpa kata penghubung ‘and’ atau ‘dan’; 

c. Huruf pertama nama ditulis huruf besar, selebihnya huruf kecil;  

d. Nama keluarga (bila ada) ditulis dahulu, diikuti dengan singkatan nama 

depan, bila nama keluarga tidak ada maka nama terakhir dianggap nama 

keluarga;  

e. Titel atau gelar tidak boleh dicantumkan;  

f. Semua nama penulis dicantumkan bila jumlahnya enam atau kurang, namun 

bila lebih dari enam orang, maka ditulis nama tiga orang pertama saja, 

kemudian ditulis et al;  

g. Bila penulisnya bukan perorangan, misalnya instansi atau organisasi maka 

ditulis nama instansi atau organisasi tersebut, lengkap atau singkatan nama 

yang sudah dikenal;  

h. Setelah nama penulis, langsung titik, kemudian diikuti judul artikel atau buku. 

Contoh cara penulisan dapat dilihat pada lampiran 15.  

2. Cara penulisan judul artikel atau judul buku.  

a. Judul ditulis seperti apa adanya, diakhiri dengan titik, jangan disingkat, jangan 

diperbaiki atau diubah bila ada kesalahan;  

b. Hanya huruf pertama dari kata pertama ditulis dengan huruf besar, kecuali 

kata yang umumnya dimulai dengan huruf besar;  

c. Tidak dicetak miring atau digaris bawahi, kecuali kata yang menurut 

kelaziman ditulis miring atau digaris bawahi misalnya nama Latin mahluk 

hidup dan nama Asing. Contoh cara penulisan dapat dilihat pada lampiran 15. 

3. Cara menulis nama majalah atau jurnal  

a. Nama majalah atau jurnal disingkat seperti yang tercantum dalam Index 

Medicus tahun terbaru, kecuali bagi nama majalah atau jurnal yang pendek;  

b. Kata penghubung “dan‟ atau “and‟ tidak dicantumkan;  

c. Tanpa titik atau koma diantaranya dan dicetak tegak;  

d. Penulisan nama majalah atau jurnal diakhiri dengan tanda titik. Contoh cara 

penulisan dapat dilihat pada lampiran 15.  

4. Cara penulisan nama dan kota penerbit.  

a. Nama dan kota penerbitan ditulis setelah nama majalah, jurnal atau buku;  

b. Penerbit ditulis setelah nama kota penerbitan;  

c. Jika terdapat beberapa nama kota, tulis nama kota yang pertama saja;  

d. Bila nama kota tidak dikenal, dicantumkan nama negara atau negara bagian;  

e. Setelah nama kota dicantumkan titik dua, setelah penerbit ditulis titik koma. 

Contoh cara penulisan dapat dilihat pada lampiran 15. 

5. Cara menulis tahun, volum, nomor penerbitan, edisi dan halaman.  

a. Tahun ditulis setelah nama majalah kemudian volum, nomor dan halaman;  
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b. Tanggal dan bulan bila perlu dapat dicantumkan, nomor penerbitan (bila ada) 

ditulis dalam tanda kurung;  

c. Halaman yang ditulis adalah halaman pertama dan terakhir; halaman terakhir 

yang ditulis hanya satu atau dua angka terakhir yang berbeda dengan halaman 

pertama;  

d. Edisi dituliskan dibelakang judul buku, ditulis rata (bukan superscript) dan di 

akhiri dengan tanda titik;  

e. Antara nama majalah dan tahun diberi titik, antara tahun dengan volum diberi 

titik koma, nomor volum diberi garis bawah atau dicetak tebal, nomor 

penerbitan dalam tanda kurung, kemudian nomor halaman ditulis sesudah 

tanda titik dua, dan tanda titik setelah nomor halaman terakhir. Contoh cara 

penulisan dapat dilihat pada lampiran 15.  

Disini perlu dicatat tentang penulisan nama Indonesia, sebab tidak semua nama 

Indonesia mengandung nama keluarga. Nama Indonesia yang tidak mengandung nama 

keluarga ditulis seperti dihendaki yang mempunyai nama tersebut, yaitu seperti ditulisnya 

sendiri pada waktu menulis makalah atau bukunya. Kriteria tambahan seperti referensi 

apa yang layak/tak layak untuk dicantumkan di daftar pustaka mengikuti kelaziman 

masing-masing disiplin keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

BAB V 

CONTOH KASUS 

 

 

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH: 

 

Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Anggur Merah (Vitis vinivera) Menggunakan 

Metode Cold Pressing 

 

Maka susunan dari bab 1 hingga bab 5 adalah  sebagai berikut: 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

.................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.............. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari penjelasan pada latar belakang, maka dapat dilakukan perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Cara ekstraksi secara fisika seperti distilasi menghasilkan rendemen yang sangat 

kecil dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan metode yang 

dapat meningkatkan rendemen dan waktu ekstraksi yang efisien. 

2. Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh metode ekstraksi yang digunakan, selain 

itu aktivitas antioksidan akan turun jika dipanaskan sehingga diperlukan metode 

ekstraksi yang tidak membutuhkan panas tinggi. 

3. ........................................................................................................ 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Membuktikan  bahwa hasil ekstraksi secara cold pressing menghasilkan 

rendemen yang lebih banyak dibandingkan  metode distilasi. 
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2. Membuktikan aktivitas antioksidan dari hasil ekstraksi cold pressing  memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih tingi dibandingkan hasil ekstraksi secara 

distilasi. 

3. ................................................................................................ 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Peneliti 

...........................................................................................................................

............. 

2. Instansi 

...........................................................................................................................

............. 

3. Masyarakat 

...........................................................................................................................

............. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. ANTIOKSIDAN 

....................................................................................................................................

................................................................... 

 

B. ANGGUR MERAH (Vitis vinivera) 

....................................................................................................................................

................................................................... 

 

C. TEKNIK EKSTRAKSI 

1. Cara Fisika 

a. Pressing 

................................................................................................................

.................................................... 
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(1) Hot pressing 

....................................................................................................

........................................ 

(2) Cold pressing 

....................................................................................................

........................................ 

b. Penyulingan 

................................................................................................................

.................................................... 

2. Cara Kimia 

a. Ekstraksi pelarut 

................................................................................................................

..................................................... 

b. Enzimatik 

...............................................................................................................

.................................................... 

 

D. LANDASAN TEORI 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa hasil ekstraksi biji anggur 

menggunakan metode distilasi menghasilkan rendemen sebanyak............ (1). Pada 

penelitian lain menunjukkan bahwa hasil ekstraksi minyak kelapa menggunakan 

metode cold pressing menghasilkan rendemen yang lebih banyak dibandingkan 

metode distilasi. (2) .................................................................... (3) 

 

E. HIPOTESIS 

1. Ada pengaruh jumlah rendemen antara metode ekstraksi distilasi dengan metode 

ekstraksi cold pressing. 

2. Tidak ada pengaruh aktivitas antioksidan antara ekstrak hasil distilasi dengan 

ekstrak hasil cold pressing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh 

metode ektraksi terhadap rendemen hasil dan aktivitas antioksidan. 

B. KERANGKA KONSEP 

Variabel bebas 

(independen) 

Variabel kontrol Variabel terikat 

(dependen) 

1. Teknik ekstraksi 

 

2. Suhu pengepresan 

1. Teknik ekstraksi 

distilasi 

2. Ekstrak hasil distilasi 

1. % rendemen 

 

2. Aktivitas antioksidan 

(IC 50) 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel Definisi Cara pengukuran/ 

Pengambilan data 

Hasil Skala 

Variabel bebas 

1. Teknik ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

2. Suhu pengepresan 

1. Teknik yang 

digunakan untuk 

memperoleh ekstrak 

biji anggur 

 

 

2. Suhu yang 

digunakan saat 

dilakukan 

pengepresan biji 

anggur 

1. Distilasi dan 

cold pressing 

 

 

 

 

 

2. Pengukuran 

suhu dengan 

termometer 

skala 1000C 

1. Organole

ptik 

 

 

 

 

 

 

2. 0C 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

Variabel terikat 

1. % rendemen 

 

 

 

 

2. Aktivitas 

antioksidan (IC 

50) 

1. Berat ekstrak yang 

diperoleh 

 

 

 

2. Aktivitas antioksi 

dan yang terukur 

1. Penimbangan 

dengan neraca 

analitik 

 

 

2. Metode 

peredaman 

radikal bebas 

DPPH 

1. g 

 

 

 

 

 

2. IC50 

 

Rasio 

 

 

 

 

Rasio 

Variabel kontrol 
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1. Ekstrak hasil 

distilasi 

 

2. Aktivitas 

antioksidan hasil 

distilasi 

1. Ekstrak hasil 

distilasi 

 

 

2. Aktivitas 

antioksidan hasil 

distilasi 

1. Penimbangan 

dengan neraca 

analitik 

2. Metode 

peredaman 

radikal bebas 

DPPH 

1. g 

 

 

 

2. IC50 

 

Rasio 

 

 

 

Rasio 

D. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian menggunakan metode eksperimen, yang merupakan jenis penelitian 

dengan metode memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan sebab 

akibat. 

 

E. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

.....................................................................................................................................

..................................................................... 

 

F. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

2. Bahan 

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

G. LANGKAH KERJA 

1. Melakukan determinasi tanaman di Pusat Biologi LIPI Cibinong. 

2. Ekstraksi biji anggur (Vitis vinivera). 

3. Uji aktivitas antioksidan hasil ekstraksi biji anggur. 

4.  ……………………………………………… 

 

H. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Determinasi Tanaman 

………………………………………………………………………………. 

 

2. Ekstraksi Biji Anggur (Vitis vinivera) 

………………………………………………………………………………….. 
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3. Uji Aktivitas Antioksidan 

…………………………………………………………………………………

… 

 

 

I. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah teknik ekstrasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah teknik ekstraksi cold pressing dengan variasi suhu. 

 

J. INSTRUMEN PENELITIAN 

Data dikumpulkan dengan cara pengamatan/pemeriksaan denganmenggunakan 

antara lain: timbangan analitik, termometer, spektrofotometer. 

 

K. RANCANGAN ANALISA DATA 

Data yang diperoleh di uji distribusi normalnya dengan   uji F- Snedecor, lalu 

dilanjutkan dengan anova untuk mengecek ada perbedaan antara teknik ekstraksi dan 

cara pengepressan terhadap rendemen dan antioksidan  menggunakan program 

software SPSS yang dikembangkan oleh IBM. 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL EKSTRAKSI 

.....................................................................................................................................

..................................................................... 

 

B. HASIL UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 

1. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstraksi secara Distilasi 

.............................................................................................................................

.............................................................. 

 

2. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Cold Pressing 
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.............................................................................................................................

.............................................................. 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......... 

 

B. SARAN 

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

BAB VI 

ALUR TEKNIS PEMBUATAN TUGAS AKHIR  

KARYA TULIS ILMIAH (KTI) 

 

 

A. PEMBUATAN PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) 

1. Persyaratan Pembuatan Proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI)  

Pengajuan pembuatan proposal KTI adalah semua Mahasiswa STIKes IKIFA 

semester VI dengan syarat: 

a. Sudah lulus mata kuliah (MK) metodologi penelitian; 

b. Bebas biaya administrasi sampai semester 5; 

c. Mengikuti seminar farmasi nasional minimal 2 (1 seminar yang 

diselenggarakan oleh kampus sendiri dan 1 seminar yang diselenggarakan 

oleh kampus lain) atau seminar farmasi internasional sebanyak 1. 

2. Mekanisme Pembuatan Seminar Proposal KTI  

a. Mengisi dan mengembalikan Form Usulan Pembimbing ke Panitia KTI;  

b. Penetapan Pembimbing Penelitian oleh Panitia KTI; 

c. Mengisi Form Permintaan Pengajuan Pembimbing (Maks. 2 Pembimbing); 

d. Menyusun dan melakukan bimbingan dengan pembimbing 1 dan 2 dalam 

pembuatan proposal KTI serta mengisi form bukti bimbingan setiap 

bimbingan; 

e. Menyerahkan berkas 2 minggu sebelum jadwal yang ditentukan oleh panitia 

meliputi: 

1) KHS yang sudah ditandatangani/paraf oleh pembimbing 1 dan 2 pada 

mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian; 

2) Form bukti bimbingan (5 kali bimbingan); 

3) Buku proposal KTI 4 rangkap yang sudah ditandatangani oleh 

pembimbing 1 dan 2 (asli) 

3. Seminar Proposal KTI  

a. Mahasiswa/i berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih, celana/rok panjang 

berwarna hitam, sepatu pantopel berwarna hitam; 

b. Mahasiswa diharapkan datang minimal 30 menit sebelum jadwal yang telah 

ditetapkan; 

c. Mahasiswa mempersiapkan sendiri keperluan yang dibutuhkan untuk seminar 

proposal KTI (Komputer & LCD yang akan digunakan); 

d. Jika mahasiswa tidak hadir dari jadwal yang telah ditetapkan, jika 

memungkinkan maka seminar proposal KTI akan dijadwalkan ulang dan 

mahasiswa membayar kembali biaya seminar. 

 

B. PENELITIAN 

1. Persyaratan Melakukan Penelitian  

Mahasiswa yang diperbolehkan melakukan penelitian adalah mahasiswa yang 

telah dinyatakan lulus setelah seminar proposal KTI. 
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2. Mekanisme Melakukan Penelitian  

a. Pembuatan surat permohonan pengambilan data (penelitian observasi); 

b. Pembuatan surat permohonan penggunaan laboratorium (penelitian 

eksperimen); 

c. Permintaan form penggunaan inventaris laboratorium (penelitian 

eksperimen); 

d. Mengisi form bukti bimbingan KTI (min. 5 kali bimbingan); 

e. Membuat dan menyerahkan log book penelitian ke panitia KTI. 

 

C. PENULISAN KTI 

Tata cara atau teknis penulisan karya tulis ilmiah dapat dilihat pada Buku Pedoman 

Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa STIKes IKIFA Jakarta terbitan terakhir. 

 

D. SIDANG KTI 

1. Persyaratan Pengajuan Sidang KTI  

a. Mata kuliah sampai semester 5 telah lulus; 

b. Lunas administrasi (bebas perpustakaan, biaya kuliah, biaya pengembangan, 

biaya KTI, biaya inventaris laboratorium, dan wisuda); 

c. IPK minimal 2,75; 

d. Lulus uji komprehensif praktek kerja lapangan. 

2. Pengajuan Sidang KTI  

a. Mengisi form pengajuan sidang KTI; 

b. Menyerahkan berkas paling lambat 2 minggu sebelum jadwal sidang KTI, 

meliputi: 

1) Form bimbingan KTI; 

2) Buku KTI 4 rangkap yang sudah ditandatangani oleh pembimbing 1 dan 

2 (asli). 

3. Pelaksanaan Sidang KTI  

a. Mahasiswa/i berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih, celana/rok panjang 

berwarna hitam, sepatu pantopel berwarna hitam; 

b. Mahasiswa diharapkan datang minimal 30 menit sebelum jadwal yang telah 

ditetapkan; 

c. Mahasiswa mempersiapkan sendiri keperluan yang dibutuhkan untuk seminar 

proposal KTI (komputer & LCD yang akan digunakan); 

d. Jika mahasiswa tidak hadir dari jadwal yang telah dijadwalkan, jika 

memungkinkan maka sidang KTI akan dijadwalkan ulang dan mahasiswa 

membayar kembali biaya sidang. 

4. Pasca Sidang KTI  

a. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil revisi KTI (hard cover) kepada panitia 

paling lambat 1 minggu setelah sidang; 

b. Menyerahkan CD KTI (Soft Copy) kepada panitia paling lambat 1 minggu 

setelah sidang. 
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E. YUDISIUM 

Yudisium tidak lulus karena : 

1. Tidak lulus dengan memperbaiki KTI (karena materi penulisan kurang cukup) 

dengan ketentuan yaitu KTI dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki 

dibawah pengawasan dosen pembimbing. KTI yang telah diperbaiki dan dinilai 

memenuhi persyaratan diajukan kembali untuk diuji. 

2. Tidak lulus tanpa perlu memperbaiki KTI karena presentasi KTI kurang cukup 

dengan ketentuan yaitu :  

a. Mahasiswa harus memperdalam penguasaan materi KTI agar dapat 

mempresentasikannya dengan lebih baik dibawah pengawasan pembimbing. 

b. Setelah dinilai cukup mahasiswa yang bersangkutan dapat diajukan kembali 

untuk mengikuti ujian. 

3. Mahasiswa belum selesai memperbaiki revisi KTI sampai waktu yang sudah 

ditentukan. 

Yudisium lulus dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu : 

1. Lulus dengan syarat harus memperbaiki KTI (karena penulisan KTI kurang cukup); 

a) Naskah dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dibawah 

pengawasan pembimbing; 

b) Setelah dinilai cukup diperbaiki pembimbing menyatakan mahasiswa selesai 

dengan KTI-nya; 

2. Lulus murni, yaitu lulus dengan memenuhi kriteria nilai lulus yang telah ditetapkan. 

Hasil ujian akhir program akan dicantumkan langsung pada transkrip nilai. 
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BAB VII 

PROSEDUR PENGUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

 

A. PROSEDUR UMUM  

Lulusan STIKes IKIFA wajib : 

1. Menyerahkan karya tulis ilmiahnya, dalam bentuk cetakan dan rekaman dalam CD-

ROM kepada akademi melalui bagian pengadaan koleksi di perpustakaan STIKes 

IKIFA; 

2. Mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah pada Buku Pedoman Teknis 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa STIKes IKIFA Jakarta; 

3. Menyerahkan seluruh isi tulisan, termasuk lampiran, yang menjadi bagian dari 

karya yang akan diserahkan; 

4. Mengisi log book penerimaan buku KTI dan CD KTI yang disediakan perpustakaan 

STIKes IKIFA. 

  

B. CARA PENYERAHAN KARYA TULIS ILMIAH  

1. Sistem Pemindaian (Scanning) 

a. Mahasiswa menyerahkan 1 (satu) eksemplar karya tulis ilmiah tercetak yang 

sudah dijilid. Karya tulis ilmiah harus asli; 

b. Warna sampul karya tulis ilmiah yang telah dijilid adalah orange kemerahan; 

c. Pada lembar ”Pengesahan Karya Tulis Ilmiah” baik hardcopy maupun 

softcopynya harus ada tanda tangan asli dari dosen pembimbing dan dosen 

penguji. 

d. Pada lembar “Pernyataan Publikasi Karya Tulis Ilmiah” baik hardcopy 

maupun softcopynya harus ada tanda tangan asli penulis buku KTI. 

2.  Sistem Konversi 

a. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy (harus asli) dijilid; 

b. Pada Lembar ”Pengesahan Karya Tulis Ilmiah” hardcopy harus ada tanda 

tangan asli dari dosen pembimbing dan dosen penguji (bukan fotokopi); 

c. Menyerahkan satu (1) softcopy dalam media CD-ROM dalam format portable 

document format (.pdf) dan word (.doc). 

 

C. FORMAT PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DALAM CD-ROM 

1. Fisik 

Informasi yang dicantumkan pada kepingan CD dengan urutan sebagai berikut. 

a. (Judul); 

b. (Nama dan NIM); 

c. (Kalimat ) “Dengan ini menyatakan bahwa isi KTI CD-ROM sama dengan 

hardcopy”; 

d. Tanda tangan asli dosen pembimbing I dan II; 

e. Informasi di atas diketik, bukan ditulis tangan, kecuali tanda tangan; 

f. Contoh label CD ada pada lampiran 18; 
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g. Kepingan CD dimasukkan dalam CD case yang terbuat dari kertas; 

h. Penomoran halaman pada file elektronik harus sama dengan penomoran 

halaman pada hardcopy. 

 

2. NonFisik  

Ketentuan file dalam CD-ROM: 

a. Folder diberi nama Mahasiswa 

b. Folder KARYA TULIS ILMIAH berisi semua file isi Karya Tulis Ilmiah. 

 

D. WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN 

Peraturan ini berlaku mulai semester Genap 2016/2017 hingga dikeluarkan 

peraturan yang baru. 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1. CONTOH HALAMAN JUDUL PROPOSAL KTI 
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LAMPIRAN 2. CONTOH HALAMAN SAMPUL BUKU KTI 
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LAMPIRAN 3. CONTOH HALAMAN JUDUL BUKU KTI 
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LAMPIRAN 4. CONTOH HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 
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LAMPIRAN 5. CONTOH HALAMAN PERSETUJUAN 
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LAMPIRAN 6. CONTOH HALAMAN PENGESAHAN  
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LAMPIRAN 7. CONTOH HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI  
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LAMPIRAN 8. CONTOH HALAMAN PERUNTUKAN 
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LAMPIRAN 9. CONTOH HALAMAN KATA PENGANTAR 
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LAMPIRAN 10. CONTOH HALAMAN DAFTAR ISI 
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LAMPIRAN 11. CONTOH HALAMAN DAFTAR TABEL 
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LAMPIRAN 12. CONTOH HALAMAN DAFTAR GAMBAR 
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LAMPIRAN 13.CONTOH HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 14. CONTOH HALAMAN ABSTRAK DAN ABSTRACT 
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LAMPIRAN 15. CONTOH HALAMAN DAFTAR PUSTAKA 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Dalam contoh penulisan Daftar Pustaka ini, secara khusus perlu diperhatikan penempatan 

tanda baca titik, titik koma, koma, titik dua dan seterusnya, serta urutan penulisan edisi, 

kota penerbitan, penerbit, tahun, volume, nomor dan sebagainya. Daftar Pustaka tidak 

disusun menurut abjad, hanya untuk menunjukan cara penulisan buku, jurnal dan majalah, 

risalah dan prosiding, skripsi, tesis, dan disertasi dan lain-lain.. 

 

1. Buku dikarang oleh satu orang  

Leah AR. Moleculer modelling: principles and application. 2nd ed. Harlow : Pearson 

Prentice Hall; 2001, h 258–61.  

 

2. Buku dikarang oleh lebih dari satu orang (maksimum enam orang)  

Page CP, Curtis MJ, Walker MJA, Hoffman BB. Integrated pharmacology. 3rd ed. 

Mosby : Elsevier; 2006, h 23-8.  

3. Buku dikarang oleh lebih dari enam orang  

Nama ditulis tiga orang pengarang pertama saja, diakhiri dengan et al. 

Rodgers P, Smith K, Wiliams D, et al. The way forward for australian libraries. Perth : 

Wombat Press; 2002, h 202-15.  

4. Penulis satu bab dalam buku, disunting oleh satu atau lebih orang  

Williams A. Pharmaceutical solvents as vehicles for topical dosage forms. In : 

Auqustijns P, Brewster ME, editor. Solvent system and their selection in pharmaceutics 

and biopharmaceutics. New York: Springer; 2007, h 403–26.  

5. Editor atau pengumpul (‘compiler’)  

Barel AO, Paye M, Maibach HI, editors. Handbook of cosmetic science and technology. 

3rd. ed. New York : Informa Healthcare; 2009, h 33–6.  

6.  Buku yang disusun oleh suatu komisi atau lembaga atau badan  

Nama lembaga ditulis lengkap, tidak disingkat. 

a. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Farmakope Indonesia. Edisi IV. 

Jakarta : Direktoral Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan; 1995, h 325–8.  

b. British Pharmacopoeia Commission. British pharmacopoeia 2007. Vol I. London: 

Stationary Office; 2006, h 1356–60. 

c. United States Pharmacopeial Convention. The United States Pharmacopeia 31 – 

The National Formulary 26.Rockville : United States Pharmacopeial Convention; 

2007, h 1573–80. 
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7.  Buku Terjemahan  

Judul buku asli tidak dicantumkan. 

Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biokimia Harper. Ed 27. Diterjemahkan oleh 

Pendit BU. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2009, h 68–70.  

8.  Anonim  

Sumber rujukan yang tidak jelas atau tidak disebutkan pengarangnya tidak ditulis 

„Anonim” atau „Anon”, langsung ditulis judul buku dan selanjutnya mengikuti 

ketentuan seperti penulisan Daftar Pustaka butir buku. 

 

9.  Artikel dalam Majalah atau Jurnal yang ditulis perorangan  

a. Leopold SS. Minimally invasive total knee arthoplasty for osteoarthritis. N Engl J 

Med. 2009; 360(17): 1749–58.  

b. Bilodcan ML, Hamm HE. Regulation of protease -activated receptor (PAR) 1 and 

PAR 4 signaling in human platelets by compartmentalized cyclic nucleotide action. 

J Pharmacol Exp Ther. 2007; 322(2): 778-94.  

 

 

10. Risalah/prosiding  

Mahatma AB. Strategi pengembangan bahan baku lokal dalam industri obat. Dalam : 

Risalah Seminar Ilmiah Nasional Hasil Penelitian Farmasi 2004. Yogyakarta: Fakultas 

Farmasi Universitas Sanata Dharma; 2004, h 1–10.  

11. Skripsi, Tesis, Disertasi.  

a. Sekar PC. Determination of nevirapine in tablets using ultraviolet 

spectrophotometry (Skripsi). Jakarta: Fakultas Farmasi Universitas Pancasila; 

2008, h 27-43.  

b. Yantih N. Metode KCKT untuk penentuan beberapa vitamin larut air secara 

simultan dalam sediaan tablet multivitamin (Tesis). Bandung: Institut Teknologi 

Bandung; 2007, h 30  

c. Kumala S. Isolasi dan penapisan mikroba endofit tanaman Brucea javanica (L) 

Merr serta uji sitotoksik metabolit sekunder terhadap beberapa sel kanker secara in 

vitro (Disertasi). Jakarta: Universitas Indonesia; 2005, h 107-15.  

12. Karangan dalam surat kabar  

Nama penulis bila ada (titik, l ketukan), judul artikel seperti pada majalah atau jumal 

(titik, 1 ketukan), nama surat kabar ditulis lengkap (l ketukan), tanggal bulan tahun (titik 

koma, tanpa ketukan) halaman (l ketukan) nomer kolom dalam tanda kurung (disingkat 

kol.) (titik).  

Rachmawati E.Waspadai batuk berdahak. Kompas 3 April 2009; 13 (kol. 4).  

13. Artikel dalam majalah umum  
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Rochman B. Pregnancy and pills. Times. Jun 2009, h 37-9 

  

14. Laporan  

Noor SU, Faizatin, Faridah, Laksmitawati. Sirup sari buah mengkudu (Morinda 

citrifolia L) dan uji efektifitasnya sebagai imunomodulator. (Hibah Bersaing). Jakarta: 

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 2008.  

 

15. Bukan sumber asli.  

Artikel yang dikutip dari buku lain (bukan sumber asli), misalnya artikel yang ditulis 

oleh Grum DF tidak diperoleh aslinya, tetapi diambil dari buku yang ditulis oleh 

Pollard.  

Grum DF, Osborne LR. Central anticholinergic syndrome following glycopyrrolate. 

Anaesthesiology l99l; 74: 191-2 dikutip dari Pollard BJ, editor. Applied neuromuscular 

pharmacology. Oxford: Oxford University Press; 1994, h 138. 

16. Naskah yang belum diterbitkan.  

Naskah yang belum diterbitkan tetapi telah diterima untuk publikasi dapat dicantumkan 

dengan keterangan 'akan dipublikasi' di dalam tanda kurung. 

 

17. Abstrak.  

Abstrak sebagai rujukan diperbolehkan, akan tetapi hendaknya dibatasi jumlahnya.  

Claiborne CF. Heteroaryl compounds useful as inhibitor of El activating enzymes 

[abstract]. PCT Int.Appl. 2008;45: 225-9 (Chemabstrt 2008: 148, 262855).  

18. Internet dan sumber elektronik lain Majalah dalam lnternet. 

Mucckler M, Makepeace C. Model of the exofacial substrate – binding site and helical 

folding of the human glut 1 glucose transporter based on scanning mutagenesis. 

Biochemistry [serial online] May 2009;48:(9). [7-tayangan]. Diambil dari: 

http://pubs.acs.org/jurnal/bichaw. Diakses 9 Juni 2009. 

 

19. CD-ROM  

a.  Buku dalam CD-ROM 

Organic Chemistry.A Short course. [buku dalam CD-ROM]. 11th ed. Boston: 

Houghton Miffin Company; 2003. Diolah dari: Hart H, Craine LE, Hart DJ. Organic 

Chemistry.A Short Course. Boston: Houghton Company, 2003. 

b.  Majalah dalam CD-ROM 

Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [seri dalam CD-ROM] 

1995;52: 900-901. 

  

20. Web Site.  

Stibich M. Melatonin and aging: can melatonin supplements improve aging. 2008; [5 

tayangan]. Diambil dari: http://longevity.about.com/od/healthy agingandlongevity 

/a/melatonin/htm. Diakses 9 Juni, 2009. 
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 21. Dokumen dari komputer  

a. Renal system [program komputer]. MS-DOS version. Edwardsville (KS):Medi-

Sim; 1988.  

b. Hemodynamics III: The ups and downs of hemodynamics [program komputer]. 

Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems: 1993. 
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LAMPIRAN 16. CONTOH TABEL 

 

Tabel V.5. Situasi beras di Sumatera Utara 

Tahun  Produksi 

berasª  

(ton)  

Konsumsi 

berasª  

(ton)  

Impor 

beras²  

(ton)  

1969  

1970  

1971  

676.600  

691.625  

755.564  

731.475  

748.867  

789.101  

70.600  

40.510  

46.267  

ª dinas Pertanian Rakyat, Propinsi Sumatera Utara  

² Realisasi ekspor-impor dan daftar perkembangan barang-barang ekspor Sumatera Utara, 

Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Utara 

 

 

LAMPIRAN 17. CONTOH GAMBAR 
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LAMPIRAN 18. CONTOH LOGO SEKAT PEMISAH 
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LAMPIRAN 19. FORMAT LABEL CD KTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTI CD- 
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LAMPIRAN 20. FORMAT HALAMAN PUNGGUNG COVER 
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PENUTUP 

 

Demikian Buku Pedoman Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun akademik 

2019/2020. Buku ini diharapkan dapat menjadi Panduan penyusunan KTI bagi Mahasiswa 

Tingkat Akhir Program Studi DIII Farmasi STIKes IKIFA. 
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