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BAGIAN I  
PANDUAN UMUM PENGETIKAN


Pengetikan skripsi umumnya menggunakan personal komputer (PC), dengan 

perangkat lunak pengolah kata Microsoft Office Word (MS Word), dalam panduan 
panduan umum pengetikan mengunakan Microsoft Office Word 2016 dan dapat 
juga dalam versi dibawahnya. 

1.1. Panduan Umum Pengetikan 

• Mengatur ukuran kertas  
Pilih  Page layout  pada menubar >  pilih size  >  pilih ukuran A4 210 x 297 mm 

 

Gambar I-1 Mengatur ukuran kertas  
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• Mengatur margin (page setup) 

Pilih  page layout  pada menubar >  pilih margins  >  pilih costom margins akan 
muncul kotak dialog page setup 

 

 

Gambar I-2 Membuka margin  

Pilih  margins  > ubah tepi atas (top) = 3 cm, tepi bawah (bottom) = 3 cm, tepi 

kiri (left) = 4 cm, tepi kanan (right) = 3 cm sesuai dengan aturan penulisan. 
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Gambar I-3. Mengatur margins  

• Mengatur paragraf, spasi dan tab 
Klik kanan cursor (mouse)  > pilih paragraf  













Gambar I-4. Mengatur paragraf 
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Akan muncul kotak dialog paragraf  > klik line spacing > pilih ukuran paragraf  

1,5 lines (spacing before dan after di posisi 0 pt). untuk merubah awal kalimat 
yang menjorok kedalam (tab) gunakan Indetation by (0.5) 

• Format jenis dan ukuran huruf 
Pilih  home  pada menubar >  arahkan cursor ke font  >  pilih jenis Times New 

Roman dan ukuran huruf (size font) sesuai dengan aturan penulisan  
 

Gambar I-5. Format jenis dan ukuran huruf 
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• Membuat nomor halaman  

Pilih  insert  pada menubar >  pilih toolbar page number  >  pilih top of page 
dan pilih plain number 3.  

 

 

Gambar I-6. Membuat nomor halaman 
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• Menghilangkan nomor halaman pada awal bab skripsi 

Klik dua kali pada fist page header (bagian atas nomor halaman), akan muncul 
design pada menubar > pilih different fist page 

 

Gambar I-7. Menghilangkan nomor halaman 

• Membuat titik ( … ) pada daftar isi, tabel, gambar dan lampiran 

Setelah ditulis kata daftar isi > arahkan cusor pada ruler tabs ke angka 13 > klik 
satu kali > arahkan cusor ke akhir kata daftar isi > klik kanan pilih parangraf, akan 
muncul kota dialog paragraf > klik tabs pada kiri bawah kotak dialog, akan muncul 

kota dialog Tabs > klik liader 2 (…..) > tekan OK > posisi cusor tetap di akhir kata 
daftar isi > tekan tab pada keybord, akan muncul titik sampai batas angka 13 pada 
ruler tabs 
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Gambar I-8. Membuat titik pada daftar isi, tabel, gambar dan lampiran 
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BAGIAN II  
PANDUAN PENULISAN SKRIPSI


2.1. Format Penulisan Usulan Skripsi (Proposal) 
Format penulisan usulan skripsi antara lain: 

• Halaman sampul luar (dijilid plastik transparan) 

• Halaman sampul dalam  

• Halaman pembuka 

• Halaman pengesahan  

• Halaman daftar isi 

• Halaman daftar tabel 

• Halaman daftar gambar 

• Halaman daftar lampiran 

• Halaman pendahuluan 

• Halaman tinjauan pustaka 

• Halaman metodologi penelitian 

• Halaman daftar pustaka 

• Halaman lampiran  

2.2. Format Penulisan Skripsi (Hasil) 

Format penulisan skripsi antara lain: 

• Halaman sampul luar (dijilid hard cover) 

• Halaman sampul dalam 

• Halaman pernyataan mengenai skripsi dan informasi  

• Halaman abstrak (ind) 

• Halaman abstract (ing) 

• Halaman hak cipta 

• Halaman pembuka 

• Halaman pengesahan 

• Halaman prakata 

• Halaman daftar riwayat hidup 

• Halaman daftar isi 

• Halaman daftar tabel 
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• Halaman daftar gambar 

• Halaman daftar lampiran  

• Halaman pendahuluan 

• Halaman tinjauan pustaka 

• Halaman metodologi penelitian 

• Halaman hasil dan pembahasan 

• Halaman kesimpulan dan saran 

• Halaman daftar pustaka 

• Halaman lampiran 

Adaapun tata cara penulisan dibahas pada sub bab berikut ini 

2.3. Halaman Sampul Luar (Usulan/Skripsi) 
Tata cara penulisan halaman sampul luar  

• Sampul luar dicetak soft cover (usulan) dan hard cover (skripsi) dengan ukuran 

kertas ukuran  A4  210 x 297 mm, dengan sampul berwarna biru langit (Deep 
Sky Blue), adapun kode warna dapat dilihat Tabel II-1. 

Tabel  II-1. Kode warna sampul luar  

• Sampul luar diketik dengan spasi 1 

• Ukuran margins tepi atas (top)  3 cm,  tepi bawah (bottom)  3 cm, tepi kiri (lelf) 3 

cm dan tepi kanan (right) 3 cm 

• Sampul luar memuat Judul, Usulan/Skripsi, Logo UMRAH, Nama Mahasiswa 
(ijazah pendidikan terakhir), Program Studi, Fakultas, Universitas, Tempat dan 

Tahun, diketik dengan huruf Times New Roman, warna hitam dengan ukuran 
huruf (size font) 14, di cetak tebal (bold) tanpa tanda baca seperti . (titik) , (koma) 
” (tanda petik) ? (tanda tanya) ! (tanda seru) : (titik dua) ; (titik koma)


Nama Kode RGB Kode Angka

Deep Sky Blue 00 BF FF 0 191 255
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• Logo UMRAH terletak di tengah halaman (centre), berwarna dengan ukuran 

(3cm x 3cm) 

Gambar II-1. Contoh logo UMRAH 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-2 dan II-3. 
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3 cm



 

Gambar II-2. Contoh penulisan sampul luar dalam usulan skripsi 
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TINGKAT KERAPATAN DAN PENUTUPAN LAMUN DI 
PERAIRAN DESA SEBONG PEREH  

KABUPATEN BINTAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 
TANJUNGPINANG 

2016

EFIKA  AJENG  SEPTIAN

USULAN SKRIPSI



 

Gambar II-3. Contoh penulisan sampul luar dalam skripsi 
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TINGKAT KERAPATAN DAN PENUTUPAN LAMUN DI 
PERAIRAN DESA SEBONG PEREH  

KABUPATEN BINTAN

PROGRAM STUDI  MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 
TANJUNGPINANG 

2016

EFIKA  AJENG  SEPTIAN

SKRIPSI



2.3. Bagian Pembuka  

Bagian pembuka terdiri atas (1) halaman sampul dalam, (2) halaman pernyataan 
sumber informasi skripsi, (3) halaman abstrak, (4) halaman abstract, (5) halaman 

judul, (6) halaman pengesahan, (7) halaman hak cipta, (8) halaman prakata, (9) 
halaman riwayat hidup, (10) halaman daftar isi, (11) halaman daftar tabel, (12) 
halaman daftar gambar, (13) halaman daftar lampiran. 

Tata cara penulisan bagian pembuka mulai dari sampul dalam sampai halaman 
daftar lampiran adalah:  

• Ukuran kertas yang digunakan HVS 70 gram warna putih dengan ukuran kertas  
ukuran  A4 210 x 297 mm,   

• Ukuran margins tepi atas (top)  3 cm,  tepi bawah (bottom)  3 cm, tepi kiri (lelf)  4 

cm dan tepi kanan (right) 3 cm 

• Tulisan Bab (Judul BAB) diketik dengan huruf Times New Roman, warna hitam 
dengan ukuran huruf (size font) 14 

• Tulisan Bab dan Subbab di cetak tebal (bold) dengan jarak spasi 3 

• Tulisan Subbab dan tulisan naskah diketik dengan huruf Times New Roman, 
warna hitam dengan ukuran huruf (size font) 12  

• Setiap awal bab tidak ditulis nomor halaman (hiden on first page of section) 

Tata cara penulisan berikutnya akan ditampilkan pada hal-hal yang berbeda dari 

yang diatas (penambahan tata cara penulisan) 

1. Tata cara penulisan halaman sampul dalam

Format halaman sampul dalam sama dengan halaman sampul luar yang 

membedakannya adalah : 

• Kertas sampul digunakan adalah HVS warna putih. 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-4 dan II-5 
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Gambar II-4. Contoh penulisan halaman sampul dalam usulan skripsi 
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Gambar II-5. Contoh penulisan halaman sampul dalam skripsi 
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2. Tata cara penulisan halaman pernyataan sumber informasi 


• Halaman ini memuat pernyataan bahwa karya tugas akhir (skripsi) merupakan 

karya mahasiswa dengan arahan dosen pembimbing, yang belum pernah 
diajukan dalam bentuk apa pun ke perguruan tinggi mana pun 

• Isi pernyataan diketik dengan spasi 1 

• Setiap awal paragraf dimulai dengan menjorok kedalam (indentation special 
by) 0,5 cm 

• Judul skripsi dan nama penulis dimiringkan (italic) 

• Tempat bulan dan tahun lulus 

Adapun contoh kalimatnya adalah:  

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tingkat Kerapatan 
dan Penutupan Lamun di Perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan” adalah 
karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun. Kepada perguruan 
tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang 
diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain selain yang telah disebutkan 
dan teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. 

                                                                                 Tanjungpinang,   Agustus 2016   

                                                                                  EFIKA AJENG SEPTIAN   

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-6. 
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Gambar II-6. Contoh penulisan halaman penyataan 
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PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN 
SUMBER INFORMASI 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Tingkat Kerapatan 
dan Penutupan Lamun di Perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan adalah 
karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun. Kepada perguruan 
tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang 
diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain selain yang telah disebutkan 
dan teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. 

                                                                                 Tanjungpinang,   Agustus 2016   

                                                                                  EFIKA AJENG SEPTIAN   



3. Tata cara penulisan halaman abstrak (bahasa indonesia) 


• Abstrak merupakan ulasan singkat mengenai alasan penelitian dilakukan, 

pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil penting, dan simpulan utama 
dari hasil kegiatan tugas akhir (skripsi) 

• Abstrak skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

• Nama penulis dimulai dari nama terakhir (contoh EFIKA AJENG SEPTIAN 
ditulis SEPTIAN AJENG, EFIKA) 

• Narasi disusun dalam 1 paragraf dan panjangnya tidak boleh lebih dari 250 

kata 

• Harus dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, dan ungkapan 
dalam bahasa Inggris 

• Pada bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci, 4-5 kata dan dituliskan 
menurut abjad 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-7. 
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Gambar II-7. Contoh penulisan halaman abstrak (bahasa indonesia) 
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ABSTRAK 

SEPTIAN AJENG, EFIKA. Tingkat Kerapatan dan Penutupan Lamun di Perairan 
Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. Tanjungpinang Jurusan Manajemen 
Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim 
Raja Ali Haji. Pembimbing oleh  Diana Azizah dan Tri Apriadi. 

Penelitian mengenai tingkat kerapatan dan penutupan lamun telah dilakukan di 
perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengentahui kondisi padang lamun berdasarkan tingkat kerapatan dan penutupan 
lamun di perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode acak sebanyak 30 titik menggunakan plot berukuran 1x1 meter. 
Hasil penelitian ditemukan 4 jenis lamun yaitu, Enhalus acoroides, Thalassia 
hemprichii. Cymodocea serrulata, dan Halodule uninervis. Nilai kerapatan jenis 
lamun Enhallus accoroides 29,37 ind/m2, Thalassia hemprichii 71,73 ind/m2, 
Cymodocea serrulata 1,07 ind/m2, dan Halodule uninervis 9,00 ind/m2. Total 
kerapatan seluruh jenis lamun 111,17 ind/m2. Penutupan jenis lamun Enhallus 
accoroides 10,33%/m2, Thalassia hemprichii 8,5 %/m2, Cymodocea serrulata 
0,53 %/m2, dan Halodule uninervis 1,6 %/m2. Penutupan total seluruh jenis lamun 
adalah 20,97 %/m2 

Kata kunci : lamun, kerapatan, penutupan, bintan 



4. Tata cara penulisan halaman abstract (bahasa inggris)


• Format abstract sama dengan abstract yang membedakannya adalah 

penggunaan bahasa inggris 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-8. 
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Gambar II-8. Contoh penulisan halaman abstract (bahasa inggris) 
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ABSTRACT 

SEPTIAN AJENG, EFIKA. The density and coverage of seagrass at Desa Sebong 
Pereh Kabupaten Bintan. Tanjungpinang. Management of Aquatic Resource 
Department, Faculty of Marine Sciences and Fisheries, Raja Ali Haji Maritime 
University. Supervisor Diana Azizah and Tri Apriadi. 

Research on the density and the coverage of seagrass has been carried out in 
the waters of Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. The purpose of this study 
was to investagate conditions based on the density of seagrass beds and coverage 
of seagrass in the waters of Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. This research 
was conducted by the method of random sample of 30 points using a plot 
measuring 1x1 meters. The research found that four species of seagrasses, 
Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, and Halodule 
uninervis.  A density value of seagrass species Enhalus acoroides 29.37 ind/m², 
Thalassia hemprichii 71.73 ind/m², Cymodocea serrulata 1.07 and Halodule 
uninervis 9.00 ind/m². Total density of all types of seagrass 111.17 ind/m². 
Coverage of seagrass species Enhalus acoroides 10.33%/m², Thalassia hemprichii 
8.5%/m², Cymodocea serrulata 0.53%/m², and Halodule uninervis 1.6 % / m². 
Total coverage all types of seagrass is 20.97 % /m². 

Keyword : seagrass, density, coverage, bintan  



5. Tata cara penulisan halaman hak cipta


• Tulisan Hak Cipta terletak di tengah halaman (centre) diketik dengan ukuran 

huruf (size font) 10 dan spasi 1, ditebalkan (bold) dan menggunakan logo 
simbol Copyright Sign ©  

• Isi Hak Cipta  diketik dengan ukuran huruf (font) 10 dan spasi 1 

Adapun contoh kalimatnya adalah: 

© Hak cipta milik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2016  
Hak Cipta dilindungi  

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, sebagian atau seluruhnya dalam 

betuk apa pun, fotokopi, microfilm, dan sebagainya 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-9. 
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Gambar II-9. Contoh penulisan halaman hak cipta 
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© Hak cipta milik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tahun 2016  
Hak Cipta dilindungi  

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, sebagian atau seluruhnya dalam 

betuk apa pun, fotokopi, microfilm, dan sebagainya 



6. Tata cara penulisan halaman pembuka

Format halaman pembuka sama dengan sampul dalam yang membedakannya 

adalah: 

• Nama mahasiswa diletakan di tengah (centre)  

• NIM diketik dengan huruf Times New Roman, berwarna hitam dengan ukuran 

huruf (size font) 12 

• Keterangan skripsi diketik dengan huruf Times New Roman, berwarna hitam 
dengan ukuran huruf (size font) 10. Spasi 1  

Adapun contoh kalimatnya dan nama gelar untuk program studi Ilmu Kelautan 
adalah: 

Skripsi 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Sains  
pada Program Studi Ilmu Kelautan 

sedangkan contoh kalimatnya dan nama gelar untuk program studi Manajemen 

Sumberdaya Perairan, Budidaya Perairan/Akualkultur, Teknologi Hasil Perikanan, 
Sosial Ekonomi Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan adalah: 

Skripsi 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Perikanan  
pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan 
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Tabel II-2 Nomenklatur nama program studi dan penulisan gelar 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-10. 

Program Studi S1 Nama gelar

Ilmu Kelautan Sarjana Sains

Manajemen Sumberdaya Perairan Sarjana Perikanan

Budidaya Perairan/Akuakultur Sarjana Perikanan

Teknologi Hasil Perikanan Sarjana Perikanan

Sosial Ekonomi Perikanan Sarjana Perikanan

Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Sarjana Perikanan
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Gambar II-10. Contoh penulisan halaman pembuka 
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7. Tata cara penulisan halaman pengesahan


• Keterangan pengesahan terdiri dari Judul/Usulan Skripsi, Nama, NIM dan 

Program Studi, diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran 
huruf (size font) 12 dan spasi 1,5 

• Tulisan disetujui oleh/diketahuii oleh, diketik dengan huruf Times New Roman, 

dengan ukuran huruf (font) 12 dan spasi 1 

• Nama pembimbing, ketua program studi dan dekan serta jabatan diketik 
dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 12 dan 

spasi 1. Untuk nama pembimbing, ketua program studi dan dekan ditebalkan 
(bold) lengkap dengan gelar 

• Tanggal Lulus diketik di pojok kiri bawah dengan huruf Times New Roman, 
dengan ukuran huruf (font) 12. Untuk tanggal lulus dikosongkan 

Adapun contoh penulisan gelar pada halaman pengesahan adalah: 

Prof. Dr. Basudewa Vageswara Putra, S.Pi., M.Sc 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-11dan II-12. 

gelar 
guru 
besar

titik gelar S3 titik nama koma gelar S1 titik, 
koma gelar S2
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Gambar II-12. Contoh penulisan halaman pengesahan skripsi 
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8. Tata cara penulisan halaman prakata 


• Prakata memuat uraian singkat tentang informasi kapan dan lama penelitian 

dilakukan, lokasi, dan sumber dana penelitian bila bukan berasal dari dana 
sendiri, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pembimbing, penguji, 
dan pihak lain yang berkontribusi langsung pada penelitian, seperti pemberi 

materi percobaan, penyedia sarana, pemberi jasa teknis lapangan atau 
laboratorium yang membantu pelaksanaan penelitian, dan yang memberi 
masukan akademik atau profesional atas naskah karya tugas akhir skripsi. 

• Tidak memuat hal-hal yang tidak terkait langsung dengan penyelesaian tugas 
akhir skripsi. 

• Isi parkata diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf (size 

font) 12 dan spasi 1,5  

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-13. 
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9. Tata cara penulisan halaman riwayat hidup

Format halaman riwayat hidup dalam skripsi sama dengan halaman prakata, namun 

ditambahkan photo ukuran 4x6 cm 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-14. 
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10.Tata cara penulisan halaman daftar isi 


• Daftar isi memuat secara menyeluruh isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi 
pembaca yang berminat membaca keseluruhan atau suatu bab atau subbab 
tertentu. 

• Daftar Isi disusun berdasarkan bab dan subbab dengan memperhatikan 
penomoran pola rangkaian. Misalkan BAB I. PENDAHULUAN, maka subbab 
nya diberi nomor mulai 1.1. dan subsubbab 1.1.1. 

• Isi daftar isi  diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 
(size font) 12 dan spasi 1 

• Nomor halaman daftar isi diberikan nomor “ i ” tetapi tidak perlu dicantumkan 

pada halaman tersebut 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-15. 

Panduan Penulisan Ilmiah FIKP 2018 �34



 
Gambar II-15. Contoh penulisan halaman daftar isi  
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11.Tata cara penulisan halaman daftar tabel, gambar dan lampiran dalam skripsi

Format halaman daftar tabel, daftrar gambar dan daftar lampiran (jika ada) sama 

dengan halaman daftar isi dalam skripsi. 

• Nomor halaman daftar tabel diberikan nomor “ ii ” daftar gambar diberikan 
nomor “iii” dan daftar lampiran diberikan nomor “iv” tetapi tidak perlu 

dicantumkan pada halaman tersebut 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-16, II-17 dan II-18. 
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Gambar II-16. Contoh penulisan halaman daftar tabel 
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DAFTAR TABEL 

1. Bahan yang digunakan penelitian   10 ..........................................................
2. Alat yang digunakan dalam penelitian   13 ...................................................



 
Gambar II-17. Contoh penulisan halaman daftar gambar  
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DAFTAR GAMBAR 

1. Lokasi Penelitian   10 ....................................................................................
2. Kerangka Pemikiran Penelitian   13 ..............................................................



 
Gambar II-18. Contoh penulisan halaman daftar lampiran  
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DAFTAR LAMPIRAN 

1. Peta dan titik sampling   10 ...........................................................................
2. Segitiga sephard untuk analisis butiran sedimen   13 ...................................



2.4. Bagian Tubuh Tulisan 
Bagian tubuh tulisan untuk usulan skripsi terdiri atas, (1) halaman pendahuluan, (2) 

halaman tinjauan pustaka, (3) halaman metodologi penelitian, dan untuk skripsi 
ditambah (4) halaman hasil dan pembahasan, (5) halaman kesimpulan dan saran. 

Tata cara penulisan pendahuluan antara lain: 

• Tulisan Bab diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf (size 
font) 14 dan spasi 1, ditebalkan (bold) dan diketik di tengah. 

• Isi Bab diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 
12 dan spasi 1,5  

• Penomoran sub bab menggunakan angka (level 2) dan antara sub bab diberi 

jarak 1,5 spasi 

• Setiap awal paragraf dimulai dengan menjorok kedalam (indentation special by) 
0,5 cm dan antar parangaf tidak diberi jarak 

• Penomoran halaman diketik di sudut kanan atas (Top of Page) dengan huruf 
Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 12, awal bab  tidak perlu 
dicantumkan halaman  

1. Tata cara penulisan halaman pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang dengan singkat alasan kuat kenapa penelitian 
dilakukan, dengan permasalahan yang terdapat di wilayah penelitian, dan hipotesis 

dengan tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Ketentuan 
penyusunan pendahuluan dijelaskan sebagai berikut: 

• Latar belakang: Latar belakang menguraikan dengan singkat alasan kuat 

perlunya penelitian. Pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang 
diharapkan dari penelitian, diawali dengan pemikiran logis, disampaikan dengan 
singkat tidak berbelit-belit dan tidak dimulai dengan hal hal yang terlalu umum 

atau terlalu luas. Memuat pernyataan tegas mengenai status ilmiah dewasa ini 
(state of the art) termasuk riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Jumlah 
paragraf dibatasi (3-5 paragraf). 

• Perumusan Masalah: perumusan masalah menguraikan permasalahan-
permasalahan yang sedang terjadi baik di masyarakat, ekosistem maupun 
sumberdayanya. Permasalahan-permasalahan tersebut yang akan dikaji melalui 

penelitian. Perumusan masalah dikemukakan dalam bentuk pertanyaan-
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pertanyaan secara lugas dalam penelitian. Untuk membantu mengikuti alur pikir 

secara skematis, dapat juga dibuat bagan alir kerangka proses dan rumusan 
masalah serta pencapaian tujuan penelitian. 

• Tujuan: Pernyataan tujuan penelitian dikemukakan secara tegas sejalan sebagai 
uraian atas upaya atau cara pendekatan pemecahan masalah yang 
dikemukakan dalam perumusan masalah. Tujuan diharuskan menggunakan kata 

kerja yang dapat diukur. 

• Pernyataan manfaat penelitian: tidak dianjurkan untuk ditulis dipendahuluan. 
Jika temuan penelitian pada kenyataannya memang bermanfaat, tuliskan ini 

pada simpulan. 

• Hipotesis: dalam tugas akhir skripsi hipotesis boleh dikemukakan tertulis 
ataupun tersirat. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban atas 

permasalahan penelitian. 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-19 berikut ini 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Wilayah perairan Bintan  memiliki   pantai  yang  panjang  dan  wilayah laut 

yang sangat luas yaitu hampir 99% dari total wilayah Kabupaten Bintan. Kondisi 

ini menyebabkan wilayah Bintan memiliki potensi sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang sangat besar dan beragam seperti perikanan, terumbu karang, 

rumput laut, padang lamun, dan hutan mangrove. Padang lamun salah satunya 

terdapat di Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan, 

ekosistem lamun sendiri memiliki fungsi dan peranan sebagai tempat mencari 

makan bagi penyu dan hewan laut lainnya. 

Menurut Sheppard et al. (1996), padang lamun memiliki peranan ekologis yang 

sangat penting, yaitu sebagai tempat asuhan, tempat berlindung, tempat mencari 

makan, tempat tinggal atau tempat migrasi berbagai jenis hewan.  

Ekositem padang lamuan mempunyai produktivitas organik yang cukup tinggi 

dengan produktivitas primer berkisar antara 900-4650 gC/m²/tahun, (Bengen 

2001). 

Menurut Orth (1987), padang lamun merupakan suatu komunitas dengan 

produktivitas primer dan sekunder yang sangat tinggi, detritus yang dihasilkan 

sangat banyak, dan mampu mendukung berbagai macam komunitas hewan.  

Kajian mengenai padang lamun di kabupaten bintan sendiri belum banyak 

dilaporkan. Kajian yang telah dilaporkan di Kabupaten bintan adalah mengenai 

unsur hara lamun yang dilakukan oleh Efriyeldi pada tahun 2003, mengingat 

pentingnya ekosistem padang lamun dan kurang adanya informasi mengenai 

kondisi lamun di perairan Desa Sebong Pareh, maka perlu diketahui kondisi 

ekosistem lamun di kawasan tersebut. Untuk mengetahui kondisi ekosistem 

lamun, dtentu dilakukan penelitian dengan melihat tingkat kerapatan dan tutupan 

lamun. 



 

Gambar II-19. Contoh penulisan halaman pendahuluan 
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1.2. Perumusan Masalah 

Potensi sumberdaya lamun yang belum termanfaatkan dan kurangnya 

informasi mengenai kondisi padang lamun di perairan Desa Sebong Pereh, maka 

dapat dirumuskan permasalahan, bagaimanakah kondisi ekosistem lamun yang 

ada perairan Desa Sebong Pereh berdasarkan tingkat kerapatan dan 

penutupannya? 

1.3. Tujuan 

Mengetahui  kondisi  ekosistem  lamun berdasarkan  tingkat  kerapatan dan 

penutupan  lamun  di  perairan  Desa  Sebong  Pereh,  Kecamatan  Teluk  Sebong 

Kabupaten Bintan. 

1.4. Manfaat 

Penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai  kondisi  ekosistem 

lamun di perairan Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong, sebagai acuan 

upaya pengelolaan kawasan oleh pihak terkait, dan akademisi dalam penelitian 

lanjutan. 



2. Tata cara penulisan halaman tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka memuat tinjauan singkat, jelas, dan sistematis tentang kerangka 
teoretis, kerangka pikir, temuan, postulat, prinsip, asumsi, dan hasil penelitian yang 
relevan yang melandasi masalah penelitian atau gagasan guna menggali 

pemahaman mengenai masalah penelitian dan pemecahan masalahnya.  

Tinjauan Pustaka sebaiknya merupakan pustaka berkala ilmiah yang relevan 

dengan bidang yang diteliti, terkini, dan asli (state of the art) yang terbaru yang 
relevan dengan bidang yang diteliti. Diktat dan buku ajar tidak termasuk acuan 
primer dan tidak boleh digunakan dalam rujukan tugas akhir skripsi. 

Ketentuan penulisan sama dengan halaman Pendahuluan. Tata cara penulisan 
sumber pustaka dapat dilihat sebagai berikut ini: 

a. Sumber pustaka diawal parangaf


Menurut Asriyana dan Yuliana (2012), padang lamun adalah suatu hamparan 

ekoistem yang sebagian besar terdiri dari tumbuhan lamun dan dihuni oleh 

berbagai jenis biota seperi bintang laut, rumput laut (ganggang laut), dan 

berbagai jenis ikan. Padang lamun dapat membentuk vegestasi tunggal dan 

dapat juga membentuk vegetasi campuran. 

Menurut Tuwo (2011), padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun 

yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang terbentuk dari satu 

jenis lamun atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang 

Menurut Azkab et al. (2014), satu  jenis  lamun  atau  beberapa  jenis  lamun  

umumnya  membentuk hamparan luas yang disebut komunitas padang lamun, 

kemudian komunitas padang lamun berinteraksi dengan biota yang hidup di 

dalamnya dan dengan lingkungan sekitarnya membentuk ekosistem padang 

lamun. Biota yang hidup di pada komunitas lamun seperti ikan baronang, 

rajungan dan berbagai jenis karang, sedangkan lingkungan disekitar padang 

lamun termasuk di dalamnya adalah lingkungan perairan substrat di dasar 

perairan dan udara. 
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b. Sumber pustaka di akhir parangraf


Padang lamun adalah suatu hamparan ekoistem yang sebagian besar terdiri 

dari tumbuhan lamun dan dihuni oleh berbagai jenis biota seperi bintang laut, 

rumput laut (ganggang laut), dan berbagai jenis ikan. Padang lamun dapat 

membentuk vegestasi tunggal dan dapat juga membentuk vegetasi campuran,

(Asriyana dan Yuliana 2012) 

Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area 

pesisir atau laut dangkal yang terbentuk dari satu jenis lamun atau lebih dengan 

kerapatan padat atau jarang, (Tuwo 2011) 

Satu  jenis  lamun  atau  beberapa  jenis  lamun  umumnya  membentuk 

hamparan luas yang disebut komunitas padang lamun, kemudian komunitas 

padang lamun berinteraksi dengan biota yang hidup di dalamnya dan dengan 

lingkungan sekitarnya membentuk ekosistem padang lamun. Biota yang hidup 

di pada komunitas lamun seperti ikan baronang, rajungan dan berbagai jenis 

karang, sedangkan lingkungan disekitar padang lamun termasuk di dalamnya 

adalah lingkungan perairan substrat di dasar perairan dan udara, (Azkab et al.

2014). 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-20 berikut ini 
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Gambar II-20. Contoh penulisan halaman tinjauan pustaka 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ekosistem Padang Lamun 

Satu  jenis  lamun  atau  beberapa  jenis  lamun  umumnya  membentuk 

hamparan luas yang disebut komunitas padang lamun, kemudian komunitas 

padang lamun berinteraksi dengan biota yang hidup di dalamnya dan dengan 

lingkungan sekitarnya membentuk ekosistem padang lamun. Biota yang hidup di 

pada komunitas lamun seperti ikan baronang, rajungan dan berbagai jenis karang, 

sedangkan lingkungan disekitar padang lamun termasuk di dalamnya adalah 

lingkungan perairan substrat di dasar perairan dan udara (Azkab et al. 2014). 

Menurut Tuwo (2011), padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang 

menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang terbentuk dari satu jenis lamun 

atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang. Tumbuhan lamun umumnya hidup 

dengan membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat 

dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. 

Padang lamun adalah suatu hamparan ekoistem yang sebagian besar terdiri dari 

tumbuhan lamun dan dihuni oleh berbagai jenis biota seperi bintang laut, rumput 

laut (ganggang laut), dan berbagai jenis ikan. Padang lamun dapat membentuk 

vegetasi tunggal dan dapat juga membentuk vegetasi campuran. Vegetasi tunggal 

adalah vegetasi yang terdiri dari satu jenis lamun yang membentuk padang lebat 

(monospesifik), sedangkan vegetasi campuran adalah vegetasi yang terdiri dari 2 

sampai 12 jenis lamun yang tumbuh bersama-sama dalam satu substrat. (Asriyana 

dan Yuliana 2012) 



3. Tata cara penulisan halaman metodologi penelitian dalam skripsi

Halaman metode penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, percobaan 
lapangan, dan survei lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan atau jenis 
penelitian. Jenis penelitian yang dikenal antara lain ialah penelitian eksploratif, 

deskriptif, korelasional, kausal, komparatif, eksperimental, penelitian tindakan 
(action research), pemodelan, analisis suatu teori, atau kombinasi dari berbagai jenis 
penelitian tersebut. 

Metode penelitian memuat secara rinci rancangan penelitian, peubah (variable) dan 
pengukurannya, batasan peubah kerja, teknik pengumpulan data (baik data primer 

maupun sekunder), prosedur penarikan sampel dan analisis laboratorium, model 
yang digunakan, metode analisis data.  

Metode penelitian yang digunakan dapat berupa analisis atau teori, metode 
percobaan atau kombinasi keduannya. Ketentuan penulisan sama dengan halaman 
Tinjauan Pustaka.  

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-21 berikut ini 
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Gambar II-21. Contoh penulisan halaman metodologi penelitian 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian  dilaksanakan  selama 4 bulan mulai awal  November  2015  sampai  

akhir Maret 2016. Pengambilan sampel, pengamatan dan pengukuran sampel di 

perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, 

sedangkan analisis laboratorium dilakukan pada Laboratorium Riset Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

3.2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

pengamatan langsung terhadap variabel yang akan diteliti, dimana data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

langsung dari lapangan meliputi data kerapatan lamun, tutupan lamun dan 

parameter perairan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari Kantor Kecamatan Teluk Sebong dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan berupa data luas dan kondisi umum perairan laut Desa Sebong 

Pereh. Adapun Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 

1 dan lokasi pengamatan langsung dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10.  Jenis dan sumber data yang dikumpulkan 

No Jenis Data Sumber Data

1. Kerapatan lamun Survei dan pengamatan langsung

2. Tutupan lamun Survei dan pengamatan langsung

3. Data parameter perairan Survei dan pengamatan langsung

4. Demografi Kecamatan Teluk Sebong

5. Kondisi perairan DKP Kabupaten Bintan



3. Tata cara penulisan halaman hasil dan pembahasan

Hasil penelitian disajikan secara sistematis merujuk dari tujuan penelitian sesuai 
dengan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan. Hasil disajikan dalam 
bentuk tabel, gambar, grafik atau alat penolong lainnya. Hasil yang diperoleh 

ditafsirkan dengan memperhatikan permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. 
Penampilan hasil dan pembahasan harus urut secara sistematis sejalan dengan 
tujuan, metode kerja yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian dapat digabung dengan pembahasan menjadi bab Hasil dan 
Pembahasan. Pemisahan atau penggabungan kedua bagian ini bergantung pada 

keadaan data dan kedalaman pembahasannya sesuai dengan arahan pembimbing. 
Data yang sudah dicantumkan dalam tabel tidak boleh diduplikasi dalam bentuk 
gambar, dan sebaliknya. 

Pembahasan bukan sekadar menarasikan data hasil penelitian. Pembahasan berisi 
berbagai argumen atau pendapat peneliti secara bebas dan singkat dari hasil 

penelitian, argumen dikembangkan dalam sebuah paragraf (alinea). Argumen 
penulis harus didukung dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk referensi yang 
sesuai dengan hasil penelitian agar argumen tersebut dapat memperkuat hasil 

penelitian penulis.  

Pembahasan harus memuat beberapa acuan yang relevan guna menjelaskan hal-

hal yang sejalan maupun yang bertentangan dengan hasil penelitan. Acuan yang 
digunakan untuk menjelaskan atau menafsirkan temuan yang diperoleh sebaiknya 

acuan mutakhir dan primer. Pendapat peneliti terdahulu yang sudah diringkas dalam 
halaman Pendahuluan atau Tinjauan Pustaka tidak perlu diulang lagi, tetapi diacu 
saja seperlunya. Kemukakan dengan sejujurnya keterbatasan yang ada dalam 

penelitian. Penyajian data hasil sebaiknya dalam bentuk tabel/grafik/gambar bukan 
dalam narasi yg panjang. 

Ketentuan penulisan sama dengan halaman Metodologi penelitian. 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-22 dan II-23 berikut ini 
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Gambar II-22. Contoh penulisan halaman hasil dan pembahasan (yang dipisah)  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

4.1.1. Jenis lamun 

Jenis-jenis lamun di Perairan Desa Sebong Pereh Lamun yang ditemukan di 

perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan merupakan vegetasi lamun 

campuran karena terdiri dari 4 spesies lamun, yaitu Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea serullata, dan Halodule uninervis.  

Menurut Asriyana dan Yuliana (2012), vegetasi campuran adalah vegetasi yang 

terdiri dari 2 sampai 12 jenis lamun yang tumbuh bersama-sama dalam satu 

substrat. Jika mengacu dari hasil penelitian yang dilakukan pada program 

TRISMADES mengemukakan bahwa, dari 13 jenis lamun yang ditemukan di 

Indonesia, 10 diantaranya tersebar sepanjang pantai Pulau Bintan. 10 jenis lamun 

tersebut adalah Cymodoceae serrulata, Cymodoceae rotundata, Syringodium 

isotifolium, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, 

Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Halophila spinulosa dan Halophila 

ovalis. Untuk lebih jelasnya masing-masing jenis lamun yang ditemukan 

diperairan desa Sebong Pereh dibahas pada sub-bab berikut. 

4.1.1.1. Jenis Enhalus acoroides 

Enhalus acoroides merupakan spesies lamun yang termasuk ke dalam famili 

Hydrocharitaceae dan genus Enhalus, berdasarkan hasil identifikasi di perairan 

desa Sebong Pereh, jenis lamun ini memiliki ciri yaitu rimpang dengan ukuran 

lamun yang lebih besar dari lamun lainnya, daunnya yang panjang seperti pita 

berkisar antara 18-20 cm dengan lebar 1,5-2 cm, berwarna hijau tua dan memiliki 

rambut-rambut kaku yang berwarna hitam.



 

Gambar II-23. Contoh penulisan halaman hasil dan pembahasan (yang digabung)  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil dan Pembahasan 

4.1.1. Kerapatan Lamun 

Kerapatan jenis merupakan perbandingan antara jumlah total individu dari 

suatu jenis lamun yang biasanya dinyatakan dengan jumlah pertegakan dengan 

luas unit area yang diukur yang biasanya dinyatakan dalam m², sedangkan 

kerapatan relatif merupakan perbandingan antara jumlah individu jenis dengan 

jumlah total individu seluruh jenis, kerapatan relatif biasanya dinyatakan dalam 

persen. 

Jenis-jenis lamun di Perairan Desa Sebong Pereh Lamun yang ditemukan di 

perairan Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan merupakan vegetasi lamun 

campuran karena terdiri dari 4 spesies lamun, yaitu Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea serullata, dan Halodule uninervis, sedangkan hasil 

perhitungan kerapatan jenis dan kerapatan relatif lamun di perairan desa Sebong 

Pereh dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kerapatan jenis dan kerapatan relatif lamun 

Jenis Jumlah (tegakan) Kj (tegakan/m²) Kr (%)

Enhalus acoroides 881 29,37 26,42

Thalassia hemprichii 2152 71,73 64,53

Cymodocea serrulata 32 1,07 0,96

Halodule uninervis 270 9,00 8,10

Total 3335 111,17 100,01



5. Tata cara penulisan halaman kesimpulan dan saran

Halaman kesimpulan dan saran merupakan pokok dari keseluruhan penelitian yang 
disusun singkat dan tepat dimana subbab kesimpulan memuat hasil ringkasan hasil 
penelitian dan jawaban atas tujuan penelitian. sedangkan subbab saran suatu ide 

yang dikemukan dalam bentuk tulisan sebagai masukan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan penelitian. Saran berisikan tentang hal-hal apa saja yang perlu 
dikerjakan pada penelitian selanjutnya yang perlu dilengkapi baik kelemahan dan 

kekurangan dan disempurnakan pada tahap berikutnya. Ketentuan penulisan sama 
dengan halaman hasil dan pembahasan.  

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-24 berikut ini 
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Gambar II-24. Contoh penulisan halaman kesimpulan dan saran 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Lamun yang ditemukan di perairan desa Sebong Pereh adalah jenis Enhalus 

acoroides, Thalassis hemprichii, Cymodocea serrulata, dan Halodule uninervis. 

Kondisi lamun di perairan desa Sebong Pereh dikategorikan kedalam kondisi 

miskin dengan nilai <29,9%, berdasarkan penutupannya dan tergolong dalam 

kondisi lamun agak rapat dengan jumlah tegakan 111,17 tegakan/m². 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan pesisir 

dan laut di desa Sebong Pereh, terutama monitoring lebih lanjut dalam 

peningkatan pengelolaan dan dapat menyediakan informasi status dan kondisi 

lamun di perairan desa Sebong Pereh, sehingga peran pemerintah, swasta, dan 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan padang lamun di desa Sebong Pereh 

untuk lebih memperhatikan daya dukung lingkungan terutama pada ekosistem 

lamun di desa Senong Pereh. 



2.5. Bagian Akhir 
Bagian akhir dari karya ilmiah terdiri atas daftar pustaka (harus ada) dan lampiran 

(kalau ada) 

1. Tata cara penulisan halaman daftar pustaka

Daftar pustaka adalah suatu daftar dari semua artikel dan pustaka lain yang diacu 
secara langsung di dalam tubuh tulisan, teknik penulisan daftar pustaka dapat 

dilihat sebagai berikut; 

Ketentuan penulisan antara lain: 

• Daftar pustaka diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 
(size font) 12 dan spasi 1, dimana setelah kalimat kedua diketik menjorok 
kedalam (indentation special by) 0,5 cm dan di antar parangaf dijarak 1 spasi 

• Sususnan daftar pustaka mengikuti abjad A-Z 

 Adaupun contoh penulisan sumber acuan: 

• Penulis satu orang

Nama penulis. Tahun terbit. Judul. Nama jurnal. Volume (nomor): Halaman. 

Syakti, A.D. 2016. Molecular Diagnostic Ratios to Asses The Apportionment of 
Petroleum Hydrocarbons Contamination in Marine Sediment. Molekul 11(2): 
208-219. 

• Penulis dua orang

Nama penulis. Tahun terbit. Judul. Nama jurnal. Volume. Halaman. 

Blodau, C., Gatzek, C. 2006. Chemical Controls on Iron Reduction in 
Schwertmannite Rich Sediments. Chemical Geology. 235. 366e376 

• Penulis lebih dari dua orang

Dimulai dari: Nama. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume (Nomor):  Halaman. 

Borggaard, O.K., Raben-Lange, B., Gimsing, A.L., Strobel, B.W. 2005. Influence 
of Humic Substances on Phosphate Adsorption by Aluminium and Iron Oxides. 
Geoderma 127 (3e4), 270-279. 
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• Organisasi sebagai penulis

Singkatan organisasi. Tahun. Nama kepanjangan organisasi. Judul. Penerbit. 

Tempat penerbitan 

APHA. 2005. American Public Health Association American Wastewater 
Association. Standard Methods for The Examination of Water and Waste 
Water. World Environmental Fund. Washington DC. USA. 

• Bentuk jurnal

Nama. Tahun. Judul. Nama jurnal. Volume (nomor): Halaman 

Blodau, C., Gatzek, C. 2006. Chemical Controls on Iron Reduction in 
Schwertmannite Rich Sediments. Chemical Geology. 235, 366-376 

• Bentuk prosiding

Nama pengarang. Tahun. Judul. Nama prosiding. Halaman. 

Junk, W.L., Bayley, P.B., Sparks, R.E. 1989. The Flood Pulse Concept in River 
Floodplain Systems. Proceedings of The International Large River Symposium, 
110-127. 

• Bentuk buku

Dimulai dari:  Nama pengarang, Tahun, Judul, Penerbit. Tempat terbit. 

Coble, P.G., Lead, J.R., Baker, A., Reynolds, D.M., Spencer, R.G.M. 2014. 
Aquatic Organic Matter Fluorescence. Cambridge University Press. 
Cambridge. 

• Skripsi, Tesis, Disertasi

Dimulai dari:  Nama pengarang, Tahun, Judul, Jenis publikasi, Nama institusi. 
Tempat terbit. 

Koenawan, C.J. 2007. Kajian Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut Kepulauan 
Anambas Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. [Tesis]. Institut 
Pertanian Bogor. Bogor. 
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• Bentuk elektronik

Dimulai dari:  Singkatan organisasi. Tahun. Nama kepanjangan organisasi.  Judul. 

Jenis publikasi. Tanggal akses. Laman/websate. 

WHO. 2009. World Health Organization. Dengue and Dengue Haemorrhagic 
Fever. [internet]. [diacu 2009 Mei 6]. Tersedia dari: http://www.who.int /
mediacentre/ factsheets/ fs117/en/ index.html. 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-25 berikut ini 
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Gambar II-25. Contoh penulisan halaman daftar pustaka 
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DAFTAR PUSTAKA 

APHA. 2005. American Public Health Association American Wastewater 
Association. Standard Methods for The Examination of  Water and Waste 
Water. World Environmental Fund. Washington DC. USA. 

Blodau, C., Gatzek, C. 2006. Chemical Controls on Iron Reduction in 
Schwertmannite Rich Sediments. Chemical Geology. 235. 366e376 

Borggaard, O.K., Raben-Lange, B., Gimsing, A.L., Strobel, B.W. 2005. Influence 
of Humic Substances on Phosphate Adsorption by Aluminium and Iron Oxides. 
Geoderma 127 (3e4), 270-279. 

Coble, P.G., Lead, J.R., Baker, A., Reynolds, D.M., Spencer, R.G.M. 2014. 
Aquatic Organic Matter Fluorescence. Cambridge University Press. 
Cambridge. 

Junk, W.L., Bayley, P.B., Sparks, R.E. 1989. The Flood Pulse Concept in River 
Floodplain Systems. Proceedings of The International Large River Symposium, 
110-127. 

Koenawan, C.J. 2007. Kajian Pemanfaatan Ruang Pesisir Laut Kepulauan 
Anambas Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. [Tesis]. Institut 
Pertanian Bogor. Bogor. 

Syakti, A.D. 2016. Molecular Diagnostic Ratios to Asses the Apportionment of 
Petroleum Hydrocarbons Contamination in Marine Sediment. Molekul 11(2): 
208-219. 

WHO. 2009. World Health Organization. Dengue and Dengue Haemorrhagic 
Fever.[internet]. [diacu 2009 Mei 6]. Tersedia dari: http://www.who.int /
mediacentre/ factsheets/ fs117/en/ index.html. 



2. Tata cara penulisan halaman lampiran 

Lampiran didahului oleh halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN Ketentuan 

penulisan antara lain: 

• Tulisan lampiran terletak dibagian tengah (centre) naskah, diketik dengan huruf 
Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 14 tampa nomor halaman 

• Lampiran yang baik adalah yang disitir dalam batang tubuh naskah skripsi anda 

• Apabila lampiran terdiri dari beberapa sub pokok lampiran boleh diberi tanda 
berupa urut angka atau alfabet. 

Penulisan dapat dilihat pada Gambar II-26 daan II-27 berikut ini 
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Gambar II-26. Contoh penulisan halaman lampiran 
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LAMPIRAN 



 

Gambar II-27. Contoh penulisan halaman sub pokok lampiran 

Panduan Penulisan Ilmiah FIKP 2018 �60

Lampiran 1. Titik Koordinat sampling 

No Titik sampling
Koordinat

N E

1 Sampling 1 104° 29’ 73’’ 1° 14’ 13’’

2 Sampling 2 104° 27’ 08’’ 1° 13’ 22’’

3 Sampling 3 104° 30’ 25’’ 1° 14’ 37’’

4 Sampling 4 104° 28’ 06’’ 1° 13’ 52’’



3. Tata cara penulisan tabel dalam skripsi

Tabel merupakan daftar berisi ikhtisar sejumlah (besar) data informasi, biasanya 

berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah 
dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan 
mudah disimak. Ketentuan penulisan antara lain: 

• Judul tabel terletak dibagian atas tabel, diketik dengan huruf Times New 
Roman, dengan ukuran huruf (size font) 12 dan spasi 1, terletak ditepi kiri 
naskah (align left) 

• Isi tabel diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf (size 
font) 10/11 dan spasi 1.15, dengan judul keterangan isi tabel ditebalkan (bold) 

• Sumber diketik dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf  (font) 

10/11 dan spasi 1, terletak ditepi kiri tabel (align left) dan jarak antara tabel dan 
sumber spasi 1 

 Adaupun contoh penulisan tabel: 

Tabel 3. Skala Wentworth klasifikasi partikel sedimen Desa Sebong Pereh 
Kabupaten Bintan 

Sumber: McKenzie (2003) 

Diameter Butir (mm) Kelas Ukuran/Butir

1–2 Very coarse sand (Pasir sangat kasar)

0,5–1 Coarse sand (Pasir Kasar)

0,25–0,5 Medium sand (Pasir sedang)

0,125–0,25 Fine sand (Pasir halus)

0,625–0,125 Very fine sand (Pasir sangat halus)

0,002–0,00625 Silt (Debu/lanau)
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4. Tata cara penulisan gambar dalam skripsi

Gambar dalam penulisan skripsi dapat berupa peta, grafik, photo, dan lain 

sebagainya. Ketentuan penulisan antara lain: 
• Judul gambar dan sumber terletak dibagian bawah gambar, diketik dengan huruf 

Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 12 dan spasi 1, terletak 

tengah naskah (centre) 
• Posisi gambar terletak ditengah naskah (center) dengan ukuran dapat terlihat 

dan terbaca. 
• Apabila gambar berupa peta maka harus dipastikan ketepatan skala peta dalam 

ukuran kertas A4, dipastikan juga simbol keterangan peta, posisi lintang dan 
bujur ditulis dengan benar dan dapat terbaca. 

• Apabila gambar berupa photo maka pengecilan ataupun perbesaran ukuran 
gambar tidak boleh merubah bentuk asli benda yang ada pada gambar 
pengecilan gambar dilakukan dari surut bukan dari garis tepi atas, bawah 

ataupun samping. 
• Apabila gambar berupa grafik baik grafik batang, garis maupun Pie (persentase 

dalam lingkaran) ditampilakan dengan model pola/arsiran warna hitam yang 

dapat terbaca. 

Adapun contoh penulisan gambar adalah: 

 

Gambar 18. Jenis lamun Enhalus acoroides (McKenzie 2003) 
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Gambar 19. Jumlah spesies pada tiap stasiun dan transek 

Cara membuat grafik batang sebagai berikut: 

• Pilih insert > chart > column (pilih bentuk batang/line/pie) misalnya disini pilih 
model batang, Maka akan muncul gambar berikut: 
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Akan muncul gambar seperti berikut: 

• Selanjutnya pilih change colors > Monochromatic (ganti dengan warna hitam 

seperti gambar berikut: 
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• Selanjutnya pilih quick layout > layout 9 ganti layout seperti gambar berikut: 

 

• Kemudian beri judul Axis Title pada gambar yang telah dibuat (pada sumbu 
horisontal) dengan cara klik dua kali pada Axis Title, kemudian ganti judul kolom 

sesuai dengan data pengamatan anda pilih. begitu juga dengan Axis Titles (pada 
sumbu vertikal) dengan cara yang sama, kemudian ganti judul kolom sesuai 
dengan data pengamatan anda, untuk chart title dapat dihapus. 
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• Bentuk grafik setelah dirubah asxis title horisontal dan vertikalnya, perubahan 

juga dapat dilakukan melalui chart in microsoft word (excel) sebagai berikut: 

 

 

• Selanjutnya entri data kalian ke dalam kolom chart in microsoft word (excel) 

dengan sorot edit data in excel hingga muncul format exel sebagai berikut 
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• Akan muncul tampilan seperti berikut: 

• Hasil entri data akan tampil seperti berikut: 
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• Langkah selanjutnya klik kanan pada batang pertama grafik yang anda buat 

dalam excel hingga muncul format data series: 

 

• Selanjutnya pilih fill > pattern fill > foregon color (ganti dengan warna hitam 

seperti gambar berikut 
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• Lakukan hal yang sama pada semua batang di grafik yang anda buat, setelah 

siap seperti gambar di bawah maka klik copy pada gambar yang dibuat dan 
paste ke file word hasil anda dalam bentuk picture. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

• Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi keruangan. 

dimana berdasarkan fungsi tersebut maka sebuah peta hendaknya dilengkapi 
dengan berbagai macam komponen/unsur kelengkapan yan bertujuan untuk 
mempermudah pengguna dalam membaca/menggunakan peta. Komponen 

kelengkapan peta yang secara umum dapat dilihat pada contoh penulisannya 
antara lain: 
1. Judul peta adalah keterangan peta apa yang akan ditampilkan, contoh Peta 

lokasi penelitian, peta titik pengamatan, stasiun dan titk sampel 
2. Judul wilayah administrasi peta merupakan  nama suatu daerah yang 

digambar. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta 

hendaknya menggunakan huruf cetak tegak, semua menggunakan huruf 
besar dan simetris 

3. Skala Peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta 

dengan jarak sebenarnya dipermukaan bumi 

Panduan Penulisan Ilmiah FIKP 2018 �69

1

2

3
4

5

6 7

8

9

10

11

12

13



4. Arah Mata Angin / Orientasi / Petunjuk Arah   adalah tanda pada peta yang 

menunjukkan arah utara, timur, selatan atau arah daerah yang digambar 
5. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada 

permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya 
6. Warna Peta adalah warna digunakan untuk membedakan kenampakan atau 

objek di permukaan bumi 

7. Tipe Huruf (Lettering) adalah Penggambar uruf berfungsi untuk mempertebal 
arti dari simbol-simbol yang ada. Setiap nama simbol menggunakan huruf-
huruf standar sebagai berikut. 

8. Gratikul (Posisi Geografis) adalah posisi gografis terdiri atas garis lintang dan 
garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau 
wilayah 

9. Inset adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di 
dalam peta. Inset juga di gunakan untuk menggambar suatu wilayah yang 
tidak tergamabr pada peta, sehubungan dengan terbatasnya media gambar. 

10.Garis tepi peta sebaiknya dibuat rangkap. Garis tepi peta merupakan garis 
untuk membatasi ruang peta. 

11.Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol pada peta agar peta 

mudah dimengerti oleh pembaca. 
12.Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan sumber data yang perlu 

dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat 

13.Kepemilikan peta adalah keterangan peta yang dibuat merupakan peta 
kepemilikan sendiri. 
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6. Tata cara penulisan rumus matematika dalam skripsi

Penulisan rumus matematika dapat menggunakan equation editor pada toolbar 

insert. Adaupun adapun cara penggunaannya sebagai berikut: 

Contoh tata letak rumus dengan ketentuan penulisan 

• Rumus terletak ditengah (centre), diketik sesuai dengan format dengan huruf 

Times New Roman, dengan ukuran huruf (size font) 12 dan spasi 1, terletak 
tengah naskah (centre) 

• Keterangan terletak tepi kiri naskah (align left) dengan ukuran (size font) 10, 

spasi 1  
Penulisan dapat dilihat berikut ini: 
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Kecepatan arus dapat dihitung dengan rumus: 

!  

dimana: 

6. Tata cara penulisan nama pengarang (sumber) dan pengacuan pustaka

Tata cara penulisan pengarang pada naskah skripsi harus dicermati posisi nama, 

titik dan koma serta tanda baca. Adapun contoh penulisannya antara lain: 

Sistem penulisan nama pengarang (sumber) 

V = s/t

V = merupakan kecepatan arus (m/s)

s = merupakan panjang tali (m)

t = merupakan waktu (s)

Pada tubuh tulisan Pada Daftar Pustaka

Susiana (2000) Susiana. 2000

Koenawan (2000) Koenawan, C.J. 2000

Susiana (2000a) Susiana. 2000a

Susiana (2000b) Susiana. 2000b

Susiana dan Koenawan  (2000) Susiana., Koenawan, C.J. 2000

Susiana et al. (2000) Susiana., Koenawan, C.J., Pratomo, A. 2000

Nama Penulisan Singkatan

Susiana Susiana Susiana

Arief Pratomo Pratomo Arief Pratomo, A

Chandra Joei Koenawan Koenawan Chandra Joei Koenawan, C.J
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