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KATA PENGANTAR 

 Menulis artikel atau karya tulis ilmiah memerlukan suatu ketrampilan 

khusus. Dalam suatu instansi yang bergerak dalam aliran akademik dan ilmiah, 

adalah sesuatu yang mutlak bahwa seseorang berjalan dalam koridor institusi 

tersebut  mempunyai kemampuan untuk menuangkan gagasan dalam bentuk 

tulisan yang penting. Walaupun rutinitas ini setiap hari dilakukan, tetapi belum 

menjamin seseorang akan dapat menulis dan menuangkan gagasannya dalam 

suatu tulisan yang sistematis. 

 Pedoman penulisan ini membantu mereka yang ingin menulis suatu tulisan 

ilmiah berupa kajian/penelitian. Banyak tata cara atau sistematika yang ditawarkan 

atau disajikan oleh beberapa institusi, yang masing-masing mempunyai ciri khas 

sendiri. Ini adalah salah satu karya ilmiah yang dipakai oleh Politeknik 

Pembangunan Pertanian Manokwari, yang mengacu pada tata cara penulisan 

karya ilmiah di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan 

beberapa sumber lain. 

 Semoga pedoman penulisan ini dapat menjadi pijakan awal bagi penulis 

dan peserta didik yang akan menulis karya tulis ilmiahnya yang tidak hanya 

terbatas untuk kalangan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian 

Manokwari tetapi staf atau dosen.  

 

 

 

 

Tim KTI  

  



BAB I 

GARIS BESAR CARA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Tugas Akhir mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari 

mempunyai tiga  bagian, yaitu: 1. Bagian awal tugas akhir, 2. Bagian utama tugas 

akhir dan 3. Bagian akhir tugas akhir. 

1. Bagian Awal  

Bagian awal suatu tugas akhir terdiri atas halaman-halaman yang memuat:  

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN 

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) 

ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman-halaman pada bagian awal masing-masing diberi nomor halaman 

dengan huruf Romawi kecil i, ii, iii, iv dan seterusnya yang diletakkan dibawah-

tengah halaman yang bersangkutan. Penomoran ini dimulai dari halaman judul 

sebagai nomor i, sedangkan sampul luar tidak diberi nomor halaman. 

2. Bagian utama terdiri atas BAB dan Sub Bab, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

1.2. Rumusan Masalah  

1.3. Tujuan Penelitian  

1.4. Manfaat Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori  

2.2. Kerangka Pemikiran  

2.3. Hipotesis (optional) 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu 



3.2. Metode 

3.3. Rancangan Penyuluhan (optional) 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.  Kesimpulan  

5.2.  Saran 

3. Bagian akhir  terdiri atas:  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

  



1.1.  Bagian Awal Tugas Akhir 

Ketentuan umum untuk bagian awal tugas akhir sebagai berikut: 

1. Ukuran kertas yang disepakati untuk suatu tulisan ilmiah adalah ukuran 

kertas internasional A4 (210 mm x 297 mm) dengan kertas HVS 80 gram 

berwarna putih.  

2. Tulisan hanya terdapat pada salah satu  muka dari kertas, dan tidak ditulis 

pada kedua muka kertas (tidak bolak‐balik). Margin atas 3 cm, kanan 3 cm, 

bawah 3 cm dan kiri 4 cm. 

3. Naskah dilengkapi dengan pita pembatas berwarna hijau kode warna HEX 

#23711a (Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan), coklat kode warna 

HEX #A77520 (Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan), 

dan  oranye kode warna HEX #F57a13 (Prodi Teknologi Produksi Tanaman 

Perkebunan) sesuai dengan warna bendera Program Studi. 

4. Naskah lengkap karya tulis ilmiah disusun dalam Bahasa Indonesia yang 

baku, sesuai dengan ketentuan ejaan Bahasa Indonesia yang 

disempurnakan. 

5. Penulisan mengikuti kaidah penulisan umum karya tulis ilmiah, yaitu: 

a. Jenis huruf untuk badan tulisan adalah Arial standar (bukan bold atau 

italic) ukuran 11 point. 

b. Huruf miring (italic) digunakan untuk menunjukkan istilah asing (selain 

Bahasa Indonesia). 

c. Huruf tebal (bold) untuk menegaskan istilah tertentu dan untuk 

menuliskan BAB, sub bab, dan judul. 

d. Satu setengah spasi (1,5) untuk penulisan naskah. 

e. Satu (1) spasi untuk tabel, gambar, potongan kode program, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar isi. 

f. Alinea baru dimulai pada ketikan 1 cm dari batas margin kiri ketikan 

sampai batas margin kanan halaman (justify). 

g. Judul bab diketik tebal (bold) ukuran 11 point dengan semua huruf 

kapital (All Caps). Jarak dengan paragraf berikutnya sebesar 18 point. 

h. Sub bab diketik tebal (bold) ukuran 11 point dengan semua huruf 

kapital di awal setiap katanya (Title Case). Jarak dengan paragraf 

sebelumnya sebesar 11 point dan jarak dengan paragraf setelahnya 

sebesar 6 point. Judul sub bab dimulai dari margin kiri halaman. 

i. Sub sub bab diketik normal ukuran 11 point dengan semua huruf kapital 



diawal setiap katanya (Title Case). Jarak dengan paragraf setelahnya 

sebesar 6 point. Judul sub sub bab dimulai 1 cm dari margin kiri 

halaman. 

1.1.1. Halaman sampul 

Halaman sampul merupakan halaman terdepan yang pertama terbaca dari 

tugas akhir. Halaman sampul berisi judul tugas akhir, identitas penulis, logo 4x4 

cm, institusi, dan tahun penyusunan tugas akhir.Tugas Akhir dijilid dengan sampul 

luar Dijilid Hard Cover dilaminasi dengan sampul kertas Buffalo warna Hijau Muda 

(Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan), Coklat (Prodi Penyuluhan 

Peternakan dan Kesejahteraan Hewan) dan Oranye (Prodi Teknologi Produksi 

Tanaman Perkebunan). Contoh halaman judul tedapat dalam Lampiran 1. 

1.1.2. Halaman judul 

Halaman judul harus memuat judul tugas akhir, lambang Politeknik 

Pembangunan Pertanian Manokwari, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, tujuan 

pembuatan tugas akhir dan tahun. Contoh halaman judul tedapat dalam Lampiran 

2. 

1. Judul, judul harus dapat menggambarkan dan sesuai dengan keseluruhan  

penelitian, baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga tidak 

menimbulkan pertanyaan. Judul dibuat sesingkat mungkin, dianjurkan 6 

sampai 20 kata, dan tidak ada singkatan.  

2. Lambang Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Bentuk 

lambang atau simbol harus menggunakan bentuk resmi yang dipakai oleh 

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dengan ukuran garis tengah 

4x4 cm. 

3. Nama penulis. Nama penulis harus ditulis lengkap tidak boleh disingkat, 

gelar akademik yang telah diperoleh tidak perlu ditulis. 

4. Nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa ditulis lengkap sesuai dengan 

nomor mahasiswa yang tercantum pada kartu mahasiswa. 

5. Tujuan pembuatan tugas akhir. Ditulis sebagai uraian seperti yang 

tercantum pada contoh halaman judul. 

6. Idntitas institusi 

7. Tahun. Tahun yang dimaksud adalah tahun saat dipertahankannya tugas 

akhir di depan penguji, bukan tahun dilakukannya penelitian. 

1.1.3. Halaman persetujuan Laporan 

Pada halaman persetujuan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun 

disetujuinya tugas akhir oleh pembimbing dan mengetahui Direktur. Contoh 



halaman persetujuan terdapat dalam Lampiran 3.  

1.1.4. Halaman Persetujuan Proposal  

Pada halaman persetujuan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun 

disetujuinya tugas akhir oleh pembimbing dan mengetahui ketua jurusan dan ketua 

program studi. Contoh halaman persetujuan terdapat dalam Lampiran 4. 

1.1.5. Halaman pengesahan 

Halaman Pengesahan yakni lembar halaman pengesahan dosen Penguji. 

Contoh halaman pengesahan tugas akhir terdapat dalam Lampiran 5. 

1.1.6. Halaman pernyataan  

Pernyataan berisikan nama mahasiswa, nomor mahasiswa, program studi 

dan menyatakan keaslian tugas akhir beserta kota, tanggal, tahun dengan 

tandatangan diatas materai Rp 10.000,-. Contoh pernyataan keaslian tugas akhir 

terdapat dalam Lampiran 6. 

1.1.7. Abstrak  

ABSTRAK diketik satu spasi dan harus lengkap memuat tujuan, metode 

penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan, tidak disertakan sitasi pustaka, 

merupakan  satu alinea, dibatasi satu halaman atau sekitar 150 - 300 kata, spasi 

1. Di bawah baris terakhir, ditulis Kata Kunci minimal 3. Contoh ABSTRAK terdapat 

dalam Lampiran 7. 

1.1.8. Abstract 

ABSTRACT diketik satu spasi dan harus lengkap memuat tujuan, metode  

penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan, tidak disertakan sitasi pustaka, 

merupakan  satu alinea, dibatasi satu halaman atau sekitar 300 kata. Di bawah 

baris terakhir, ditulis Kata Kunci (Key Word). ABSTRACT adalah terjemahan ke 

dalam bahasa inggris. Walaupun demikian ABSTRACT tidak perlu diketik miring 

(italic). Contoh ABSTRACT terdapat dalam Lampiran 8. 

1.1.9. Kata pengantar 

Bagian ini mengemukakan pokok-pokok persoalan yang diteliti. 

Halaman ini berisikan ungkapan syukur penulis kepada Tuhan yang Maha 

Esa, ucapan terimakasih penulis kepada pihak yang menurut penulis telah 

memberikan andil dalam penyelesaian studi ataupun penulisan tugas akhir. 

Contoh KATA PENGANTAR terdapat dalam Lampiran 9. 

1.1.10. Daftar isi 

DAFTAR ISI dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai isi skripsi. Dalam daftar isi dicantumkan urutan judul 

BAB dan judul Sub Bab yang disertai dengan nomor halamannya. Hanya 



halaman permulaan BAB dan Sub Bab saja yang dicantumkan. Daftar isi 

diketik dengan jarak 1,5 spasi, sedangkan apabila masih dalam satu Sub Bab 

satu spasi. Sangat disarankan menggunakan menu table of content otomatis 

yang tersedia pada software word processing (MS Word, WPS dan 

sejenisnya). Penulisan bab, anak bab maupun cucu bab dibuat rata kiri. 

Contoh DAFTAR ISI terdapat dalam Lampiran 10. 

1.1.11. Daftar tabel 

DAFTAR TABEL memuat urutan judul tabel disertai nomor halaman 

yang bersangkutan. Penulisan pada DAFTAR TABEL antara judul tabel spasi 

1,5, sedangkan anatar baris dalam judul tabel spasi 1. Contoh DAFTAR 

TABEL terdapat dalam Lampiran 11. 

1.1.12. Daftar gambar 

DAFTAR GAMBAR memuat urutan dari judul semua gambar, baik yang 

berupa grafik, foto, dan bentuk lain, disertai nomor halaman yang 

bersangkutan. Penulisan antara judul gambar 1,5 spasi, sedangkan antara 

baris dalam judul gambar 1 spasi. Contoh DAFTAR GAMBAR terdapat dalam 

Lampiran 12. 

1.1.13. Daftar lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN mencantumkan urutan semua judul lampiran, 

seperti halnya pada daftar tabel dan daftar gambar. Cara penulisan dan jarak 

penulisan seperti halnya pada daftar tabel dan gambar. Contoh DAFTAR 

LAMPIRAN terdapat dalam Lampiran 13. 

  



1.2. Bagian Utama Tugas Akhir 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat suatau uraian yang meliputi latar belakang yang berisi 

permasalahan dan sasaran atau tujuan penelitian, disertai dengan alasan-alasan 

penelitian dilakukan. Contoh PENDAHULUAN terdapat dalam Lampiran 14. 

1.2.1. Latar belakang 

Latar belakang harus memuat alasan terkait judul, didukung oleh data, 

permasalahan yang ada di wilayah dan solusi. Latar belakang harus memuat 5W 

1 H yaitu What, Who, Why, Where, When and How. Latar belakang memuat 

permasalahan yang dialami oleh pelaku utama atau pelaku usaha yang dijadikan 

dasar untuk menyusun tugas akhir. Permasalahan yang diajukan untuk tugas akhir 

harus mempunyai latar belakang masalah aktual yang memerlukan pemecahan. 

Latar belakang yang terlalu jauh dan terlalu umum hendaknya dihindari. 

Keterangan yang menunjang diusahakan dilengkapi dengan nama penulis dan 

tahun penerbitannya, walaupun demikian bukan berisi sitasi pustaka. 

1.2.2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah memuat permasalahan-permasalahan yang akan 

dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Rumusan masalah ditulis dalam kalimat 

pertanyaan yang tegas dan jelas guna menambah ketajaman perumusan. Pada 

prinsipnya masalah yang akan dicari pemecahannya harus cukup terbatas ruang 

lingkupnya agar memungkinkan pengambilan kesimpulan yang definitif dalam 

menetapkan rancangan penelitian. 

1.2.3. Tujuan 

Tujuan merupakan usaha untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang ditulis dalam rumusan masalah. Tujuan harus dinyatakan secara 

spesifik dalam pernyataan yang jelas dan tegas yang dituangkan dalam bentuk 

kata kerja operasional 

1.2.4. Manfaat 

Manfaat merupakan kegunaan kegiatan tugas akhir bagi mahasiswa, dan 

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, masyarakat dan stakeholders 

lainnya. 

  



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat hal-hal yang perlu diuraikan maupun hasil-hasil 

yang pernah didapat oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan pokok 

persoalan tugas akhir, dengan menyebutkan sumbernya. Fakta-fakta yang 

dikemukakan dalam tinjauan pustaka diambil dari sumber aslinya, tetapi tidak 

harus dikutip atau diterjemahkan langsung secara harfiah. Sitasi dari sitasi 

hendaknya dihindarkan. Apabila terpaksa hendaknya dikonsultasikan dengan para 

dosen pembimbing.  

Bahan yang dibaca sebaiknya termasuk basis terdahulu sehingga dapat 

mengetahui kemajuan penelitian yang sedang berlangsung secara terus menerus 

dan diutamakan dari skripsi terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan 

jumlah pustaka primer sekurang-kurangnya 10 artikel. Apabila sangat diperlukan 

atau karena keterbatasan yang ada maka yang umumnya lebih dari lima tahun 

dipergunakan atas persetujuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing perlu 

dimintai pertimbangan mengingat mungkin dapat memberi petunjuk materi terbaru 

yang sebaiknya dibaca. Informasi dari textbook (buku ajar) umumnya sudah 

kadaluarsa, tetapi untuk teknik-teknik penelitian, misalnya cara analisis di 

laboratorium, seringkali masih dipakai. Contoh TINJAUAN PUSTAKA terdapat 

dalam Lampiran 15. 

2.1.  Landasan teori 

Fakta-fakta yang diperoleh dari pustaka harus ditelaah oleh penulis secara 

kritis dan logis dan dihubungkan dengan pokok masalah yang dihadapi. Tinjauan 

pustaka sebaiknya disusun secara sistematik atau menurut kronologi kejadian 

(urutan berdasar tahun). Di dalam tinjauan pustaka harus ada pustaka yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian. Berdasarkan latar belakang dan telaah dari 

pustaka inilah disusun Landasan Teori. 

2.2.  Kerangka pemikiran  

 Kerangka pemikiran merupakan uraian nalar dari peneliti dalam upayanya 

menjawab tujuan penelitian dengan pendekatan deduktif. Oleh karena itu, 

kerangka pemikiran lebih sesuai bagi tugas akhir yang menggunakan model 

penelitian. Pada bagian kerangka pemikiran, peneliti merangkai pola pikirnya 

secara sistematik untuk dapat menyusun jawaban sementara atau hipotesis 

penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. 

  



2.3.  Hipotesis (optional) 

Hipotesis atau keterangan empiris diangkat atau diambil dari penalaran 

peneliti dalam usaha membuktikan sesuatu yang telah ditulis di dalam landasan 

teori. Suatu penelitian ada yang memerlukan atau mempersyaratkan adanya 

hipotesis, tetapi ada penelitian yang tidak memerlukannya. Hal ini disebabkan 

tidak semua penelitian dapat dibuat hipotesisnya. Namun demikian, adanya 

hipotesis atau paling tidak suatu keterangan empiris yang diharapkan dalam 

percobaan, harus selalu diadakan. 

 

  



BAB III METODE PENELITIAN 

Materi dan metode diawali dengan menyebutkan saat dimulai dan lama 

percobaan, tempat atau lokasi, dan bila mungkin untuk jenis penelitian tertentu 

perlu disebutkan temperature, kelembaban, jenis tanah, jenis vegetasi dan 

keadaan alam yang mendukung penelitian. Hal lain yang kadang-kadang perlu 

disebutkan adalah garis lintang dalam pengertian ilmu bumi. Contoh METODE 

PENELITIAN terdapat dalam Lampiran 16. 

3.1.   Lokasi dan Waktu 

Lokasi menjelaskan tempat dilaksanakan kegiatan kajian yang dilakukan 

mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir. Waktu menjelaskan kapan 

kegiatan kajian dilaksanakan. 

3.2. Metode (optional) 

Dalam sub bab metode harus diuraikan secara jelas rancangan percobaan 

yang meliputi metode penelitian yang digunakan, peubah (variable) yang diteliti 

berikut parameter yang digunakan dalam menilai ubahan tersebut serta cara 

mengumpulkannya. Perlu pula dikemukakan dan dijelaskan asumsi yang dipakai, 

metode analisis statistik, dan analisis laboratorium yang digunakan serta jumlah 

sampel dan acara pengambilan sampel. Penulisan metode yang digunakan 

hendaknya secara rinci dan disarankan menggunakan anak sub bab dan kalau 

perlu dilanjutkan dengan sub anak sub bab. Penulisan suatu metode yang sudah 

baku atau popular, cukup dengan menyebutkan bahwa analisisnya berdasarkan 

metode A.  

3.3. Rancangan Penyuluhan (optional) 

   Rancangan penyuluhan sekurang-kurangnya memuat :  

1. Tujuan penyuluhan  

2. Sasaran penyuluhan  

3. Materi penyuluhan  

4. Metode penyuluhan  

5. Media penyuluhan  

6. Evaluasi penyuluhan 

  



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hasil dan pembahasan disebutkan hasil-hasil yang berupa uraian, 

tabel, grafik beserta hasil analisis statistiknya. Bila perlu, penelitian tertentu dapat 

dicantumkan tabel analisis statistic yang sesuai, misalnya analysis of variance. 

Untuk lebih menjelaskan persoalan dan lebih menarik serta memberikan rasa lebih 

mantap, maka sebaiknya dilengkapi dengan gambar atau foto asli. Teori atau 

uraian yang telah ditulis dalam tinjauan pustaka tidak perlu disampaikan lagi. 

Pembahasan perlu menjawab tujuan penelitian atau hipotesis jika ada. 

Pembahasan disesuaikan dengan bidang penelitian yang diambil, misalnya nutrisi, 

budidaya, teknologi, sosial ekonomi dan lingkungan, sebaiknya dicantumkan pula 

pembanding dari hasil penelitian terdahulu. 

Perhitungan statistik tidak perlu diikutsertakan kecuali dalam hal tertentu, 

yaitu bilamana perhitungan statistik merupakan inti percobaan, atau 

perhitungannya merupakan cara baru yang belum pernah dipublikasikan. 

Penyatuan hasil dengan pembahasan dimaksudkan untuk menghindari 

pengulangan uraian, keterangan maupun data. 

Pada Bab hasil dan pembahasan ini dikemukakan rangkungan hasil yang 

diperoleh penulis, yaitu tentang hasil yang diperoleh dari penelitian disertai dengan 

alasan- alasannya, dilengkapi dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh 

dengan hasil percobaan atau penelitian terdahulu. Kelemahan penelitian dan 

kesulitan yang dialami hendaknya dikemukakan secara jujur sehingga bila 

terdapat kesalahan atau kelemahan dapat merupakan pelajaran dan tidak akan 

terulang bila digunakan oleh peneliti selanjutnya. Pada setiap hasil percobaan, 

langsung diikuti dengan pembahasan dan disarankan pada hasil dan pembahasan 

digunakan sub bab atau bahkan anak sub bab sesuai dengan banyaknya ubahan 

yang diteliti. Contoh HASIL DAN PEMBAHASAN terdapat dalam Lampiran 17. 

Hasil dan pembahasan menguraikan tentang hasil pelaksanaan kegiatan 

tugas akhir meliputi hasil kajian, dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan 

rancangan yang dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan sebagainya 

(Hasil dan pembahasan disajikan secara terpisah).  

4.1.   Kondisi Wilayah (optional diperuntukan bagi penelitian sosial) 

Kondisi wilayah mencakup kondisi geografis dari wilayah yang dijadikan 

tempat penelitian dan atau tempat dilaksanakannya penyuluhan disertai data 

monografi wilayah tersebut. 

4.2.  Hasil  



Hasil penelitian dituliskan secara sistematis sesuai dengan data yang 

diperoleh dan analisis yang dilakukan. Bab Hasil dapat dibagi dalam beberapa 

subbab atau bahkan dalam beberapa bab dengan judul yang berbeda-beda sesuai 

dengan tujuan penelitian. Misal: dimulai dengan deskripsi daerah penelitian 

(setting) dan diikuti oleh beberapa bab untuk menjawab setiap tujuan penelitian. 

Hasil penelitian disajikan dengan jelas, terutama ketika memaparkan temuan 

penting. 

4.3.  Pembahasan  

Sebelum menentukan apa yang harus diuraikan dalam Pembahasan, 

penulis hendaknya membaca lagi dengan saksama tujuan penelitian dan hipotesis 

agar arah pembahasan difokuskan untuk menjawab tujuan dan menguji hipotesis. 

Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan 

argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis menuju tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. Hindari alur uraian yang berputar-putar.  

  



BAB V KESIMPULAN  

5.1.   Kesimpulan  

Kesimpulan adalan hasil pemikiran secara induktif dari hasil penelitian yang 

dikemukakan secara singkat dan padat. Dengan demikian kesimpulan bukan 

merupakan  ringkasan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab pembahasan.  

5.2.    Saran 

Saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil kegiatan 

tugas akhir. Contoh KESIMPULAN terdapat dalam Lampiran 18.  

  



1.3. Bagian Akhir  

1.3.1. Daftar pustaka 

Daftar pustaka memuat daftar buku-buku, majalah, bulletin, journal dan 

berbagai sumber pustaka yang disitasi oleh penulis. Dalam daftar pustaka harus 

memuat semua pustaka yang disitasi, sebaliknya hanya pistaka yang disitasi saja 

yang dicntumkan dalam daftar pustaka. Daftar dari seluruh kepustakaan yang 

digunakan/dirujuk dalam teks. Daftar pustaka yang dirujuk minimal 80% 

merupakan pustaka primer dan 80% merupakan pustaka jurnal 10 tahun terakhir. 

Penulisan pustaka jurnal merujuk pada gaya selingkung journal animal science 

(https://endnote.com/style_download/journal-of-animal-science/), Mendeley, 

Zotero atau Bibtex. Daftar pustaka ditulis sesuai aturan penulisan American 

Psychological Association (APA) Style. Semua referensi yang digunakan dalam 

penulisan di daftar pustaka diurutkan MENURUT ABJAD. Contoh DAFTAR 

PUSTAKA terdapat dalam Lampiran 19. 

1.3.2. Lampiran 

Lampiran berisi tentang hal-hal yang relevan dengan Penelitian, misalnya 

angket/kuesioner, pedoman wawancara, peta lokasi, cara analisis variabel, daftar 

riwayat hidup . Misalnya data selengkapnya  tertera dalam Lampiran 1, 2,3, dst.  

1.3.3. Riwayat Hidup 

Riwayat hidup penulis merupakan uraian riwayat hidup penulis yang meliputi 

biodata penulis, riwayat pendidikan penulis dan karya tulis apa saja yang penulis 

sudah buat serta prestasi apa saja yang penulis pernah dapatkan selama masa 

studi disertai foto penulis dengan latar belakang merah berpakaian pakaian dinas 

harian (PDH) dengan ukuran 4x6 cm. 

  



BAB II  

ATURAN KHUSUS 

2.1.  Cara Membuat Abstrak, Abstract Dan Kata Kunci 

Abstrak untuk tugas akhir di mulai dari nama mahasiswa, nomor mahasiswa, 

judul penelitian dan nama pembimbing tanpa gelar. Format penulisan 

menggunakan Capital Each Word (huruf kapital pada setiap kata), nama 

mahasiswa, nomor mahasiswa dan nama pembimbing ditulis tebal. 

Abstrak mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, , 

tempat dan waktu, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian tidak perlu ditulis semua dalam abstrak. Pemuatan hasil 

diutamakan terhadap hasil yang erat hubungannya dengan judul dan tujuan 

penelitian. Penulisan tidak boleh melebihi 300 kata, ditulis dalam satu alinea 

dengan spasi satu dan dimulai dari tepi kiri.  

Di bawah baris terakhir ditulis kata kunci (key words). Kata kunci adalah 

beberapa kata (maksimum 5 kata) yang menyatakan ke dalam indeks mana 

penelitian dimasukkan. Karena kata kunci menyatakan ke dalam indeks mana 

suatu penelitian atau tugas akhir akan dimasukan, maka kata pertama dari kata 

kunci disarankan merupakan kata benda. Disarankan urut-urutan kata dalam kata 

kunci mengacu pada urut-urutan kata yang muncul dalam judul penelitian. Untuk 

mempermudah pembuatan kata kunci, penulis dapat menjawab pertanyaan: apa, 

diapakan, dengan apa pada percobaanya. Kata kunci dicantumkan langsung di 

bawah abstrak, diantara tanda kurung dan diletakan ditengah baris. Huruf pertama 

setiap kunci ditulis dengan huruf kapital. 

2.2. Cara Sitasi 

Nama pengarang yang disitasi dapat ditulis di permulaan, di tengah atau di 

akhir. Berikut ini adalah beberapa contoh: 

1. Nama pengarang ditulis pada permulaan kalimat 

Contoh:  

- Bullock (1993) mendapatkan nilai h2 pada sapi Hereford sebesar 0,24.  

- Menurut Narwidina and Astuti (2009) Beras hitam mempunyai kandungan 

serat pangan (dietary fiber) dan hemiselulosa masing-masing sebesar 

7,5% dan 5,8%,sedangkan beras putih hanya sebesar 5,4% dan 2,2%. 

- Menurut Omed et al. (2000) jenis pakan dan gerak laju pakan dalam rumen 

mempengaruhi jumlah mikrobia. 



2. Nama pengarang ditulis pada akhir kalimat 

Contoh :  

- Flavonoid dalam beras ketan hitam dapat menurunkan kadar glukosa 

darah dengan menghambat kerja enzim α–glukokinase yang terdapat di 

usus halus (Brahmachari, 2011).  

- Khusus untuk Anonim (tidak ada pengarang) ditulis pada bagian terakhir 

kalimat. Contoh: Produksi jerami padi sawah sekitar 3,86 ton bahan kering 

per ha (Anonim, 1982). 

3. Nama Pengarang ditulis di dalam atau di tengah kalimat 

Contoh :  

- Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Agustina (2013) bahwa peran 

bakteri asam laktat yang dapat menguraikan laktosa menjadi asam laktat 

dan asam organik lainnya. 

4. Nama Pengarang ditulis pada permulaan dan di dalam kalimat 

Contoh : 

- Phillips dan Andrew (1966) menemukan spermatozoa pada testes Hereford 

umur 224 hari, sedangkan Foosland (1954) pada umur 350 hari. 

5. Nama Pengarang ditulis lebih dari dua 

Nama pengarang lebih dari dua, cukup dicantumkan nama pengarang 

pertama saja, disertai kata et al. atau dkk. Kata et al., adalah singkatan dari et 

alii, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “dan kawan-

kawan” (dkk). Penulis dapat menggunakan salah satu dari kedua singkatan 

tersebut (et al. atau dkk) asal konsisten. 

Contoh : 

- Total padatan produk kefir dipengaruhi kualitas bahan utama dan 

meningkatkan konsistensi kefir, rasa dan aroma (Setyawardani et al., 

2014).   

6. Satu sitasi, lebih dari dua karangan 

Suatu kalimat sitasi, seringkali merupakan suatu rangkuman yang 

mengandung satu pengertian tetapi dari berbagai sumber yang menguraikan hal 

yang sama. Jika yang dikutip lebih dari satu karangan atau sumber, maka 

diantara setiap nama pengarang beserta tahunnya, diberi tanda titik-koma (;).  

Contoh:  

- Kondisi malnutrisi dapat berperan sebagai penyebab atau merupakan 

akibat dari penyakit diabetes (Devlin, 1982; Asdie dan Hardiman, 1989). 



7. Sitasi dari sitasi 

Hal ini boleh dilaksanakan apabila terpaksa, misalnya publikasinya tidak 

ditemukan, dan harus atas persetujuan dosen pembimbing. 

Contoh:  

- Menurut Hardy (1989) dalam Horst (1990), konsentrasi inositol uterus 

kambing sangat peka terhadap pregnenolone. 

Kalimat tersebut di atas dapat pula ditulis sebagai berikut: 

- Konsentrasi inositol uterus kambing sangat peka terhadap pregnenolone 

(Hardy, 1989 dalam Horst, 1990). 

2.3.   Cara Membuat Tabel 

Tabel adalah susunan informasi berupa angka-angka, kata-kata atau 

kalimat-kalimat pendek yang diatur ke dalam kolom dan baris. Hal ini dilaksanakan 

untuk meringkas berbagai keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber dan 

meringkas hasil penelitian dan menyajikannya berupa angka-angka, kata-kata 

atau kalimat-kalimat pendek. Kecuali diuraikan dalam kalimat hasil penelitian ini 

juga perlu disajikan dalam bentuk tabel, sehingga dapat lebih mudah dibaca. Bagi 

pembaca yang hanya mempunyai waktu sangat singkat , tabel sangat menolong 

karena memberikan informasi yang lengkap dan dapat dimengerti dalam waktu 

yang sangat singkat. Tabel ditempatkan diantara kalimat-kalimat yang membahas 

tabel yang bersangkutan. Tabel diletakkan sedekat mungkin dengan pengantar 

tabel kecuali karena tidak cukup dapat di halaman berikutnya tetapi di taruh paling 

atas, demikian juga apabila membutuhkan satu halaman penuh. Kalimat sebelum 

dan sesudah tabel diberi jarak 3 spasi agar jelas. 

1. Nomor tabel. Setiap tabel diberi nomor urut dengan angka Arabi yang ditulis 

di belakang kata tabel pada setiap judul tabel dan diikuti oleh titik. 

2. Judul tabel. Judul diawali dengan huruf kapital, ditulis di atas tabel, tidak 

diakhiri dengan titik. Judul tabel termasuk nomor tabel disajikan di tengah 

baris (centered) ditulis menggunakan spasi satu. 

3. Garis-garis pada tabel. Antara satu kolom dengan kolom lain dalam suatu 

tabel tidak perlu dipisahkan dengan garis. Garis-garis yang dipergunakan 

adalah: 

a. Garis di bawah judul tabel berupa garis rangkap. 

b. Garis penutup judul kolom atau garis di atas isi tabel berupa garis 

tunggal. 



c. Garis penutup tabel juga berupa garis tunggal. 

4. Ukuran tabel. Ukuran tabel harus sedemikian rupa sehingga syarat batas- 

batas halaman batas-batas kanan, kiri, atas dan bawah tetap terpenuhi. 

Apabila melebihi batas halaman, tabel dapat diperkecil ukuran hurufnya 

pada komputer. Dalam keadaan terpaksa, yaitu bila tabel terlalu panjang 

untuk dimuat dalam satu halaman, tabel tidak perlu dilanjutkan dengan tabel 

lanjutan pada halaman berikutnya (cukup dengan Lanjutan Tabel 3, 

misalnya), tetapi judul-judul kolom perlu dicantumkan pada tabel lanjutan. 

Sebaiknya usahakan untuk menghindari keadaan terpaksa ini. 

5. Jarak antara baris-baris dalam tabel. Jarak baris dalam tabel adalah 1 

spasi. Apabila diperlukan pengelompokan baris, maka antar baris dapat 

dipisahkan dengan spasi yang sedikit lebih besar. 

6. Judul kolom. Judul suatu kolom dimulai dengan huruf-huruf kapital dan 

huruf-huruf selanjutnya dengan huruf kecil. Pengecualiannya adalah apabila 

menurut aturan bahasa harus ditulis dengan huruf kapital, misalnya untuk 

nama. Judul kolom harus ditulis dengan singkat.  

7. Sumber tabel. Bila suatu tabel tidak menyajikan informasi asli dari penulis, 

melainkan informasi dikutip dari sumber lain, maka sumber lain tersebut 

dicantumkan pada catatan kaki tabel yang bersangkutan. 

8. Penulisan angka desimal. Angka harus ditulis dengan lengkap, misalnya 

lima puluh lima per seratus, harus ditulis 0,55, dalam bahasa Indonesia 

angka tersebut tidak diperkenankan ditulis sebagai ,55, .55 ataupun 0.55. 

9. Jumlah angka desimal di belakang koma. Jumlah angka dibelakang 

koma tergantung pada keperluan. Sebagai pedoman umum adalah satu 

angka ekstra dari yang masih dapat terukur. Sebagai contoh adalah apabila 

diperlukan dan digunakan ukuran sampai mm, maka tidak wajar apabila 

ditulis 50,62695 mm, tetapi lebih baik ditulis 50,63 mm. Untuk rata-rata lama 

bunting yang setelah dihitung dihasilkan angka 20,6835 hari cukup ditulis 

sebagai 20,68  hari. Pembulatan mengikuti kaidah-kaidah pembulatan yang 

berlaku umum. 

10. Satuan. Penggunaan satuan mengikuti sistem metrik. Satuan ditulis 

langsung mengikuti judul kolom yang bersangkutan, dipisahkan dengan 

tanda koma. Untuk beberapa kolom yang memerlukan satuan yang sama, 

satuan dapat dicantumkan satu kali dengan garis datar simetris disebelah 

kanan dan kiri satuan tersebut. Panjang garis ini sama dengan jarak antara 



paling kiri dengan kolom paling kanan yang membutuhkan satuan yang 

sama. 

11. Tanda untuk menyatakan beda nyata. Tanda yang digunakan untuk 

menyatakan aras perbedaan hasil analisis statistik (level of significance) 

adalah tanda asterik (asterisk), yaitu tanda * (tanda bintang). Asterik ini 

hanya dipergunakan untuk catatan kaki statistik, bukan untuk catatan kaki 

lain. Asterik dicantumkan  pada angka, huruf atau kata yang memerlukan dan 

dicetak sebagai superskrip.  Penjelasannya ada pada catatan kaki tabel yang 

bersangkutan yaitu *untuk P<0,05 dan ** untuk P<0,01. 

12. Tanda untuk menyatakan perlakuan yang berbeda. Tanda abcd Untuk 

keperluan penjelasan lainnya, bagian tabel yang perlu dijelaskan diberi 

superskrip (dari kata superskript, yang berarti huruf berposisi  lebih tinggi). 

Secara abjad yaitu a, b, c, d, dan seterusnya. Superskrip pada data 

seringkali dilaksanakan untuk perbandingan rerata (mean separation atau  

multiple comparison test of significance). Penjelasan pada catatan kaki 

dimulai dengan superskrip yang bersangkutan dan dilanjutkan dengan 

penjelsan dengan huruf kapital pada permulaannya dan diakhiri dengan titik 

(Lampiran 10). 

13. Posisi tabel. Posisi sebuah tabel harus diusahakan selalu berdiri 

(portrait). Apabila tabel memanjang searah dengan sisi panjang kertas 

(landscape) maka judul tabel (atau bagian atas tabel) berada pada sisi kertas 

yang dijilid, sedangkan halaman tetap dibawah pada posisi kertas portrait. 

2.4.   Cara pembuatan gambar, grafik, dan foto 

Gambar, grafik, foto dan sejenisnya diberi nomor urut tersendiri dengan 

angka Arabi kemudian diberi titik sebelum judul gambar. Semua gambar dan 

sejenisnya disebut sebagai gambar dengan diberi nomor urut (misalnya Gambar 

1, Gambar 2 dan seterusnya) untuk kemudian disambung dengan judulnya. Nomor 

gambar dan judul diletakkan di bawah gambar dan ditulis di tengah-tengah 

(centered) dan diakhiri dengan titik. 

2.5.   Cara pembuatan daftar pustaka 

Daftar pustaka adalah daftar untuk menyajikan semua pustaka yang disitasi 

dalam skripsi. Hanya pustaka yang disitasi dalam skripsi saja yang dicantumkan 

pada daftar pustaka. Sebaliknya semua pistaka yang disitasi dalam skripsi harus 

tercantum dalam daftar pustaka. Penyajian disusun secara sistematik, yaitu nama  

orang pertama dari pustaka yang disitasi diatur menurut abjad. Urutan abjad tidak 



hanya diberlakukan pada huruf pertama saja, tetapi juga untuk huruf-huruf 

berikutnya. 

Penulisan nama mengacu pada style APA, pada penulis tunggal ditulis nama 

belakang (last/family name) diikuti singkatan nama depan (first name) dan nama 

tengah (middle name). Apabila penulisnya dua orang maka  orang pertama ditulis 

nama akhir diikuti singkatan pada nama depan dan tengah, sedangkan untuk orang 

ke dua diawali singkatan nama depan dan nama tengah diikuti nama belakang. 

Apabila penulis tiga orang atau lebih maka orang pertama ditulis nama belakang 

diikuti singkatan nama depan dan tengah diberi koma baru diteruskan singkatan 

nama depan dan tengah dari penulis berikutnya. Untuk nama Indonesia (Jawa) 

yang tidak mempunyai family name, untuk memudahkan penulisannya dibuat 

sama seperti yang mempunyai family name atau diberi garis penghubung, contoh: 

Sri-Palupi. 

Daftar pustaka ditulis dengan spasi satu, kecuali antara satu pustaka dengan 

pustaka berikutnya yang dipisahkan dengan jarak antar baris 1 spasi (0 pt) dan di 

ketik rata kiri, jarak antar daftar pustaka add space after paragraph 8 pt. Setiap 

pustaka ditulis dengan urutan nama, tahun, judul, penerbit atau nama majalah 

lengkap dengan volume dan nomor halaman, yang kesemuanya dipisahkan 

dengan tanda  baca titik. 

Baris pertama untuk setiap pustaka ditulis pada batas kiri halaman, tanpa 

nomor. Baris kedua dan baris seterusnya untuk setiap pustaka tersebut diketik 

masuk ke kanan (indent) sejumlah enam ketukan. Apabila dua pustaka atau lebih 

ditulis orang atau kelompok orang yang sama, dengan tahun yang sama pula, 

maka untuk membedakan dua pustaka atau lebih tersebut, perlu ditandai dengan 

huruf kecil yang berbeda (a dan b, dan seterusnya) diletakkan langsung melekat 

di sebelah kanan tahun sedangkan apabila tahunnya berbeda diurutkan dari yang 

tua ke yang muda (Lampiran 11). 

1. Pustaka berupa textbook (buku ajar) 

Cara penulisan pustaka untuk buku ajar dalam daftar pustaka pada 

prinsipnya dapat diuraikan sebagai berikut : Nama keluarga (last name) 

pengarang pertama ditulis dimuka sedangkan nama pengarang yang kedua 

dan seterusnya tidak mengalami perubahan, dilanjutkan dengan titik sebelum 

tahun. Tahun ditulis lengkap, tidak boleh diputus dan diakhiri dengan titik. Judul 

buku ditulis dengan cara huruf pertama pada masing-masing kata dalam judul 

adalah kapital kecuali untuk kata-kata depan, misalnya pada, di, dan. Edisi buku 



yang berbahasa Inggris ditulis sebagai 1st ed., 2nd ed., 3rd ed., 4th setelah angka 

yaitu st, nd, rd dan th tidak diikuti oleh titik, ini sesuai dengan dua huruf akhir kata-

kata the first, the second, the thirtd, the fourth, dan seterusnya. Nomor edisi untuk 

buku berbahasa Indonesia biasanya ditulis dengan Edisi ke- atau Cetakan ke- 

diikuti dengan angka Arabi. Penerbit buku harus dicantumkan. Setelah nama 

penerbit, dituliskan titik, kemudian dicantumkan kota tempat penerbit berada. 

Apabila nama kota lebih dari tiga kota, cantumkan kota pertama saja.  

Contoh: 

Becker, W. A. (1992). Manual of Quantitative Genetics. 4 th ed. Academy 
Enterprise Pullman: Washington, p. 53. 

Lobley, M. and Baker, J.R. (2012). Succession and retirement in family farm 
businesses. Keeping It in the Family. International Perspectives on 
Succession and Retirement on Family Farms. 1 st ed. Aldershot: Ashgate, 
pp. 1-20. 

2. Pustaka dari majalah.  

Yang dimaksudkan dengan majalah disini dapat berupa buletin, journal dan 

sejenisnya sehingga bukan judul buku tetapi berupa artikel. Apabila berupa artikel 

hanya huruf pertama judul saja yang ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk 

nama. Nama journal dapat disingkat. 

Contoh: 

Anwarudin, O. and Haryanto, Y. (2018). The role of farmer-to-farmer extension as 
a motivator for the agriculture young generation. International Journal of 
Social Science and Economic Research (IJSSER) 3(1):428–437. 

 
Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A. & Fatchiya, A. (2019). Factors influencing 

the entrepreneurial capacity of young farmers for farmer succession. 
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 
9(1):1008–1014. 

 
Seperti pada contoh di atas, penulisan pustaka dari journal dalam daftar 

pustaka adalah sebagai berikut: 

a. Judul karangan ditulis biasa (tidak ditulis dengan huruf miring), dimulai  

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 

b. Nama journal (ditulis dengan huruf miring) dapat disingkat, apabila tidak 

terdapat dalam contoh hendaknya mengikuti bagaimana kelaziman majalah 

itu menyingkat. 

3. Pustaka dari suatu abstrak 

 Untuk pustaka dari abstrak dalam daftar pustaka perlu dinyatakan dengan 

mencantumkan kata Abstr. Atau intisari di dalam tanda kurung. 



Contoh: 

Almquist, J. O. and D. C. Cunningham. (1996). Semen traits of beef bull ejaculated 
frequently. J. Anim. Sci. 25:916 (Abstr.). 
 
Dalam hal ini berati bahwa naskah lengkap tidak tersedia dan yang diperoleh 

hanya abstarct-nya saja. 

4. Pustaka dari publikasi dalam buku yang diterbitkan oleh editor 

 Suatu buku dapat diterbitkan oleh editor dengan mengumpulkan berbagai 

tulisan dalam suatu budang yang telah diedit. Dalam hal ini diperjelaskan siapa 

penulisnya dan siapa editornya. Dibelakangan nama editor kata ed. Untuk seorang 

editor, sedang kata eds. Untuk lebih dari seorang editor. 

Contoh: 

Levin, R. J. (1984). Absorption from the alimentary tract. In: Physiology and 
Biochemistry of the Domestic Fowl. B.M. Freeman (ed). Vol. 5. Academic 
Press, London. Orlando, and Tokyo. 

Dalam hal editornya lebih dari satu, ditulis eds., singkatan dari editors. 

Contoh: 

Rai, S. N., J. de Wit, V. C. Badve, and T. K. Walli (1993). A model to optimize 
energy intake of ruminants from biological treated crop residues. In: 
Feeding of Ruminants on Fibrous Crop Residues. K. Singh and J. B. 
Schiere (eds.). ICAR: New Delhi. pp. 222-237. 
 

5. Pustaka dari buku yang merupakan salah satu dari seri buku-buku 

 Tata cara penulisannya hapir sama dengan cara penulisan buku yang 

diterbitkan oleh editor seperti yang diuraikan. 

Contoh: 

Malstrom, V. H. and R. M. Malstrom (1975). Norway. In: Life in Europe Series. R. 
W. Fielder (ed.), Fideler co., Michigan. 
 

6. Pustaka dari risalah pada surat kabar 

 Sumber yang berupa surat kabar dicantumkan tanggal, nomor, dan halaman 

yang memuat judul berita tersebut.  

Contoh: 

Zuprizal (2004). Tak Dijamin dari Ternak yang Sehat. Daging Import Ilegal 
Berbahaya. Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2004. Tahun ke-59 Nomor 
301:15. 
 
Artikel tersebut diatas dimuat di surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan 

tanggal 8 Agustus 2004 pada halaman 15. 

7. Pustaka dari suatu skripsi, tesis atau disertasi 

 Pada pustaka ini perlu dicantumkan jenis skripsi, tesis, atau disertasi (ditulis 



dalam huruf miring), nama fakultas atau yang  sederajat misalnya departemen, 

nama universitas, dan kota lokasi universitasnya. 

Contoh: 

Indriati, V. (2001). Transit Partikel Pakan Tunggal Gliricidia, Kaliandra, dan Jerami 
Jagung di Saluran Pencernaan Sapi Peranakan Ongole dan Kerbau. Thesis. 
Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Utomo, R. (2001). Penggunaan Jerami Padi sebagai Pakan Basal: Suplementasi 
Sumber Energi dan Protein Terhadap Transit Pertikel Pakan, Sitensis 
Protein Mikrobia, Kecernaan dan Kinerja Sapi Potong. Disertasi. Program 
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

8. Pustaka dari sumber yang tidak diketahui pengarangnya 

 Apabila pustaka berasal dari suatu sumber yang nama pengarangnya tidak 

dicantumkan, maka pada bagian yang seharusnya dicantumkan nama pengarang, 

dicantumkan kata-kata Anonim, singkatan dari kata anonimus (anonymous). 

Contoh: 

Anonim (1995). Earth’s most primitive mamals. In: The Wonders of life on Earth. 
New York: Life Public., Time Inc. 

Anonim (1995). Buku Statistik Peternakan. Direktorat Bina Program. Jakarta: 
Ditjen Peternakan, Deptan. RI. 

9. Pustaka dari karangan suatu institusi 

 Yang dimaksud dengan institusi disini dapat berupa universitas, badan 

pemerintahan, lembaga penelitian dan sebagainya. Pustaka demikian nama 

institusi sebagai pengarangnya. 

Contoh: 

Indraningsih, K., Syahyuti, Sunarsih, Ar-Rozi, A., Sri, S. Dan Sugiarto (2013). 
Peran Penyuluh Swadaya Dalam Implementasi Undang – Undang Sistem 
Penyuluhan Pertanian. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian, Badan Litbang Pertanian.  

10. Penulisan pustaka tanpa tahun penerbitan 

 Bila tahun penerbitan tidak tercantum pada sumbernya, maka ditulis tanpa 

tahun diatara tanda kurung.  

Contoh: 

Walton, J. E. Tanpa tahun. Probability and statistics. William Brooks co. Q. Pty., 
Ltd. Brisbane. Sydney. 

11. Sitasi dari internet 

 Semakin majunya era globalisasi, keterangan yang diperoleh dari internet 

sering pula sangat membantu. Dalam hal demikian ini, apabila sitasi dari internet 

betul-betul tidak dapat dihindari, maka sitasi yang berasal dari publikasi di internet 

masih diperbolehkan, tetapi penulis disarankan untuk mendapatkan print out. 



Dalam hal ini maka nomor kode dari web site perlu dicantumkan sebagai penerbit. 

Contoh: 

Anonim (2003). Acetalhdehide Chemica Backgrounder. Available at 
http//www/nsc.org./library.htm. Accession date 23rd Jan 2005. 

12. Penulisan singkatan journal. Oleh karena suatu hal, tempat tidak cukup 

misalnya, diperbolehkan menyingkat nama journal. Contoh: J. Agric. Sci., J. 

Dairy Sci., World Anim. Rev., dan World Poult. Sci. J.  

2.6.  Cara Penulisan Lampiran 

Lampiran diperlukan untuk menyajikan atau utuk dokumentasi data dengan 

lebih leluasa. Lampiran mungkin juga diperlukan untuk mengemukakan prosedur 

laboratotium, kuisioner, skema, atau denah percobaan dan sebagaianya yang 

kalau disajikan pada bagian utam skripsi akan mengganggu kelancaran membaca. 

Format pengetikan lampiran menyesuaikan tidak dipersyaratkan dengan format 

tertentu, tetapi akan lebih baik apabila tetap mengacu format secara umum 

misalnya penulisan tabel. 

  



BAB III 

PENUTUP 

 Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah merupakan panduan bagi 

mahasiswa yang menyusun Tugas Akhir (TA) sebagai mahasiswa Program DIV di 

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Harapan penyusun, semoga 

pedoman penulisan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi mahasiswa 

maupun dosen pembimbing dalam melakukan bimbingannya. 
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Lampiran 7. Contoh ABSTRAK  

ABSTRAK  
(ukuran huruf 11) 

Tujuan penelitian ini mengevaluasi karakteristik fisikokimia kefir susu sapi 
yang diperkaya ekstrak beras hitam, karakteristik uji sensoris kefir susu sapi yang 
diperkaya ekstrak beras hitam dan karakteristik fungsional kefir susu sapi yang 
diperkaya dengan ekstrak beras hitam. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah susu sapi segar sebanyak 25 liter, kefir grains 250 gr, beras hitam 
Sirampog, etanol 90%, aquades, metanol, 0,1 M buffer phospat pH 7, larutan 
fenolftalein, NaOH 0,1 N, dan DPPH. Metode penelitian adalah eksperimen 
dengan menggunakan  Rancangan Acak Lengkap  untuk pengujian fisikokimia dan 
fungsional,  Rancangan Acak kelompok untuk uji sensoris dan apabila berbeda 
nyata maka diuji lanjut dengan Orthogonal Polinomial. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa penambahan ekstrak beras hitam berpengaruh nyata terhadap karakteristik 
fisik kefir susu sapi dengan ekstrak beras hitam tetapi tidak berpengaruh nyata 
terhadap pH dan sineresis tetapi semakin lama inkubasi pH kefir mengalami 
penurunan. Ekstrak beras hitam menunjukan pengaruh nyata terhadap kadar 
alkohol, total padatan dan free fatty acid tetapi tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap total asam tertitrasi. Ekstrak beras hitam memberikan pengaruh 
sangat nyata terhadap kefir susu sapi variasi penambahan ekstrak beras hitam 
sebanyak 10% menunjukkan nilai IC50 tertinggi. Sensoris terhadap kefir susu sapi 
dengan penambahan ekstrak beras hitam secara signifikan mempengaruhi tingkat 
preferensi panelis. Simpulan dari penelitian ini adalah kefir dengan ekstrak beras 
hitam mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk pangan fungsional 
sebagai makanan yang mengandung antioksidan yang baik dan dari hasil uji 
organoleptik kefir susu sapi dengan penambahan ekstrak beras hitam sebanyak 
10% paling disukai panelis. Perbedaan penambahan ekstrak beras hitam 
memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik (pH, warna, viskositas dan 
sineresis), penambahan ekstrak beras hitam berpengaruh sangat nyata terhadap 
sifat kimia (kadar alkohol, total padatan dan free fatty acid) tetapi tidak 
berpengaruh nyata total asam tertitrasi. 

Kata kunci : karakteristik fisik, kimia, fungsional dan sensoris.  

(ukuran huruf 11, Arial, spasi 1) 

  



Lampiran 8. Contoh ABSTRACT 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to evaluate the physicochemical 
characteristics of cow milk kefir enriched with black rice extract, sensory test 
characteristics of cow milk kefir enriched with black rice extract and functional 
characteristics of cow milk kefir enriched with black rice extract. The material used 
in this study were 25 liters of fresh cow's milk, 250 gr kefir grains, Sirampog black 
rice, 90% ethanol, distilled water, methanol, 0.1 M phosphate buffer pH 7, 
phenolphthalein solution, NaOH 0.1 N, and DPPH. The research method was an 
experiment using a Completely Randomized Design for physicochemical and 
functional testing, a Randomized Block Design for sensory testing and when it was 
significantly different it was further tested with Orthogonal Polynomials. The results 
showed that the addition of black rice extract significantly affected the physical 
characteristics of cow's milk kefir with black rice extract but did not significantly 
affect pH and syneresis but the longer incubation the pH of kefir decreased. Black 
rice extract showed a significant effect on alcohol content, total solids and free fatty 
acids but did not have a significant effect on total titrated acid. Black rice extract 
gave a very real effect on cow milk kefir, variation of addition of 10% black rice 
extract showed the highest IC50 value. Sensory to cow's milk kefir with the addition 
of black rice extract significantly influences the level of panelist preference. The 
conclusion of this research is that kefir with black rice extract has the potential to 
be developed into functional food products as foods that contain antioxidants and 
from organoleptic test results of cow's milk kefir with the addition of 10% black rice 
extract is most preferred by panelists. The difference in the addition of black rice 
extract has a significant effect on physical properties (pH, color, viscosity and 
syneresis), the addition of black rice extract has a very significant effect on 
chemical properties (alcohol content, total solids and free fatty acids) but does not 
significantly affect total titrated acid. 

Keyword : physical, chemical, functional and sensory characteristics. 
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KATA PENGANTAR 
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Lampiran 11. Contoh DAFTAR TABEL  

DAFTAR TABEL (after 12 point) 
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Lampiran 12. Contoh DAFTAR GAMBAR 
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Lampiran 13. Contoh DAFTAR LAMPIRAN  
 

DAFTAR LAMPIRAN 
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Lampiran 14. Contoh PENDAHULUAN  
BAB I  PENDAHULUAN (paragraph 1,5 dan after 12 point) 

1.1. Latar Belakang  

Pola hidup masyarakat Indonesia yang cenderung mengkonsumsi makanan 

siap saji salah satu penyebab meningkatnya penyakit degeratif. WHO 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada 

tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Indonesia berada 

diperingkat keempat setelah Amerika Serikat, India dan China.  

Pangan yang banyak diminati bukan hanya memiliki komposisi gizi, 

penyajian dan  cita  rasa  menarik,  tetapi  memiliki nilai fisiologis bagi tubuh. 

Menurut Silalahi (2006) fenomena    ini  melahirkan  konsep  pangan  fungsional 

(food  for specified  health  use) yang menjadi populer saat ini. Pangan fungsional 

adalah makanan yang memberi manfaat bagi kesehatan, selain fungsinya sebagai 

zat gizi dasar.  

1.2. Perumusan Masalah (paragraph 1,5 dan before 12 point) 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dilakukan dengan 

mengkombinasikan bahan baku susu dengan beras hitam sebagai sumber 

antioksidan yang akan menghasilkan sifat fungsional kefir. Permasalahan yang 

akan diteliti yaitu  

1. Bagaimanakah menghasilkan pangan fungsional yaitu kefir dengan ekstrak 

beras hitam dengan presentase terbaik.   

2. Dst. 

3. Dst. 

4. Dst. 

4.3. Tujuan Penelitian (paragraph 1,5 dan before 12 point) 

1. Mengevaluasi karakteristik fisikokimia kefir susu sapi yang diperkaya ekstrak 

beras hitam. 

2. Mengevaluasi karakteristik fungsional kefir susu sapi yang diperkaya dengan 

ekstrak beras hitam.   

3. Mengevaluasi karakteristik sensoris kefir susu sapi yang diperkaya ekstrak 

beras hitam. 

  



1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat untuk  

1. penulis,  

2. institusi dan  

3. masyartakat.  

  



Lampiran 15. Contoh TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Landasan teori 

2.1.1. Pangan fungsional 

Pangan fungsional merupakan pangan yang baik secara alamiah  dan telah 

melalui proses yang mengandung satu atau lebih senyawa. Berdasarkan kajian-

kajian ilmiah dianggap memiliki fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi 

kesehatan konsumen. Pangan fungsional dapat dikonsumsi sebagai makanan 

atau minuman pada umumnya yang tidak memberikan kontra indikasi dan tidak 

memberi efek samping pada konsumen. Jumlah penggunaan sesuai yang 

dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi lainnya. Hal tersebut sessuai dengan 

pernyataan Hippocrates sekitar 2500 tahun yang lalu ”Let your food be your 

medicine and let your medicine be your food”. Filosofi tersebut menyebutkan 

mengkonsumsi makanan tertentu bisa menjadi obat dan obat bisa menjadi 

makanan. Konsumsi makanan dan obat yang berlebih dapat menjadi racun bagi 

tubuh (Subroto, 2008). Pangan fungsional adalah makanan yang memberi 

manfaat bagi kesehatan, selain fungsinya sebagai zat gizi dasar (Silalahi, 2006). 

2.1.2. Kefir  

Produk olahan fermentasi adalah produk yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme terutama oleh BAL. Produk susu 

fermentasi umumnya diproduksi dengan menggunakan BAL dan khamir (yeast) 

(Özer and Kirmaci, 2010). Kefir merupakan produk  fermentasi yang dihasilkan dari 

aktivitas bakteri asam laktat dan yeast dengan penambahan biji kefir. Bakteri asam 

laktat yang menciptakan  rasa asam sedangkan yeast menghasilkan sedikit etanol 

pada kefir. Kefir grains mengandung berbagai macam bakteri dan yeast yang 

terdapat dalam matriks polisakarida (Farnworth and Mainville, 2008).  

Kefir merupakan salah satu produk fermentasi heterofermentatif karena 

hasil fermentasi tidak hanya asam laktat tetapi memproduksi etanol, asam asetat 

dan CO2. Kefir dapat diperkaya dengan penambahan beras hitam sebagai sumber 

antioksidan dengan kandungan antosianin sebesar 50-600 mg/100 g. Jalur 

heterofermentatif dapat dilihat pada gambar 1.  



 

Gambar  1. Jalur Heterofermentatif (Fugelsang, 2007) 

 Chaiyasut (2017) menyatakan bahwa ekstrak beras hitam dapat membantu 

mencegah diabetes. Penelitian beras hitam mampu menurunkan kadar glukosa 

darah pada mencit dan persentase penurunan kadar glukosa tertinggi pada fraksi 

berair 500 mg/kg yaitu 62,78% (Iryani et al., 2017).  

Beras hitam mengandung antosianin dengan aktivitas antioksidan berupa 

senyawa fenolik yang mampu menangkal radikal bebas. Antosianin merupakan 

salah satu senyawa metabolit sekunder terdapat di banyak jenis tumbuh-

tumbuhan. Menurut (Bondre et al., 2012) manfaat antosianin diantaranya sebagai 

indikator alami pH, pewarna alami yang biasanya digunakan pada makanan dan 

minuman (beverage), dan anti kanker. Kandungan gizi beras Sirampog pada Tabel 

1.  

Tabel 1.  Kandungan Gizi Beras Sirampog dibandingkan dengan Beras Putih 
Sirampog (1 spasi, after 6 point, before 6 point) 

Kandungan  
Beras Hitam 

Sirampog 
Beras Putih Sirampog 

Serat Kasar (%) 4,83 0,85 
Energi (Kkal 100 g) 360,00 335,00 
Protein (%) 7,09 7,40 
Lemak (%) 1,88 1,90 
Karbohidrat (%) 78,59 76,20 
Kalsium (mg/100 g) 12,00 12,00 
Fosfor (mg/100 g) 152,00 290,00 
Zat Besi (mg/100 g) 1,80 2,00 
Vit B1 0,13 0,32 
Antosianin (mg/100 ) 436,80 0,58 
 Sumber (Sucofindo, 2013). (1 spasi) 



2.2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini penting dilakukan karena kefir 

salah satu produk pangan fungsional yang memiliki rasa asam, alkoholik dan 

karbonat yang dihasilkan dari proses fermentasi heterofermentatif. Kefir 

mengandung kadar alkohol 0,5-0,25%, protein 3,5%, laktosa 4,5% dan ph 4,6 yang 

berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kefir dapat menurunkan 

kadar glukosa darah melalui senyawa bioaktif yaitu eksopolisakarida. 

Eksopolisakarida melalui aktivasi homon glucagon-like peptide gan gastric inhibitor 

peptide dapat memodulasi sinyal insulin melalui cylic adenosin monophospat 

(cAMP) sehingga meningkatkan sekresi insulin dan menghambat kenaikan 

glukosa darah.  

Beras hitam mengandung antosianin yang merupakan senyawa utama 

falvonoid yang dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat kerja 

enzim α–glukokinase yang terdapat di usus halus. Antioksidan yang terkandung 

dapat membantu mengurangi penyakit degeneratif lainnya. Ekstrak beras hitam 

yang dikombinasikan dengan kefir dapat memberikan metode yang efektif untuk 

pencegahan dan pengobatan diabetes.  

2.3. Hipotesis (dapat dibuat dengan kalimat atau statistik) 

Penambahan ekstrak beras hitam pada kefir susu sapi berpengaruh 

meningkatkan kualitas fisikokimia, antioksidan kefir dan meningkatkan kesukaan 

(hipotesis deskriptif).  

Atau  

H0: Tidak ada pengaruh penambahan ekstrak beras hitam pada kefir susu 

sapi terhadap peningkatan kualitas fisikokimia, antioksidan kefir dan 

meningkatkan kesukaan. 

H1: Ada pengaruh penambahan ekstrak beras hitam pada kefir susu sapi 

terhadap peningkatan kualitas fisikokimia, antioksidan kefir dan 

meningkatkan kesukaan. (hipotesis statistik) 

 

 

 

 



Lampiran 16. Contoh METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1.   Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan pada tanggal................ di.....................  

3.2. Metode  

Metode penelitian memuat alat dan bahan, populasi dan sampel, data dan 

pengumpulan data, teknik analisis, variabel penelitian dalam bentuk 

deskriptif. 

3.3. Rancangan Penyuluhan (optional) 

3.3.1. Tujuan Penyuluhan (dalam bentuk deskripsi) 

3.3.2. Sasaran penyuluhan (dalam bentuk deskripsi) 

3.3.3. Materi penyuluhan (dalam bentuk deskripsi) 

3.3.4. Metode penyuluhan (dalam bentuk deskripsi) 

3.3.5. Media penyuluhan (dalam bentuk deskripsi) 

3.3.6. Evaluasi penyuluhan (dalam bentuk deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 17. Contoh HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Kondisi Wilayah  

Menggambarkan kondisi wilayah saat penelitian, letak geografis dll. 

4.2. Karakteristik fisikokimia kefir susu sapi dengan ekstrak beras hitam 

Karakteristik fisik merupakan indikator penentu kualitas dari suatu produk 

pangan. Karakteristik fisik kefir susu sapi dengan ekstrak beras hitam pada 

penelitian ini adalah pH, warna dan viskositas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa karakteristik fisik kefir susu sapi dipengaruhi oleh penambahan ekstrak 

beras hitam. Penambahan ekstrak beras hitam lebih mempengaruhi warna dan 

viskositas sedangkan pH tidak dipengaruhi oleh penambahan ekstrak beras hitam. 

Pengaruh penambahan ekstrak beras hitam terhadap karakteristik kefir susu sapi 

tertera pada Tabel 2.  

Tabel 2. Signifikansi Karakteristik Fisik Kefir Susu Sapi dengan Ekstrak Beras  
Hitam 

Karakteristik 
 Ekstrak Beras Hitam  

Signifikansi  
0 5% 10% 15% 20% 

pH 3,82±0,28 3,71±0,28 3,62±0,30 3,54±0,21 3,46±0,21 ns 

Warna 

L* 

a* 

b* 

 

65,24±5,10  ͨ

-2,80±0,19 ᵅ 

8,40±0,57 ᵇ 

 

56,78±3,73 ᵇͨ 

6,38±1,26 ᵇ 

3,64±1,06 ᵅ 

 

49,94±5,08 ᵅᵇ 

10,28±1,52  ͨ

3,02±1,19 ᵅ 

 

42,22±3,89 ᵅ 

10,86±1,33  ͨ

2,98±1,31 ᵅ 

 

41,54±4,80 ᵅ 

12,36±1,13  ͨ

3,00±1,19 ᵅ 

 

* 

* 

* 

Viskositas 70,89±7,90  ͨ 69,80±7,33  ͨ 59,00±7,14 ᵇͨ 48,19±6,40 ᵅᵇ 40,50±7,43 ᵅ * 

Sineresis 28,19±3,59 28,75±5,99 26,41±8,02 25,76±3,10 23,44±3,78 ns 

Ket. Angka yang diikuti superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
adanya beda nyata antar perlakuan (p<0,05); L*= Nilai Kecerahan, a*= Nilai Kemerahan, 
b*= Nilai Kekuningan. Tanda: * = Signifikan, ** = Sangat Signifikan, ns = Non Signifikan 
(p<0,05). 

 



 

Gambar  2. Viskositas Kefir Susu Sapi dengan Ekstrak Beras Hitam. 

4.2.1. Karakteristik fungsional kefir susu sapi dengan ekstrak beras hitam 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl). Parameter yang digunakan untuk menginterpretasikan 

hasil pengujian adalah nilai IC50 yang didefinisikan sebagai konsentrasi senyawa 

antioksidan yang menyebabkan hilangnya 50% aktivitas DPPH. Berdasarkan 

Tabel 4, nilai IC50 dari seluruh sampel uji variasi setiap perlakuan menunjukkan 

nilai IC50 kurang dari 50. Sesuai dengan parameter nilai IC50 menunjukkan bahwa 

ekstrak beras hitam merupakan antioksidan yang sangat kuat (nilai IC50 <50). 

Untuk variasi penambahan ekstrak beras hitam sebanyak 10% menunjukkan nilai 

IC50 tertinggi yaitu 12,18. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan 

bahwa suatu senyawa dapat dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai 

IC50 kurang dari 50, dengan kriteria kuat (50 - 100), sedang (100 - 150), dan lemah 

(151 - 200). Semakin kecil nilai IC50 semakin tinggi aktivitas antioksidan 

(Badarinath, 2010).  
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Gambar  3. Aktivitas Antioksidan P0 (Tanpa Penambahan Ekstrak Beras Hitam) 

4.2.2. Karakteristik sensoris kefir susu sapi dengan ekstrak beras hitam 

Rasa, tekstur, aroma, warna dan kesukaan merupakan kriteria preferensi 

konsumen terkait kualitas kefir. Pengujian dilakukan oleh 25 orang panelis semi 

terlatih yang terdiri dari mahasiswa sarjana.  

Tabel 5 menunjukkan bahwa rasa terbaik yang paling disukai oleh panelis 

adalah kefir susu sapi tanpa penambahan ekstrak beras hitam (nilai konversi 

adalah 0,497) diikuti oleh penambahan ekstrak beras hitam sebanyak 5%. Tekstur 

terbaik yang paling disukai oleh panelis yaitu kefir susu sapi tanpa penambahan 

ekstrak beras hitam diikuti oleh kefir dengan penambahan ekstrak beras hitam 

sebanyak 5%, aroma yang paling banyak disukai oleh panelis yaitu kefir susu sapi 

tanpa penambahan ekstak beras hitam, warna yang paling disukai oleh panelis 

yaitu kefir susu sapi dengan penambahan ekstrak beras hitam sebanyak 5% diikuti 

oleh kefir susu sapi dengan penambahan ekstrak beras hitam sebanyak 10% dan 

15% dan tingkat kesukaan yang paling disukai oleh panelis yaitu penambahan 

ekstrak beras hitam sebanyak 10% lalu diikuti dengan kefir susu sapi penambahan 

ekstrak beras hitam sebabnayak 5%. Tabel 5 juga menunjukkan tingkat preferensi 

rasa, tekstur, aroma, warna dan tingkat kesukaan kefir susu sapi yang paling tidaak 

disukai berada pada P4, P3, P3, P0 dan P3.  
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Lampiran 18. Contoh KESIMPULAN  

BAB V KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kefir dengan ekstrak 

beras hitam mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk pangan 

fungsional sebagai makanan yang mengandung antioksidan yang baik. Secara 

fisik kefir beras hitam memiliki pH dan sineresis yang relatif sama berbeda dengan 

warna dan viskositas. Kimia kefir beras hitam memliki free fatty acid dan total asam 

tertitrasi yang sama berbeda dengan kadar alkohol dan total padatan. Uji sensoris 

memiliki rasa, tekstur, warna, aroma dan tingkat kesukaan yang berbeda. 

5.2. Saran  

Tingkat kesukaan kefir susu sapi dengan penambahan ekstrak beras hitam 

paling disukai pada penambahan 10% dan memiliki aktivitas antioksidan yang baik 

sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan dengan mengujikan hasil penelitian ini 

untuk penderita penyakit degeneratif. 
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LAMPIRAN 19. Contoh LAMPIRAN  

Lampiran 1. pH Kefir Susu Sapi Dengan Penambahan Ekstrak Beras Hitam  

Descriptive Statistics 

 

perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 3.8160 .27574 5 

1 3.7080 .28482 5 

2 3.6160 .29779 5 

3 3.5420 .21371 5 

4 3.4580 .20523 5 

Total 3.6280 .26813 25 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:data     

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .391a 4 .098 1.465 .250 

Intercept 329.060 1 329.060 4.932E3 .000 

perlakuan .391 4 .098 1.465 .250 

Error 1.334 20 .067   

Total 330.785 25    

Corrected Total 1.725 24    

a. R Squared = ,227 (Adjusted R Squared = ,072)   

 

Homogeneous Subsets 

Tukey HSD  

perlakuan N 
Subset 

1 

4 5 3.4580 

3 5 3.5420 

2 5 3.6160 

1 5 3.7080 

0 5 3.8160 

Sig.  .223 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,067. 
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