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BAGIAN I  PEDOMAN UMUM TULISAN ILMIAH 

 

Pedoman umum ini berlaku untuk penyusunan semua karya ilmiah seperti usul 

penelitian, skripsi, dan artikel ilmiah di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Riau 

(Faperta UR). Pedoman yang bersifat khusus selanjutnya akan diatur lebih lanjut pada 

bab masing-masing karya ilmiah. 

 

1.1 Bahan yang Digunakan 

Bahan penulisan mencakup kertas naskah dan kertas sampul 

1. Kertas naskah menggunakan HVS putih 70 g dengan ukuran A4.  

2. Kertas sampul untuk karya ilmiah menggunakan bahan kertas buffalo, warna hijau 

muda. 

3. Usul penelitian dijilid soft cover. 

4. Skripsi diberi cover tebal (hard cover) yang dilaminasi dan diberi pita pembatas 

berwarna hijau.  

5. Antar bab pada skripsi diberi pembatas kertas berwarna hijau muda.  

 

1.2  Pengetikan 

Beberapa petunjuk dalam pengetikan karya ilmiah adalah: 

1. Jenis huruf menggunakan huruf standar Times New Roman ukuran font 12 (TNR 

12). Keseluruhan naskah harus menggunakan jenis huruf yang sama. 

2. Pengetikan naskah menggunakan rata pada tepi kiri dan kanan dengan ukuran 

margin 4 cm pada tepi kiri, 3 cm pada tepi atas, kanan dan tepi bawah (4-3-3-3). 

Contoh pengetikan karya ilmiah dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3. Jarak pengetikan pada karya ilmiah mengikuti aturan sebagai berikut:    

a. Jarak antara judul bab dengan judul sub-bab dibuat tiga spasi. 

b. Jarak antara judul sub-bab dengan awal paragraf dibuat dua spasi. 

c. Jarak antara baris dalam paragraf ditulis dengan jarak dua spasi. 

d. Jarak antara kalimat terakhir dalam paragraf dengan sub-bab atau anak-sub-bab 

baru ditulis dengan jarak tiga spasi. 

e. Jarak antara kalimat terakhir dalam paragraf dengan judul tabel dan gambar 

ditulis dengan jarak tiga spasi. 

f. Jarak antara baris pada judul tabel dan jarak antara baris terakhir judul tabel 

dengan kepala tabel adalah satu spasi. 

g. Tulisan dalam tabel diketik dengan jarak satu spasi. 

h. Keterangan tabel ditulis dengan jarak satu spasi dari batas akhir tabel dengan 

ukuran font 10. 

i. Jarak antara baris terakhir tabel atau keterangan tabel dengan naskah berikutnya 

dibuat dua spasi  
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j. Jarak antara baris pada judul gambar adalah satu spasi. 

k. Jarak judul gambar dengan kalimat dalam teks adalah dua spasi. 

l. Jarak antara baris pada daftar pustaka adalah satu spasi. 

m. Jarak baris antara dua daftar pustaka adalah dua spasi. 

n. Setiap bab baru diketik pada halaman baru.  

o. Huruf pertama kalimat setelah tanda titik dimulai dua spasi.  

p. Jarak antara nomor urut terakhir bab, sub-bab dan anak sub-bab dengan judul 

diberi jarak dua spasi. 

  

1.3 Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku dengan ejaan yang  

disempurnakan (EYD) mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 

keempat tahun 2008. 

2. Kalimat dibuat dalam bentuk kalimat pasif dan tidak diperbolehkan menggunakan 

kata ganti orang (contoh: saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, dll). 

3. Istilah yang digunakan ialah istilah Indonesia atau istilah asing yang sudah diadopsi 

ke dalam Bahasa Indonesia dan tercantum dalam KBBI. Penggunaan istilah asing 

diperbolehkan jika belum ada kata sepadan dalam Bahasa Indonesia dan ditulis 

dengan huruf miring. 

4. Penulisan Bahasa Indonesia yang benar dapat dilihat pada Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tahun 2015 (Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015) yang disediakan di 

perpustakaan dan setiap laboratorium. 

5. Abstrak pada skripsi dan artikel ilmiah untuk jurnal ditulis dalam Bahasa Inggris. 

 

1.4  Penulisan   

1.4.1 Judul bab, sub-bab, dan anak sub-bab  

1. Judul bab ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah, diberi nomor dengan 

angka Romawi besar, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Judul bab ditulis pada 

halaman baru. 

2. Judul sub-bab diberi nomor dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab dan 

diikuti dengan urutan sub-bab (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, dst.). Semua awal kata 

dalam sub-bab ditulis dengan huruf kapital kecuali untuk kata penghubung (dan, 

atau, serta, maupun, ataupun) atau kata depan (di, ke, dari, pada, dalam, dengan, 

daripada).  

3. Judul anak sub-bab diberi nomor sesuai dengan nomor bab dan diikuti dengan 

urutan sub-bab dan anak sub-bab (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, dst.). Judul 

anak sub-bab ditulis dengan huruf kapital hanya pada awal judul anak sub-bab. 

4. Semua judul bab, sub-bab dan anak sub-bab dicetak tebal. 

5. Singkatan tidak boleh digunakan pada judul bab, sub-bab dan anak sub-bab. 
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6. Semua sub-bab dan anak sub-bab diletakkan di batas tepi kiri dan tidak diberi tanda 

titik setelah kata terakhir. 

7. Penulisan nomor urut bab, sub-bab dan anak sub-bab tidak menggunakan titik 

setelah angka terakhir. 

 

1.4.2 Penomoran halaman  

Penomoran halaman diletakkan pada bagian kanan bawah, font TNR 12. 

Penomoran halaman pada bagian awal, bagian utama dan bagian akhir diatur sebagai 

berikut : 

1. Penomoran halaman bagian awal  

a. Penomoran halaman bagian awal usul penelitian dan skripsi dimulai dari 

halaman judul sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi 

kecil (misalnya i, ii, iii, dst.). 

b. Nomor halaman pada halaman judul dan halaman pengesahan tidak ditulis 

namun tetap diperhitungkan.  

 

2. Penomoran halaman bagian utama dan akhir  

a. Penomoran halaman dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran, 

menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.). 

b. Pada setiap bab baru, penomoran halaman tidak ditampilkan. 

 

1.4.3 Paragraf/alinea  

1. Paragraf/alinea baru dimulai dengan indentasi 7 spasi (tab=0,3 inci) dari margin kiri.  

2. Jumlah kalimat dalam satu paragraf tergantung pada ketuntasan rincian kalimat 

topik, tetapi tidak kurang dari tiga kalimat.  

3. Penulisan paragraf pada akhir halaman minimum mempunyai dua baris. Apabila 

hanya satu baris, baris tersebut dipindahkan ke halaman berikutnya.  

4. Halaman terakhir dalam satu bab, minimum tiga baris.  

 

1.4.4 Tabel dan gambar  

1. Judul tabel diletakkan di atas tabel, ditulis mulai dari margin kiri. Huruf awal judul 

tabel ditulis dengan huruf kapital dan akhir judul tidak diberi tanda titik.  

2. Tabel hanya diberi garis horizontal pada kepala tabel dan pada akhir tabel. 

3. Keterangan tabel ditulis mulai dari margin kiri dengan huruf TNR ukuran 10.   

4. Jika tabel dibuat dalam orientasi landscape, maka posisi judul tabel berada di bagian 

dalam (lihat Lampiran 2). 

5. Jika tabel dikutip dari sumber tertentu (institusi, hasil penelitian, buku, dll) harus 

mencantumkan sumber (lihat Lampiran 3). 
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6. Jika tabel melebihi satu halaman, maka pada halaman berikutnya ditulis kembali 

nomor urut tabel dan diikuti dengan kata lanjutan. Pada tabel lanjutan, kepala tabel 

tetap dibuat sesuai dengan tabel awal (Lampiran 4). 

7. Gambar terdiri atas grafik batang, grafik garis, diagram kue, foto, peta, roadmap, 

dan lain-lain. 

8. Gambar ditempatkan di tengah. Judul gambar berada di bawah gambar, ditulis 

simetris dengan gambar, diawali dengan huruf kapital dan akhir judul tidak diberi 

tanda titik.  

9. Gambar yang dikutip dari sumber tertentu harus disertakan sumbernya (Lampiran 

5) 

10. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab.  

11. Judul tabel atau gambar sampai keterangan harus berada dalam satu halaman. Tabel 

dan gambar yang terlalu lebar dapat dimuat dalam posisi memanjang dan kemudian 

dilipat.   

 

1.4.5 Angka dan satuan 

1. Angka adalah lambang yang dapat dikombinasikan untuk menyatakan suatu 

bilangan. Ada dua macam angka, yaitu 10 angka Arab (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) dan 

angka Romawi (I, II, III, dst). 

Penulisan angka atau bilangan dalam kalimat (bukan dalam tabel) diatur sebagai 

berikut:  

a. Bilangan bulat yang kurang dari dua karakter, ditulis dengan huruf atau dieja, 

kecuali jika bilangan itu merupakan bagian dari satu seri angka (deret bilangan). 

Contoh :  5 ditulis lima 

   5 tandan ditulis lima tandan 

  12 ditulis 12 

  12 helai  ditulis 12 helai 

  100 ditulis 100 

  100 karung ditulis 100 karung 

b. Bilangan di depan suatu satuan yang disingkat, misalnya km, m, cm, kg dan g 

tetap ditulis dalam angka arab (contoh : 8 kg, 98 cm). Pecahan yang berdiri sendiri 

tetap dieja dengan huruf (contoh: seperempat anggota populasi), namun apabila 

pecahan tersebut bergabung dengan bilangan bulat atau di depan suatu satuan yang 

disingkat, tetap ditulis dengan angka arab (contoh: 1,25 atau 0,4 kg). 

c. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf (contoh : Lima belas orang petani 

melakukan usaha tani padi sawah). 

 

2. Penulisan satuan dasar harus mengikuti aturan standar internasional (SI) dan ditulis 

dalam singkatan yang baku (Tabel 1). Penulisan satuan tidak diikuti dengan tanda 

titik. Contoh : km, cm, m, kg, g, km.h-1, ml, mg.l-1.   
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Penulisan satuan untuk perkalian dan pembagian. Kata per untuk penulisan 

satuan standar unit menggunakan format ‘ X-1’.  

Contoh: Kilogram per hektar ditulis kg.ha-1 

 Kilokalori per hari ditulis kc.hari-1 

Kata per yang diikuti kalimat ditulis dengan abjad.  

Contoh:  Kilogram per luas garapan ditulis kg per luas garapan 

 Rupiah per hari orang kerja ditulis Rp per HOK 

 

Tabel 1. Besaran, satuan dan lambang berdasarkan sistem SI 

Besaran Sub Besaran Satuan Lambang 

Dasar panjang meter m 

  sentimeter  cm 

  kilometer  km 

 massa kilogram kg 

  gram  g 

  ton  t 

  kuintal  k 

 waktu detik (sekon) dtk (s) 

 arus listrik ampere A 

 suhu termodinamik kelvin K 

 temperatur derajat Celcius oC 

 jumlah zat mol mol 

 intensitas cahaya candela Cd 

Tambahan sudut datar radian Rd 

 sudut ruang steradian Sr 

Turunan luas meter persegi m2 

  sentimeter persegi  cm2 

  hektar  ha 

  kilometer persegi km2 

 volume liter  l 

  sentimeter kubik cc atau ml 

  meter kubik  m3  

 kecepatan, kelajuan meter/detik m s-1 

 percepatan meter/detik2 m s-2 

 kerja (usaha), energy joule J 

  kalori  kal, cal 

  kilokalori kkal, kcal 

 daya watt W 

  kilowatt  kW 

 tekanan pascal  Pa 

  kiloPascal  kPa 

  bar Bar 

 muatan listrik coulomb C 

 beda potensial listrik volt V 

 konduktans listrik siemens S 

 kapasitas listrik farad F 

 fluks magnetic weber Wb 

 fluks cahaya lumen Lm 

 flekuensi  hertz Hz 
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3. Nama ilmiah tumbuhan dan hewan dalam teks dicetak miring, kecuali Author tetap 

ditulis sama dengan teks.  

Contoh: Oryza sativa subsp. Japonica 

  Campylobacter fetus subsp. Venerealis 

  Metroxylon sagu Rottb. 

  Shorea sp. 

  Sorghum bicolor [Moench.] 

 

4. Penyebutan nama ilmiah organisme pertama kali ditulis lengkap disertai nama 

singkatan author, misalnya Monochoria vaginalis (Burm.) Presl. dan Nilaparvata 

lugens Stal. Nama author hanya ditulis sekali dalam naskah, sehingga apabila nama 

ilmiah yang sama muncul kembali ditulis tanpa author, misalnya Monochoria 

vaginalis dan Nilaparvata lugens. Nama ilmiah tanpa author cukup ditulis sekali, 

apabila nama ilmiah yang sama muncul berulang-ulang, maka nama genus boleh 

disingkat, misalnya, M. vaginalis dan N. lugens.  

 

1.5  Penggunaan Tanda kurung 

1. Tanda kurung ( ) digunakan untuk mengapit sumber referensi nama dan tahun atau 

tahun saja jika nama penulis menjadi bagian kalimat. 

Contoh: 

Penggunaan Giberelin dengan konsentrasi 200 ppm dan volume semprot 300 l.ha-1 

dapat meningkatkan hasil biji 20% dan menurunkan kadar protein biji kedelai 5% 

dibandingkan dengan kontrol (Rasyad, 2014).  

 

Yusmar et al. (2014) menyatakan bahwa perkembangan biji kedelai yang diberi 

pupuk P2O5 50 kg.ha-1 lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberi pupuk.  

 

2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit singkatan dari frasa pada saat digunakan 

pertama kali dalam teks. 

Contoh:   pendapatan asli daerah (PAD) 

 

3. Penggunaan tanda kurung untuk singkatan diatur sebagai berikut: 

Singkatan diletakkan setelah kata yang akan disingkat dan diletakkan dalam tanda 

kurung ( ). Setiap awal kata pada frasa yang disingkat tidak ditulis dengan huruf  

besar kecuali jika yang disingkat itu nama institusi. Penulisan selanjutnya cukup 

menggunakan singkatan tersebut tanpa memakai tanda kurung. Singkatan tidak 

boleh digunakan di awal kalimat. Beberapa contoh penggunaan tanda kurung untuk 

singkatan, ditampilkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Contoh penggunaan tanda kurung untuk singkatan 

Singkatan yang benar  Singkatan yang salah 

rancangan acak lengkap (RAL)  Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

hari setelah penyerbukan (HSP)  Hari Setelah Penyerbukan (HSP) 

waktu pengisian biji efektif (WPBE)  Waktu Pengisian Biji Efektif (WPBE) 

jam setelah fermentasi (JSF)  Jam Setelah Fermentasi (JSF) 

penyuluh pertanian lapangan (PPL)  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

bakteri asam laktat (BAL)  Bakteri Asam Laktat (BAL) 

giberelic acid (GA)  Giberelic Acid (GA) 

potato dextrose agar (PDA)  Potato Dectrose Agar (PDA) 

Badan Pusat Statistik (BPS)  badan pusat statistik (BPS) 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) 

 lembaga ilmu pengetahuan Indonesia 

(LIPI) 

 

 

Contoh dalam paragraf: 

Salah satu hasil olahan buah kelapa sawit yang menjadi andalan pada 

perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah crude palm oil (CPO). Lebih dari 60% CPO 

yang dihasilkan Indonesia diekspor ke luar negeri seperti ke Tiongkok, Arab Saudi, 

India dan berbagai negara lainnya.  Harga jual CPO di pasaran dunia sangat tergantung 

kepada beberapa hal antara lain volume panen tanaman penghasil minyak lain seperti 

jagung, bunga matahari, kanola dan kedelai. Crude palm oil yang dipasarkan di 

Indonesia kebanyakan digunakan untuk pembuatan minyak makan dan margarin untuk 

kebutuhan dalam negeri. 

 

1.6 Pengacuan Sumber Referensi dalam Teks 

1. Penunjukan sumber acuan dalam teks menggunakan sistem nama dan tahun 

(author’s name and year system) dengan menyebutkan nama akhir pengarang dan 

diikuti dengan tahun. 

2. Nama pengarang yang lebih dari satu suku kata, yang dicantumkan adalah nama 

belakang.  

Contoh: Fumio Matsumura ditulis Matsumura 

Sutan Takdir Alisyahbana ditulis Alisyahbana 

3. Jika pengarang berjumlah dua orang, maka penulisan menggunakan nama belakang 

kedua pengarang dengan kata penghubung “dan”.  

4. Apabila jumlah pengarang lebih dari dua orang, maka yang ditulis hanya nama 

belakang orang pertama dan diikuti dengan kata “et al.” (bukan kata “dkk”) dan 

dicetak miring.  
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Contoh 1.  Jika referensi ditulis oleh satu penulis 

Efisiensi dan daya saing usaha padi sawah beririgasi lebih baik dibandingkan 

dengan efisiensi padi sawah pasang surut tradisional, disebabkan tekanan harga 

beras impor yang lebih rendah dari harga beras lokal (Tarumun,  2005).  

 

Contoh 2.  Jika referensi ditulis  oleh dua pengarang 

Menurut  Rasyad dan Idwar (2010), tingginya nilai heritabilitas komponen hasil 

kedelai disebabkan populasi yang digunakan berasal dari spektrum genetik yang 

luas. 

atau 

Tingginya nilai heritabilitas komponen hasil kedelai disebabkan populasi yang 

digunakan berasal dari spektrum genetik yang luas (Rasyad dan Idwar, 2010). 

 

Contoh 3.  Jika referensi ditulis oleh lebih dari dua pengarang 

Menurut Johan et al. (2015), penggunaan pati sagu HMT dapat meningkatkan 

keutuhan mi sagu instan. 

atau 

Penggunaan pati sagu HMT dapat meningkatkan keutuhan mi sagu instan 

(Johan et al., 2015). 

 

5. Kutipan yang berasal dari dua atau lebih referensi yang ditulis oleh pengarang yang 

sama dan pada tahun yang sama, maka pada sumber referensi ditambahkan huruf  

‘a’  dan ‘b’ setelah tahun terbitnya. 

 

Contoh  :   

Yusmarini (2014a) menyatakan bahwa isolat bakteri dari industri pengolah 

pati sagu mempunyai kemampuan amilolitik.  Banyaknya asam asetat yang 

terbentuk akibat peragian yang terlalu lama sangat ditentukan oleh sumber 

karbohidrat yang difermentasikan (Yusmarini, 2014b).   

6. Apabila dalam suatu naskah hanya ditulis nama lembaga sebagai penyusun, maka 

nama lembaga ditulis sebagai nama pengarang diikuti tahun terbit. 

 

Contoh : 

Produktivitas padi di beberapa sentra produksi di Indonesia selama dua tahun 

terakhir menurun dari 5,75 ton.ha-1 menjadi 5,32 ton.ha-1 (BPS, 2015). 

 

 

1.7 Pendokumentasian Pustaka pada Daftar Pustaka 

1. Sumber referensi dari buku teks/buku ajar  

Urutan penulisan daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, 

nomor edisi/cetakan kalau ada, penerbit dan tempat terbit. Judul buku ditulis dengan 

huruf besar pada setiap awal kata. 
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Contoh: 

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Cet. ke 5. Academic Press, Inc. San Diego.  

Chahal, G.S. dan S.S. Gosal. 2003. Principles and Procedures of Plant Breeding: 

Biotechnological and Conventional Approaches. Narosa Publishing House. 

Calcotta 

Hadi, S. 2001. Patologi Hutan: Perkembangannya di Indonesia. IPB Press. Bogor. 

 

2. Sumber dari Jurnal 

Judul artikel dari jurnal ditulis dengan huruf besar pada awal kata pertama saja dan 

kata selanjutnya menggunakan huruf kecil. Nama jurnal dicetak miring dan huruf 

awal kata-katanya dibuat huruf besar. Komponen  lainnya adalah nomor volume, 

nomor terbit diikuti titik dua dan letak halaman. 

Contoh:  

Syukur,  M, S. S. Sujiprihati, J. Koswara dan Widodo. 2013.  Genetics analysis for 

resistance to anthracnose, caused by Colletotrichum acutatum in chili 

pepper (Capsicum annuum L.) using diallel crosses. J. Crop Sci. 45(3): 400-

408 

Tarumun, S. 2005. Efficiency and competitiveness of rice production in Riau. 

Jurnal Ekonomi. 10(1): 27-34 

Usman. 2003. Potensi bakteri asam laktat yang diisolasi dari dadih untuk 

menurunkan resiko penyakit kanker. Jurnal Natur Indonesia. 5(2): 163-170. 

 

3. Sumber dari Monograf 

Dituliskan nama penulis, tahun, judul artikel. kata Dalam Nama Penyusun 

Monograf  (Penyunting). Judul Monograf. Institusi Penerbit. Kota: posisi halaman 

artikel. 

 

Contoh:  

Hidajat, O.O. 1985. Morfologi tanaman kedelai. Dalam Somaatmadja,S., Ismunadji,  

S. Syam, S. Manurung, O. Yuswandi (peny.). Kedelai. Balai Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian. Bogor : 74-76 

Rabb, R.L., R.E. Stinner, dan R. V. Den Bosch. 2011. Pelestarian dan penambahan 

musuh-musuh alamiah. Dalam  C.B. Huffaker dan P.S. Messenger (peny.). 

Teori dan Praktek Pengendalian Biologis. Academic Press, Inc. London. 

297-313. 

 

4. Sumber dari prosiding Seminar 

Urutan penulisan sebagai berikut: Penulis, tahun. judul makalah. nama prodising: 

tema seminar. penyelenggara. posisi halaman makalah dalam prosiding. 

 

 

http://sabrao.org/journals/vol45_3_dec2014/SABRAO%20J%20Breed%20Genet%2045%283%29%20400-408%20Syukur.pdf
http://sabrao.org/journals/vol45_3_dec2014/SABRAO%20J%20Breed%20Genet%2045%283%29%20400-408%20Syukur.pdf
http://sabrao.org/journals/vol45_3_dec2014/SABRAO%20J%20Breed%20Genet%2045%283%29%20400-408%20Syukur.pdf
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Contoh:  

Nafisah, T. Sitaresmi dan P. Sasmita. 2014. Keragaan hasil galur-galur toleran salin 

fase bibit pada beberapa lingkungan tumbuh artificial bercekaman salin. 

Prosiding Seminar Nasional Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia 

(PERIPI) Komda Riau: Capaian Kegiatan-Kegiatan Pemuliaan dalam 

Menyongsong Millenium Development Goals (MDGs). PERIPI Komda 

Riau. 418-422. 

Wuryanto, A dan P. D. Susanti. 2013. Evaluasi kesesuaian fungsi kawasan sebagai 

upaya mempertahankan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo. Prosiding Seminar Nasional Pertanian Organik: Solusi 

Mewujudkan Produksi Pangan yang Aman dan Ramah Lingkungan Serta 

Meningkatkan Pendapatan Petani. 69-76.  

 

5. Sumber dari Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian 

Dituliskan nama penulis, tahun, judul skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian diikuti 

kata (Tidak dipublikasikan), dan institusi. 

 

Contoh: 

Hidayat, R. 2002. Uji Pseudomonas flourescens sebagai Agensia Pengendali Hayati 

Sclerotium rolfsii pada Kacang Tanah. Skripsi (Tidak dipublikasikan). 

Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 

Armaini dan Murniati. 2012. Pengaruh Sisa Pemupukan pada Jagung Manis 

terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai di Lahan Gambut pada Musim 

Tanam Berikutnya. Laporan Penelitian (Tidak dipublikasikan). Universitas 

Riau. Pekanbaru. 

 

6. Sumber dari institusi atau suatu kelembagaan. 

Dituliskan nama institusi, tahun, judul tulisan (dicetak miring), nama lembaga 

penerbit dan tempat penerbitan. 

 

Contoh: 

Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan. 2013. Petunjuk Pengenalan dan 

Pengendalian Penyakit Penting Tanaman Kelapa. Direktorat Jenderal 

Perkebunan. Kementerian Pertanian. Jakarta. 

 

7. Sumber dari internet 

Jika mengutip dari internet, harus berasal dari laman (website) yang resmi atau dari 

suatu institusi yang jelas, misalnya dari website universitas, lembaga penelitian, 

badan pemerintah atau badan/organisasi privat resmi. Hindarilah menggunakan 

sumber internet berupa blog seseorang, karena tulisan dalam blog tersebut belum 

tentu berasal dari tulisan yang terjamin nilai ilmiahnya. Banyak artikel dalam blog 

hanya berupa kopian dari artikel blog orang lain yang belum tentu dari ahlinya. 

Urutan penulisan adalah nama pengarang, tahun, judul tulisan, nama institusi, laman 

website dan tanggal diakses. 
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Contoh : 

Brown, J. 2015. Germplasm Resources Information Network (GRIN) National Plant 

Germplasm System. USDA. www.ars-grin.gov. Diakses tanggal 15 Oktober 

2016. 

 
8. Sumber dari surat kabar 

Tuliskan nama penulis artikel, tanggal dan tahun, judul artikel, nama koran/kantor 

berita, volume dan halaman.  

Contoh : 

AFP. 30 Maret 2016. Pendapatan Bioskop Menurun. Kompas, 18.266. Hal 1: kolom 

7-9. 

Yasin, A.Z.F. 3 Agustus 2004. Kerisauan Tanah dan Pertanian di Riau. Riau Pos, 

18.791. Hal 8 : kolom 2-4.  

 

9. Sumber dari komunikasi pribadi 

Tuliskan nama, tanggal dan tahun,dan  objek komunikasi yang dilakukan  

Contoh: 

Aswidinnoer, H. 12 Maret 2016. Komunikasi pribadi tentang pengembangan padi 

tahan kering melalui persilangan dengan kerabat liar.   

Van Sanford, D.A. 20 Juni 2014. Surat pribadi tentang cepatnya perkembangan biji 

gandum yang diberikan ZPT Tarpal pada fase pertumbuhan bunting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ars-grin.gov/
http://www.ars-grin.gov/
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BAGIAN II  PENULISAN USUL PENELITIAN 
 

Usul penelitian adalah salah satu tugas yang harus dibuat oleh seluruh 

mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau sebelum melakukan penelitian. Proposal 

atau usul penelitian merupakan tulisan rinci yang akan dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian dan harus dibuat sistematis, rinci, dan lengkap. Usul penelitian 

yang disusun secara sistematis, rinci dan lengkap akan terasa sekali manfaatnya 

terutama jika di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan melibatkan orang lain atau 

tenaga peneliti lain. Susunan usul penelitian pada umumnya terdiri atas bagian awal, 

bagian utama dan bagian akhir. 

 

2.1 Bagian Awal Usul Penelitian 

Bagian awal terdiri atas halaman kulit, halaman judul, halaman pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran  

 

2.1.1 Halaman kulit (judul) usul penelitian 

Halaman kulit usul penelitian Fakultas Pertanian Universitas Riau berisikan 

kata-kata: Usul penelitian, Judul penelitian, Nama dan NIM, Logo Universitas Riau, 

Jurusan, Fakultas, Universitas, Kota dan Tahun. Judul dibuat seringkas mungkin, huruf 

pada judul dicetak tebal dengan ukuran font 14 menggunakan huruf kapital seluruhnya, 

kecuali nama ilmiah yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan baku.  Contoh halaman 

kulit usul penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 

2.1.2 Halaman judul dan persyaratan usul penelitian 

 Isinya sama dengan halaman sampul hanya saja ditambahkan kalimat “Diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian” dan diketik dengan ukuran 

font 12 dan dicetak tebal. Contoh halaman judul dan persyaratan usul penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

 

2.1.3 Halaman pengesahan usul penelitian 

Halaman pengesahan merupakan pernyataan bahwa proposal telah diseminarkan 

dan disetujui dosen pembimbing sehingga penulis sudah bisa melaksanakan penelitian. 

Contoh halaman pengesahan usul penelitian dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

2.1.4 Kata pengantar usul penelitian 

Kata  pengantar berisikan maksud tulisan ilmiah dilengkapi dengan ucapan 

terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan teknis dalam penyusunan usul 

penelitian. Pada akhir kata pengantar diketik kota, bulan, tahun, nama lengkap penulis. 

Contoh kata pengantar usul penelitian dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

2.1.5 Daftar isi usul penelitian 

Daftar isi disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah Fakultas 

Pertanian Universitas Riau.  Contoh daftar isi usul penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 10 dan 11. 
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2.1.6 Daftar tabel 

Daftar tabel disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 

12. 

 

2.1.7 Daftar gambar 

Daftar gambar disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau.  Contoh daftar gambar dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 

2.1.8 Daftar lampiran 

Daftar lampiran disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau.  Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada 

Lampiran 14. 

 

 

2.2 Bagian Utama Usul Penelitian 

  Bagian utama dari usul penelitian terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka 

serta metodologi. 

 

2.2.1 Pendahuluan 

Pendahuluan untuk usul penelitian pada Jurusan Agroteknologi, Kehutanan dan 

Teknologi Pertanian terdiri atas sub-bab yaitu: 1.1 Latar Belakang; 1.2 Tujuan 

Penelitian; dan 1.3 Hipotesis (jika diperlukan). Penelitian pada Jurusan Agribisnis 

terdiri atas sub-bab: 1.1 Latar Belakang; 1.2 Perumusan Masalah; 1.3 Tujuan dan 

Manfaat Penelitian; dan 1.4 Hipotesis (jika diperlukan). 

 

2.2.1.1 Latar belakang 

Merupakan penjelasan atau argumentasi perlunya dilakukan penelitian yang 

berhubungan dengan topik yang dipilih, sehingga diharapkan dapat menuntun pembaca 

secara cermat lewat sepenggal pemikiran yang logis dan berakhir dengan apa yang 

diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang harus didukung 

oleh literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.  

 

2.2.1.2 Perumusan masalah (Khusus Jurusan Agribisnis) 

Pada sub-bab ini perlu dirumuskan masalah penelitian secara spesifik dan tegas, 

juga perlu dijelaskan alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usul 

penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. 

 

2.2.1.3 Tujuan penelitian 

Berisi pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan 

untuk menemukan, menjajaki, menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan atau 

menerapkan suatu gejala, konsep  permasalahan penelitian.  
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2.2.1.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang akan dijawab 

dalam penelitian atau harapan yang ingin dicapai oleh tujuan penelitian. Hipotesis 

ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan yang tegas, singkat dan jelas. 

 

 

2.2.2 Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka diutamakan menggunakan pustaka primer serta pustaka 

lainnya yang terbaru dan relevan dengan materi yang akan diteliti. Tinjauan pustaka 

ditulis dalam bentuk paraprase, bukan dikutip secara langsung (verbatim) dari sumber 

pustaka. Uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang 

mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, hasil 

penelitian (temuan) dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan 

landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka 

diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian. Tinjauan pustaka yang bersumber dari artikel ilmiah dalam 

jurnal/monograf/prosiding/skripsi/ tesis/disertasi/laporan penelitian dikutip hanya 

metodologi dan hasil penelitian, bukan dasar teoritis yang terdapat dalam artikel 

tersebut.  Semua sumber referensi yang dirujuk dalam usul penelitian harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Cara penulisan kepustakaan dalam teks menggunakan sistem nama belakang 

penulis yang diikuti dengan tahun publikasi dan merujuk pda pedoman umum penulisan 

karya ilmiah Fakutas Pertanian. Contoh cara penulisan tinjauan pustaka dapat dilihat 

pada Lampiran 15. 

 

 

2.2.3 Metodologi 

Sub-bab Bahan dan Metode untuk usul penelitian di Fakultas Pertanian 

ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Susunan sub-bab dalam Bab III usul penelitian 

Jurusan Agroteknologi, Teknologi 

Pertanian dan  Kehutanan 

Jurusan Agribisnis 

3.1 Tempat dan Waktu 

3.2 Bahan dan Alat 

3.3 Metode Penelitian 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.5 Pengamatan 

3.6 Analisis Data 

3.1 Tempat dan Waktu 

3.2 Metode Penelitian dan 

Pengambilan Sampel 

3.3 Jenis Data 

3.4 Analisis Data 

3.5 Konsep Operasional 

 

2.2.3.1  Tempat dan waktu 

Pada sub-bab ini dicantumkan tempat dimana penelitian akan dilakukan serta 

penjelasan spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan lokasi, misalnya jenis dan 

kesuburan tanah, ketinggian tempat, peta lokasi penelitian dan lain-lain. Untuk Program 

Studi Agribisnis, uraian mengenai tempat atau lokasi penelitian juga mendeskripsikan 
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alasan pemilihan lokasi penelitian. Waktu penelitian mendeskripsikan rencana waktu 

pelaksanaan tentatif penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam sub-bab ini dapat 

ditambahkan juga keterangan tentang prakiraan kondisi iklim dan komponennya selama 

penelitian. Jika penelitian di institusi lain, harus menyebutkan nama dan lokasi institusi 

tempat penelitian tersebut. 

 

2.2.3.2 Bahan dan alat (untuk Jurusan Agroteknologi, Teknologi Pertanian dan 

Kehutanan) 

Sub-bab ini harus menyebutkan dan menjelaskan bahan dan alat yang akan 

digunakan dalam penelitian serta spesifikasi dan merk peralatan. Peralatan yang 

dimaksud antara lain yang digunakan untuk perlakuan, mengamati objek penelitian dan 

alat pengumpulan data (misal: kuesioner, angket, tally-sheet, kamera). Peralatan 

budidaya yang telah umum seperti cangkul, sabit, kampak, paku, tali tidak perlu 

disebutkan dalam sub-bab ini. Peralatan laboratorium seperti peralatan gelas (glassware) 

sebaiknya dicantumkan dalam lampiran.  

Nama bahan yang dicantumkan berupa bahan aktif, bukan nama dagang (misal:  

Basudin untuk nama dagang diazinon-45EC, Clorox untuk nama dagang Bayclin, dan 

lain-lain). Untuk media yang sudah baku ditampilkan nama media, sedangkan 

komposisi dicantumkan dalam lampiran.  

Peralatan yang akan digunakan untuk pengolahan data penelitian dalam bentuk 

perangkat lunak (software: ArcGIS, SPSS, SAS, MINITAB) harus dijelaskan nama dan 

versi yang digunakan.  

 

2.2.3.3  Metode penelitian (untuk Jurusan Agroteknologi, Teknologi Pertanian dan 

Kehutanan) 

Sub-bab ini harus menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan misalnya 

survei atau eksperimen. Penelitian berupa survei harus mendeskripsikan cara dan 

metode penarikan sampel, cara pengumpulan data, sumber dan jenis data, dll.  

Penelitian yang menggunakan metode eksperimen perlu mengemukakan 

rancangan lingkungan yang digunakan, misalnya rancangan acak lengkap (RAL), 

rancangan acak kelompok (RAK), rancangan bujur sangkar latin (RBSL), rancangan 

split-plot dan lain-lain. Setelah itu harus diuraikan jenis perlakuan, taraf perlakuan serta 

ulangan. Satuan yang digunakan untuk taraf perlakuan dibuat berdasarkan SI unit 

(misal: kg.ha-1 atau g.ha-1 bukan per plot; g.kg-1 medium bukan g per pot/polybag; 

ml.l-1 bukan cc per l). Layout percobaan dan cara perhitungan penggunaan bahan dari 

taraf perlakuan ke pelaksanaan penelitian dicantumkan dalam lampiran.  

 

2.2.3.4  Metode penelitian dan pengambilan sampel (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub-bab ini harus menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan misalnya 

survei, studi kasus dan lainnya. Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana cara 

pengumpulan data yang akan dilakukan. Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi dan 

jumlah objek serta tujuan penelitian. Penelitian dengan metode survei harus 

menggunakan sampel yang menggambarkan kondisi populasi objek penelitian. 

Penelitian dengan metode non survei tidak menggunakan sampel hanya informan.  
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2.2.3.5  Jenis data (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub bab ini menjelaskan jenis data yang akan diperlukan. Secara umum jenis 

data yang diperlukan dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diambil/diperoleh peneliti langsung dari objek 

penelitian/sampel/informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang digunakan 

dalam penelitian yang bersumber dari pihak/lembaga lain yang sudah diterbitkan/diolah 

baik yang sudah  dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. 

 

2.2.3.6 Pelaksanaan penelitian (untuk Jurusan Agroteknologi, Teknologi 

Pertanian dan Kehutanan) 

Sub-bab ini menjelaskan semua kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari 

tahap persiapan penelitian sampai kepada cara pengumpulan data dari parameter yang 

akan diamati. Metode pelaksanaan penelitian yang telah standar (misal: metode analisis 

kimia bahan, metode analisis molecular, analisis klasifikasi pencitraan, dan lain-lain) 

cukup disebutkan nama metode beserta referensi. Pelaksanaan penelitian dengan metode 

eksperimen harus mencantumkan bagian mulai persiapan lahan sampai panen. Rencana 

dan jadwal pelaksanaan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diletakkan pada lampiran.   

 

2.2.3.7 Pengamatan (untuk Jurusan Agroteknologi, Teknologi Pertanian dan 

Kehutanan) 

Sub-bab pengamatan menjelaskan seluruh parameter yang diamati dan cara 

mendapatkan datanya di lapangan disertai dengan rumus perhitungannya. Data yang 

akan diamati harus relevan dengan tujuan dan dapat menjawab permasalahan penelitian.  

Pengamatan pada penelitian di bidang agribisnis harus mencakup variabel, alat 

pengukur variabel dan konsep operasional yang menggambarkan konsep batasan untuk 

mengukur variabel yang digunakan. 

 

2.2.3.8  Analisis data  

Sub-bab analisis data berisikan cara pengolahan data yang akan dilakukan 

beserta model matematis yang diperlukan. Jika analisis data menggunakan perangkat 

lunak disebutkan nama perangkat lunaknya. 

 

2.2.3.9  Konsep operasional (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub bab konsep operasional menjelaskan konsep teori/definisi/ batasan yang 

dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menjawab tujuan penelitian.  

 

 

2.3 Bagian Akhir Usul Penelitian 

Bagian akhir usul penelitian terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang 

dijiadikan rujukan dari bagian utama usul penelitian. 

 

2.3.1 Daftar pustaka 

Penulisan daftar pustaka merujuk pada panduan umum penulisan karya ilmiah 

Fakultas Pertanian UR. Pustaka yang dirujuk diutamakan berupa artikel ilmiah dari 
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jurnal/JOM, monograf dan prosiding seminar dan jumlahnya minimal 40% dari total 

daftar pustaka.  Contoh daftar pustaka ditampilkan pada Lampiran 16. 

 

2.3.2 Lampiran 

Bagian lampiran berisi keterangan tambahan yang mendukung pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan seperti: daftar peralatan, metode analisis standar, cara 

perhitungan taraf perlakuan, layout percobaan, bagan rencana pelaksanaan penelitian, 

kuesioner, peta, skema kerja, deskripsi varietas dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian. Setiap lampiran diberi nomor dan keterangan judul yang jelas dan diletakan 

pada bagian atas dibuat dengan marjin kiri. Contoh lampiran dapat dilihat pada 

Lampiran 17. 
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BAGIAN III  PENULISAN SKRIPSI 
 

Skripsi adalah karya tulis  ilmiah dalam bentuk buku yang disusun berdasarkan  

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa S1. Menulis skripsi bertujuan agar 

mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang 

ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, 

dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang 

didalaminya. Susunan bagian skripsi terdiri atas bagian awal, bagian utama dan bagian 

akhir. 

 

3.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman kulit, halaman logo, halaman judul, 

halaman persyaratan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, kata 

pengantar, abstract, ringkasan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

 

3.1.1 Halaman kulit skripsi 

Halaman kulit skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau berisikan kata-kata: 

Skripsi, Judul Penelitian, Nama dan NIM, Logo Universitas Riau, Jurusan, Fakultas, 

Universitas, Kota dan Tahun. Judul dicetak tebal dengan ukuran font 14 menggunakan 

huruf kapital seluruhnya, kecuali nama ilmiah yang ditulis sesuai dengan kaidah 

penulisan baku. Contoh halaman kulit dapat dilihat pada Lampiran 18.  

Komponen yang dicantumkan pada bagian punggung halaman kulit adalah: 

judul skripsi, tulisan “SKRIPSI”, logo UR, nama dan NIM mahasiswa, dan Fakultas 

Pertanian Universitas Riau, tahun kelulusan. Contoh bagian punggung halaman kulit 

dapat dilihat pada Lampiran 19. 

 

3.1.2 Halaman logo skripsi 

Halaman logo menggunakan kertas glossy paper. Logo Universitas Riau dibuat 

dengan menggunakan tinta emas. 

 

3.1.3 Halaman judul skripsi 

Halaman judul pada skripsi menggunakan kertas glossy paper berwarna hijau 

(dull green). Komponen dalam halaman isi sama dengan halaman kulit (Lampiran 18). 

 

3.1.4 Halaman persyaratan skripsi 

Sama dengan halaman kulit dan ditambahkan kalimat  “Sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian” untuk Jurusan Agroteknologi dan 

Agribisnis, “Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi 

Pertanian” untuk Jurusan Teknologi Pertanian dan “Sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kehutanan” untuk Jurusan Kehutanan. Tulisan tersebut 

diletakkan di bawah logo Universitas Riau. Contoh halaman persyaratan pada 

Lampiran 20. 
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3.1.5  Halaman pengesahan skripsi 

Halaman pengesahan skripsi berisikan judul, nama dan nomor mahasiswa, 

pembimbing, ketua jurusan dan dekan. Contoh halaman pengesahan pada Lampiran 

21. 

 

3.1.6  Halaman pernyataan keaslian skripsi  

Halaman pernyataan keaslian skripsi berisikan pernyatan tertulis oleh mahasiswa 

yang menyatakan bahwa skripsi asli bukan plagiat dan bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan peraturan. Halaman ini ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai. Contoh 

halaman pernyataan keaslian skripsi dapat dilihat pada Lampiran 22. 

 

3.1.7 Kata pengantar skripsi  

Kata pengantar berisikan maksud tulisan ilmiah, rasa syukur, dan ucapan terima 

kasih kepada pihak yang memberikan bantuan teknis dalam penyusunan skripsi. Dalam 

kata pengantar tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata pujian yang berlebihan. 

Pada akhir kata pengantar diketik kota, bulan, tahun, nama lengkap penulis. Contoh kata 

pengantar dapat dilihat pada Lampiran 23. 

 

3.1.8 Abstract skripsi 

Abstract skripsi hanya ditulis dalam Bahasa Inggris dengan isi berjumlah sekitar 

150-250 kata dan diketik satu spasi dalam dalam paragraf. Judul abstract ditulis dengan 

huruf kapital hanya pada awal kata kecuali kata penghubung dan kata depan. Abstract 

berisikan tujuan, metode, hasil dan interpretasinya secara ringkas. Bagian bawah 

abstract harus dicantumkan keywords sebanyak 3-5 kata.  Contoh abstract dapat dilihat 

pada Lampiran 24. 

 

3.1.9 Ringkasan skripsi 

Ringkasan merupakan uraian singkat yang mencakup permasalahan, tujuan, 

metode, hasil, kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada bagian atas  halaman pertama 

dituliskan judul, nama dan nomor mahasiswa serta nama pembimbing tanpa disertai 

gelar. Ringkasan diketik satu spasi dengan jumlah maksimum 2 halaman. Contoh 

ringkasan dapat dilihat pada Lampiran 25. 

 

3.1.10  Daftar isi skripsi 

Daftar isi disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah Fakultas 

Pertanian Universitas Riau.  Contoh daftar isi dapat dilihat pada Lampiran 26 dan 

Lampiran 27. 

 

3.1.11 Daftar tabel 

Daftar tabel disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 

12. 
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3.1.12 Daftar gambar 

Daftar gambar disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 

3.1.13 Daftar lampiran 

Daftar lampiran disusun berdasarkan pedoman umum penulisan tulisan ilmiah 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada 

Lampiran 14. 

 

 

3.2 Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama skripsi terdiri dari Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab 

Bahan dan Metode, Bab Hasil dan Pembahasan dan Bab Kesimpulan dan Saran.  

 

3.2.1 Pendahuluan 

Pendahuluan untuk skripsi pada Jurusan Agroteknologi, Teknologi Pertanian 

dan Kehutanan terdiri atas sub-bab yaitu: 1.1 Latar Belakang; 1.2 Tujuan Penelitian; dan 

1.3 Hipotesis (jika diperlukan). Penelitian pada Jurusan Agribisnis terdiri atas sub-bab: 

1.1 Latar Belakang; 1.2 Perumusan Masalah; 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian; dan 

1.4 Hipotesis (jika diperlukan). 

 

3.2.1.1 Latar belakang 

Merupakan penjelasan atau argumentasi perlunya dilakukan penelitian yang 

berhubungan dengan topik yang dipilih, sehingga diharapkan dapat menuntun pembaca 

secara cermat lewat sepenggal pemikiran yang logis dan berakhir dengan apa yang 

diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang harus didukung 

oleh literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.  

 

3.2.1.2  Perumusan  masalah (untuk Jurusan Agribisnis) 

Pada sub-bab ini perlu dirumuskan masalah penelitian secara spesifik dan tegas, 

juga perlu dijelaskan alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usul 

penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. 

 

3.2.1.3  Tujuan penelitian 

Berisi pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan 

untuk menemukan, menjajaki, menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan atau 

menerapkan suatu gejala, konsep  permasalahan penelitian.  

 

3.2.1.4  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang akan dijawab 

dalam penelitian atau harapan yang ingin dicapai oleh tujuan penelitian. Hipotesis 

ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan yang tegas, singkat dan jelas. 
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3.2.2 Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka di dalam skripsi prinsipnya sama dengan tinjauan pustaka pada 

usul penelitian yaitu mengutamakan penggunaan pustaka primer serta pustaka lainnya 

yang terbaru dan relevan dengan materi yang diteliti. Tinjauan pustaka ini harus 

dilengkapi dengan informasi-informasi yang mendukung pembahasan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Semua sumber referensi yang dirujuk dalam skripsi harus 

dicantumkan dalam daftar pustaka. Contoh cara penulisan tinjauan pustaka skripsi dapat 

dilihat pada Lampiran 15. 

 

3.2.3  Metodologi 

Sub-bab bahan dan metode untuk skripsi di Fakultas Pertanian ditampilkan pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Susunan sub-bab dalam Bab III skripsi 

Jurusan Agroteknologi, Teknologi 

Pertanian  dan Kehutanan 

Jurusan Agribisnis 

3.1 Tempat dan Waktu 

3.2 Bahan dan Alat 

3.3 Metode Penelitian 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.5 Pengamatan 

3.6 Analisis Data 

3.1 Tempat dan Waktu 

3.2 Metode Penelitian dan Pengambilan 

Sampel 

3.3 Jenis Data 

3.4 Analisis Data 

3.5 Konsep Operasional 

 

3.2.3.1  Tempat dan waktu 

Sub-bab tempat dan waktu mencantumkan tempat di mana penelitian dilakukan 

serta penjelasan spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan lokasi, misalnya jenis dan 

kesuburan tanah, ketinggian tempat, peta lokasi penelitian dan lain-lain. Untuk Program 

Studi Agribisnis, uraian mengenai tempat atau lokasi penelitian harus mendeskripsikan 

alasan pemilihan lokasi penelitian. Waktu penelitian mendeskripsikan uraian mengenai 

pelaksanaan penelitian. Sub-bab ini menambahkan juga keterangan tentang kondisi 

iklim dan komponennya selama penelitian. Jika penelitian di institusi lain, harus 

menyebutkan nama dan lokasi institusi tempat penelitian tersebut. 

 

3.2.3.2  Bahan dan alat 

Sub-bab ini harus menyebutkan dan menjelaskan bahan dan alat yang digunakan 

dalam penelitian serta spesifikasi dan merk peralatan. Peralatan yang dimaksud antara 

lain yang digunakan untuk perlakuan, mengamati objek penelitian dan alat 

pengumpulan data (misal: kuesioner, angket, tally-sheet, kamera). Peralatan budidaya 

yang telah umum seperti cangkul, sabit, kampak, paku, tali tidak perlu disebutkan dalam 

sub-bab ini. Peralatan laboratorium seperti peralatan gelas (glassware) sebaiknya 

dicantumkan dalam lampiran jika diperlukan. 

Nama bahan yang dicantumkan berupa bahan aktif, bukan nama dagang (misal: 

Basudin untuk nama dagang diazinon-45EC, Clorox untuk nama nama dagang 

Baycline, dan lain-lain). Untuk media yang sudah baku ditampilkan nama media, 

sedangkan komposisi dicantumkan dalam lampiran.  
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Peralatan yang digunakan untuk pengolahan data penelitian dalam bentuk 

perangkat lunak (software: ArcGIS, SPSS, SAS, MINITAB, dan lain-lain) harus 

dijelaskan nama dan versi yang digunakan.  

 

3.2.3.3  Metode penelitian 

Sub-bab ini harus menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan misalnya 

survei atau eksperimen. Penelitian berupa survei harus mendeskripsikan sumber dan 

jenis data, cara dan metode penarikan sampel, cara pengumpulan data, dll.  

Penelitian yang menggunakan metode eksperimen perlu mengemukakan 

rancangan lingkungan yang digunakan, misalnya rancangan acak lengkap (RAL), 

rancangan acak kelompok (RAK), rancangan bujur sangkar latin (RBSL), rancangan 

split-plot dan lain-lain. Setelah itu harus diuraikan jenis perlakuan, taraf perlakuan serta 

ulangan. Satuan yang digunakan untuk taraf perlakuan dibuat berdasarkan SI unit 

(misal: kg atau g.ha-1 bukan per plot; g.kg-1 medium bukan g per pot/polybag; ml.l-1 

bukan cc per l). Layout percobaan dan cara perhitungan penggunaan bahan dari taraf 

perlakuan ke pelaksanaan penelitian dicantumkan dalam lampiran. 

 

3.2.3.4 Metode penelitian dan pengambilan sampel (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub-bab ini harus menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan misalnya 

survei, studi kasus dan lainnya. Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana cara 

pengumpulan data yang akan dilakukan. Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi dan 

jumlah objek serta tujuan penelitian. Penelitian dengan metode survei harus 

menggunakan sampel yang menggambarkan kondisi populasi objek penelitian. 

Penelitian dengan metode non survei tidak menggunakan sampel hanya informan.  

 

3.2.3.5  Jenis data (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub bab ini menjelaskan jenis data yang akan diperlukan. Secara umum jenis 

data yang diperlukan dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diambil/diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian 

/sampel/informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang digunakan dalam 

penelitian yang bersumber dari pihak/lembaga lain yang sudah diterbitkan/diolah baik 

yang sudah  dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. 

 

3.2.3.6  Pelaksanaan penelitian 

Sub-bab ini menjelaskan semua kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari 

tahap persiapan penelitian sampai kepada cara pengumpulan data dari parameter yang 

akan diamati. Metode pelaksanaan penelitian yang telah standar (misal: metode analisis 

kimia bahan, metode analisis molecular, analisis klasifikasi pencitraan, dan lain-lain) 

cukup disebutkan nama metode beserta referensi. Pelaksanaan penelitian dengan metode 

eksperimen harus mencantumkan bagian mulai persiapan lahan sampai panen. Rencana 

dan jadwal pelaksanaan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diletakkan pada lampiran.   

 

3.2.3.7  Pengamatan 

Sub-bab pengamatan menjelaskan seluruh parameter yang diamati dan cara 

mendapatkan datanya di lapangan disertai dengan rumus perhitungannya. Data yang 

akan diamati harus relevan dengan tujuan dan dapat menjawab permasalahan penelitian.  
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Pengamatan pada penelitian di bidang agribisnis harus mencakup variabel, alat 

pengukur variabel dan konsep operasional yang menggambarkan konsep batasan untuk 

mengukur variabel yang digunakan. 

 

3.2.3.8  Analisis data 

Sub-bab analisis data berisikan cara pengolahan data akan dilakukan beserta 

model matematis yang diperlukan. Jika analisis data menggunakan perangkat lunak 

disebutkan nama perangkat lunaknya. 

 

3.2.3.9  Konsep operasional (untuk Jurusan Agribisnis) 

Sub bab konsep operasional menjelaskan konsep teori/definisi/ batasan yang 

dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menjawab tujuan penelitian.  

 

3.2.4  Hasil dan pembahasan 

Hasil dan pembahasan ditulis dalam satu kesatuan (tidak dipisahkan atas sub-bab 

hasil dan sub-bab pembahasan). Hasil penelitian disajikan secara sistematis dan harus 

dilengkapi dengan alat bantu berupa tabel atau gambar. Alat bantu gambar dapat berupa 

grafik batang, grafik garis, diagram kue, foto, peta, roadmap, dan lain-lain. Data yang 

telah disajikan dalam bentuk tabel, tidak perlu lagi ditampilkan dalam bentuk gambar, 

dan sebaliknya. Uraian dalam teks, tidak perlu menyalin kembali data yang telah 

ditampilkan dalam tabel, cukup mengemukakan interpretasi data saja. Tabel atau 

gambar yang disajikan harus disitir dalam teks. Penyajian tabel dan gambar harus 

merujuk pada Petunjuk Umum Penulisan Artikel Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas 

Riau.  

Pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan 

argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis serta didukung oleh hasil-hasil 

penelitian terdahulu (literatur). Pembahasan pada satu bagian dengan bagian lain tidak 

boleh saling bertentangan. Pendapat ahli yang telah diringkas dalam pendahuluan tidak 

perlu diulang, tetapi diacu seperlunya saja. Pada penelitian Jurusan Agribisnis, bab hasil 

dan pembahasan diawali dengan sub-bab deskripsi singkat lokasi penelitian. Pada 

penelitian Jurusan Agroteknologi, Teknologi Pertanian dan Kehutanan, jika diperlukan 

dalam Bab Hasil dan Pembahasan dapat ditambahkan sub-bab deskripsi umum lokasi 

penelitian dan sub-bab pembahasan umum. 

 

3.2.5  Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan adalah bagian tersendiri yang merupakan sari utama hasil penelitian 

dan diungkapkan dalam bentuk kalimat sederhana. Kesimpulan harus mampu menjawab 

tujuan penelitian atau hipotesis dan tidak memberikan penjelasan seperti pada hasil dan 

pembahasan.  

Saran yang dikemukakan berdasarkan kesimpulan yang sudah ditarik 

sebelumnya. Saran dapat ditambahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

penyempurnaan pelaksanaan penelitian berikutnya. 
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3.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran, Lembar Riwayat 

Hidup dan Lembar Ucapan Terimakasih. 

 

3.3.1  Daftar pustaka  

Penulisan daftar pustaka pada skripsi sama dengan usul penelitian. Penulisan 

daftar pustaka merujuk pada panduan umum penulisan karya ilmiah Fakultas Pertanian 

UR. Pustaka yang dirujuk diutamakan berasal dari pustaka primer seperti artikel ilmiah 

dari jurnal, monograf, laporan penelitian dan prosiding seminar dengan jumlah minimal 

40% dari total daftar pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 

 

3.3.2  Lampiran 

Penulisan lampiran pada skripsi sama dengan pada usul penelitian. Bagian 

lampiran berisi keterangan tambahan yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

seperti: metode analisis standar, hasil analisis data, dokumentasi penelitian, kuesioner, 

peta, skema kerja, deskripsi varietas dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.3.3  Riwayat hidup penulis skripsi 

Lembar riwayat hidup dilampirkan pada skripsi dilengkapi dengan pas-photo 

terbaru resmi (tanpa toga) di sebelah kiri atas. Contoh lembar riwayat hidup dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

   

3.3.4  Ucapan terima kasih skripsi (jika diperlukan) 

Ucapan terima kasih dapat dilampirkan pada skripsi jika diperlukan maksimal 2 

(dua) halaman dengan jarak pengetikan 1 spasi. Ucapan terimakasih hanya ditujukan 

kepada pihak yang berhubungan langsung dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, 

misalnya pemberi dana dalam penyelesaian studi, skripsi, yang membantu penelitian di 

lapangan, pengolahan data, dan lain-lain. Contoh lembar ucapan terima kasih dapat 

dilihat pada Lampiran 29. 
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BAGIAN IV PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM 

JURNAL 
 

Artikel ilmiah adalah suatu bentuk tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam 

suatu media ilmiah seperti dalam jurnal, monograf, atau dalam suatu repositori. Peneliti 

yang banyak menulis artikel ilmiah dalam jurnal akan dikenal banyak orang, karena 

tulisannya banyak dibaca dan isi artikelnya pun banyak dikutip oleh peneliti lain. 

Publikasi artikel ilmiah merupakan syarat wajib kelulusan program sarjana. Publikasi 

artikel ilmiah tidah harus memuat semua parameter yang diamati dalam penelitian. Dari 

suatu kegiatan penelitian, dapat ditulis lebih dari satu artikel untuk dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah.  

Penyusunan artikel untuk jurnal atau repositori dapat dilakukan jika penelitian 

sudah selesai dan pengolahan data telah dilakukan dengan benar. Jadi artikel tidak harus 

ditulis setelah seminar hasil penelitian dilaksanakan. Artikel ilmiah terdiri atas tiga 

bagian pokok:  

1. Bagian awal yang meliputi judul artikel, nama penulis beserta alamatnya dan 

abstract atau abstrak.  

2. Bagian badan artikel yang meliputi “Pendahuluan”, “Metodologi”, “Hasil dan 

Pembahasan” dan “Kesimpulan dan Saran” 

3. Bagian akhir yang berisi ucapan terima kasih dan daftar rujukan atau referensi yang 

digunakan. 

 

 

4.1 Bagian Awal Artikel Ilmiah 

Bagian awal artikel ilmiah terdiri dari judul, nama penulis afiliasi (lembaga di 

mana penelitian dilaksanakan), alamat penulis korespondensi dan abstrak beserta kata 

kunci. 

 

4.1.1 Judul dan  halaman judul artikel ilmiah 

Judul artikel ditempatkan pada posisi di tengah dengan huruf kapital pada setiap 

awal kata kecuali untuk kata sambung.  Jumlah kata pada judul artikel tidak lebih dari 

20 kata dan dicetak tebal. Pada halaman judul dicantumkan nama penulis, afiliasi 

(lembaga di mana penelitian dilaksanakan) dan alamat penulis korespondensi. Judul 

harus dibuat menarik, singkat, dan informatif. Nama penulis (mahasiswa dan 

pembimbing) ditulis lengkap nama depan dan nama belakang (tanpa gelar), afiliasi 

penulis (Jurusan, Fakultas Pertanian dan Universitas Riau) dan ditempatkan pada baris 

berikutnya dengan posisi di tengah.  

 

4.1.2 Abstrak dan kata kunci artikel ilmiah 

Abstrak berisi uraian singkat tapi lengkap dari tulisan yang biasanya 

menjelaskan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil yang 

didapatkan. Abstrak hanya terdiri dari satu paragraf yang jumlah kata tidak lebih dari 

250. Abstrak artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak dalam 

bahasa Inggris dibuat dalam bentuk kalimat past tense.  



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   26 

 

Abstrak ditutup dengan beberapa kata kunci (keywords). Jumlah kata kunci 

bervariasi antara 5 sampai 6 kata. Kata kunci sangat penting dalam sebuah artikel 

sebagai indeks sitasi.  

 

 

4.2 Bagian Badan Artikel Ilmiah 

Bagian badan artikel ilmiah terdiri dari bagian Pendahuluan, Bahan dan Metode, 

Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan dan Saran. 

 

4.2.1 Pendahuluan 

Pendahuluan dalam artikel ilmiah menguraikan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendahuluan bertujuan untuk menghantarkan 

pembaca tentang alasan mengapa penelitian dilakukan dan meyakinkan pembaca 

tentang pentingnya serta keutamaan penelitian. Uraikan dengan jelas permasalahan dan 

berbagai alternatif pemecahannya. Dalam pendahuluan diperlukan pula berbagai 

argumentasi yang didasari oleh kepustakaan yang sudah ada. Rujukan dari sumber 

pustaka juga dibatasi hanya pada hal-hal yang penting saja. 

 

4.2.2 Metodologi 

Bagian ini menjelaskan materi dan metode yang digunakan dalam penelitian 

dengan lengkap sehingga pembaca memahami betul prosedur yang digunakan dalam 

penelitian. Perlakuan yang diteliti dijelaskan bagaimana perlakuan tersebut diberikan 

frekwensinya serta cara pemberiannya. Metode pengambilan sampel harus dijelaskan 

secara rinci sesuai dengan kaidah-kaidah baku pengambilan sampel secara statistik. 

Variabel yang diamati dengan metode yang tidak standar harus dijelaskan secara rinci. 

Jika menggunakan prosedur standar cukup dirujuk saja pustaka acuan metode tersebut. 

Model statistik yang tidak terlalu umum perlu disajikan di dalam bahan dan metode. 

Pada umumnya prosedur metode analisis statistik bergantung pada rancangan percobaan 

yang digunakan dalam penelitian.  

 

4.2.3 Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dibuat dalam satu kesatuan (tidak terpisah dalam sub 

bagian hasil dan sub bagian pembahasan). Pembahasan langsung mengikuti sajian hasil 

yang dibuat, sehingga hasil tidak perlu diuraikan secara berulang-ulang.   

Penyajian data berupa tabel dan gambar dibuat bersama-sama pada  halaman 

teks. Penyajian data yang sederhana sebaiknya menggunakan tabel. Pembuatan tabel 

dan gambar mengacu pada Petunjuk Umum Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian 

Universitas Riau. Gambar berwarna dapat disajikan dalam naskah, tetapi harus dengan 

resolusi yang jelas dan skala/rasio sesuai dengan gambar asli.  

Penulisan hasil dan pembahasan dalam bentuk teks dibuat secara lugas dan jelas 

dengan kalimat yang sederhana dan tidak bertele-tele. Janganlah mengulangi dan 

menyebutkan data yang telah disajikan di dalam tabel, tetapi nyatakanlah implikasi 

ataupun pengertian yang terkandung dari tabel bersangkutan. Kemukakan dengan 

seksama mana fakta yang berasal dari percobaan anda,  mana yang hasil peneliti lain 

dan bagaimana teori yang mendasarinya sampai kita mengemukakan argumentasinya.  
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4.2.4 Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan merupakan sari utama hasil penelitian dan diungkapkan dalam 

bentuk kalimat sederhana. Kesimpulan harus mampu menjawab tujuan penelitian atau 

hipotesis dan tidak memberikan penjelasan seperti pada hasil dan pembahasan.  

Saran yang dikemukakan berdasarkan kesimpulan yang sudah ditarik 

sebelumnya. Saran dapat ditambahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

penyempurnaan pelaksanaan penelitian berikutnya. 

 

 

4.3 Bagian Akhir Artikel Ilmiah 

Bagian akhir artikel ilmiah biasanya terdiri dari bagian Persantunan (Ucapan 

Terima Kasih) dan Daftar Pustaka. 

 

4.3.1 Ucapan terima kasih (Persantunan) 

Ucapan terima kasih diletakkan pada bagian akhir yaitu sebelum daftar pustaka. 

Ucapan terima kasih diberikan kepada penyandang dana penelitian disertai dengan 

nomor kontrak/skim penelitian, dan pihak-pihak yang memberikan bantuan teknis 

kepada penulis dalam penelitian sampai penulisan naskah. 

 

4.3.2 Daftar pustaka  

Penulisan daftar pustaka pada artikel ilmiah merujuk pada Panduan Umum 

Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Riau.  

 

 

4.4  Dan lain-lain 

Penulis yang akan mempublikasikan artikel di dalam jurnal selain JOM 

mengikuti sistematika penulisan jurnal yang bersangkutan. Pedoman ini dapat dilihat 

pada halaman akhir jurnal yang akan dituju atau laman website jurnal tersebut. 

Contoh penulisan artikel ilmiah ditampilkan pada Lampiran 30. 
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  Lampiran 1 Contoh pengetikan karya ilmiah 

IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil 

       Budidaya tanaman sorgum di Indonesia masih sangat terbatas (Hoeman 2007). 

Keterbatasan tersebut salah satu disebabkan oleh tidak tersedianya benih varietas 

unggul sorgum. Tanaman sorgum bukan merupakan tanaman asli Indonesia sehingga 

keragaman genetik yang tersedia masih sangat terbatas. Salah satu upaya peningkatan 

keragaman genetik sorgum adalah dengan melakukan persilangan dari sumber plasma 

nutfah yang tersedia. Kegiatan selanjutnya adalah proses seleksi dan pengujian selama 

beberapa generasi hingga diperoleh galur-galur harapan dengan karakter yang 

diinginkan. 

  

4.1.1 Pewarisan Karakter Toleransi Al pada Stadia Bibit 

       Percobaan studi pewarisan toleransi Al pada stadia bibit bertujuan memperoleh 

informasi mengenai kendali genetik karakter toleransi Al pada fase bibit dan pada 

pertumbuhan akar. Percobaan dilaksanakan di rumah kaca dalam kondisi lingkungan 

terkendali untuk mengurangi pengaruh lingkungan selain dari cekaman Al. Cekaman 

Al pada media kultur hara diberikan 2 hari setelah tanaman dipindahkan dari media 

perkecambahan.  

 

4.2  Pembahasan 

       Dalam penelitian ini telah dilaksanakan percobaan pewarisan toleransi Al pada 

stadia bibit dan percobaan pewarisan pada karakter agronomi serta karakter hasil. 

Pewarisan karakter stadia bibit dilakukan pada media kultur hara dalam  

3 cm 

4 cm 3 cm 

3 cm 

 

3 spasi 

 

3 spasi 

2 spasi 

3 spasi 

2 spasi 

2 spasi 
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………Pengaruh kedua tetua dihitung dengan menggunakan rata-rata populasi F1 dan 

Resiprokalnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Pendugaan pengaruh tetua betina hasil persilangan sorgum Varietas UPCA-

S1 dan Numbu pada cekaman aluminium di kultur hara 

 

Karakter Rata-rata F1 Rata-rata F1R P-Value 

Panjang tajuk (cm) 36,230±8,6 36,850±5,50 0,802tn 

Panjang akar (cm) 14,770±4,8 16,250±5,20 0,357tn 

Bobot kering tajuk (g) 0,214±0,1 0,197±0,10 0,572tn 

Bobot kering akar (g) 2,682±0,2 2,430±0,03 0,363tn 

Nisbah tajuk/akar 0,106±0,9 0,075±0,60 0,429tn 

Nisbah bobot tajuk/akar 2,973±0,8 2,576±0,40 0,110tn 
Keterangan: tn = tidak nyata pada taraf 5% uji-t 

 

………Sedangkan penampilan populasi generasi kedua yang mendapat perlakuan 

cekapan aluminium kultur hara ditampilkan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Penampilan beberapa generasi F2 hasil persilangan sorgum Varietas UPCA 

S1 dan Numbu pada cekaman Al di kultur hara  

 

       Kerusakan akar akibat cekaman Al juga disebabkan terjadinya penebalan ujung 

akar dan akar cabang. Penelitian Caniato et al. (2007) memperlihatkan bahwa 

aktivitas Al menyebabkan pertumbuhan akar sorgum terhambat hingga 30% untuk 

tetua toleran dan mencapai 45% pada populasi bersegregasi sorgum.  

 

 

3 spasi 

2 spasi 

 

3 spasi 

2 spasi 

1 spasi 
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Lampiran 2 Contoh tabel dengan orientasi landscape 
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Lampiran 3 Contoh tabel yang dikutip dari sumber tertentu 

Tabel 14. Perkembangan luas panen tanaman pangan di Provinsi Riau berdasarkan 

jenis dan kabupaten/kota tahun 2007 sampai 2011 

Jenis Tanaman 2007 2008 2009 2010 2011 

Padi sawah 120.482  120.849  127.522  131.263  123.038 

Padi lading 26.685  26.947  21.901  24.825  22.204 

Jagung 18.379  21.397  25.016  18.044  14.139 

Ubi kayu 4.718  4.625  4.379  4.237  4.144 

Ubi jalar 1.627  1.429  1.230  1.252  1.203 

Kacang tanah 3.475  2.412  2.023  2.188  1.819 

Kedelai 2.266  4.319  4.906  5.252  6.425 

Kacang hijau 1.650  1.577 958 1.140 938 
Sumber: Riau Dalam Angka (2012) 
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Lampiran 4 Contoh pembuatan tabel jika tabel melebihi satu halaman 

 

Halaman pertama. 

 

Tabel 2. Pendugaan pengaruh tetua betina hasil persilangan sorgum Varietas UPCA-S1 

dan Numbu pada cekaman aluminium di kultur hara 

 
 

Karakter Rata-rata F1 Rata-rata F1R P-value 

Panjang Tajuk (cm) 36,23±8,6 36,85±5,5 0,802tn 

Panjang Akar (cm) 14,77±4,8 16,25±5,2 0,357tn 

    

….dst    

   

    

    

    

    

Panjang Akar (cm) 14,77±4,8 16,25±5,2 0,357tn 

Bobot Akar akar (g) 0,21±0,1 0,19±0,1 0,572tn 

 

Halaman selanjutnya. 

 

Tabel 2. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter Rata-rata F1 Rata-rata F1R P-value 

Bobot Kering Akar (g) 2,62±0,2 2,43±0,03 0,363tn 

Nisbah Tajuk/Akar 0,10±0,9 0,07±0,60 0,429tn 

Nisbah Bobot Tajuk/Akar 2,97±0,8 2,57±0,40 0,110tn 
Keterangan: tn = tidak nyata pada taraf 5% uji-t 
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Lampiran 5   Contoh gambar yang dikutip dari sumber tertentu 
 

 

 
 

Gambar 3. Deskripsi bentuk buah kelompok tanaman Citrus (IPGRI, 1999) 
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Lampiran 6 Contoh halaman sampul usul penelitian 

USUL PENELITIAN 

 

 

 

PERKEMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis 

Jacq.) PADA TANDAN BUAH SAMPAI BUAH SIAP PANEN 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NAMA MAHASISWA 

NIM.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JURUSAN AGROTEKNOLOGI 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

2015 
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Lampiran 7 Contoh halaman judul dan persyaratan usul penelitian 

USUL PENELITIAN 

 

 

 

PERKEMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis 

Jacq.) PADA TANDAN BUAH SAMPAI BUAH SIAP PANEN 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

NAMA MAHASISWA 

NIM.   

 

 

 

 

 

 
 

 
Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk melaksanakan penelitian 

 

 

 

 

JURUSAN AGROTEKNOLOGI 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU 

PEKANBARU 

2015 

3 spasi 

6 spasi 

5 spasi 

2 spasi 

4 spasi 
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Lampiran 8 Contoh halaman pengesahan usul penelitian 

USUL PENELITIAN 

 

 

 

PERKEMBANGAN BUAH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) PADA 

TANDAN BUAH SAMPAI BUAH SIAP PANEN 

 

 

 

 

 

Oleh: 

NAMA MAHASISWA 

NIM.   

 

 

 

 

 

 

 

Menyetujui  

Setelah diseminarkan pada tanggal 24 Maret 2015 

 

 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Nama dosen I beserta gelar  

NIP.                                         

Pembimbing II 

 

 

 

 

Nama dosen II beserta gelar 

NIP.  

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan  

 

 

 

 

Nama Ketua Jurusan  

NIP. 
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5 spasi 

4 spasi 
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Lampiran 9 Contoh kata pengantar usul penelitian 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan 

kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan usul penelitian dengan judul 

“Perkembangan Buah Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) pada Tandan Buah 

Sampai Buah Siap Panen”.  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Aslim Rasyad, M.Sc. 

sebagai dosen pembimbing I dan Isnaini S.P., M.Si. sebagai dosen pembimbing II yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan motivasi sampai selesainya usul penelitian 

ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan usul penelitian ini. 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan usul 

penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan yang bersifat 

membangun untuk penyempurnaan pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Pekanbaru, Maret 2015 

 

 

Lukman Syaidy Harahap 
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Lampiran 10 Contoh daftar isi usul penelitian untuk Jurusan Agroteknologi, Teknologi 

Pertanian dan Kehutanan 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL …………………………………………………….. i 

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………… ii 

KATA PENGANTAR …………………………………………………… iii 

DAFTAR ISI …………………………………………….......................... iv 

DAFTAR TABEL ………………………………………........................... v 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. vi 

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………............................... vii 

  

I     PENDAHULUAN …………………………………………………… 1 

1.1  Latar Belakang …………………………………………………... 1 

1.2  Tujuan Penelitian …………………………………………………… 3 

1.3  Hipotesis ………………………………………………………..... 3 

  

II    TINJAUAN PUSTAKA ……………………………........................... 4 

2.1  Pertumbuhan Bibit Kakao …………………………………………..…. 4 

2.2  Tanah Gambut …………………………………………………….. 5 

2.3  Abu Janjang Kelapa Sawit ……………………………………………..… 7 

2.4  Pupuk NPK …………………………………………..................... 9 

  

III  METODOLOGI ……………………………………............................ 11 

3.1  Tempat dan Waktu ……………………………………………..…… 11 

3.2  Bahan dan Alat ………………………………………................... 11 

3.3  Metode Penelitian …………………………………....................... 11 

3.4  Pelaksanaan Penelitian ……………………………........................ 13 

3.5  Pengamatan ……………………………………………………...... 15 

3.6  Analisis Data ……………………………………………………… 16 

  

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 18 

LAMPIRAN………………………………………………………………. 21 

  

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   41 

 

Lampiran 11 Contoh daftar isi usul penelitian untuk Jurusan Agribisnis 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…… i 

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………….….. ii 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………. iii 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………… iv 

DAFTAR TABEL …………………………………………………...……. v 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. vi 

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………............................... vii 

  

I     PENDAHULUAN ………………………………………………….... 1 

1.1  Latar Belakang …………………………………………………………. 1 

1.2  Perumusan Masalah ………………………………………………. 3 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian ….…………………………………. 4 

1.4  Hipotesis ……………………………………………..................... 4 

  

II    TINJAUAN PUSTAKA ……………………………........................... 5 

2.1  Biaya Pemasaran ……………………………………..................... 5 

2.2  Margin Pemasaran ……………………………………………….. 6 

2.3  Efisiensi Pemasaran ………………………………………………. 8 

2.4  Penelitian Terdahulu …………………………………………….... 10 

  

III  METODOLOGI …………………………........................................... 12 

3.1  Tempat dan Waktu………………………………………………… 12 

3.2  Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel………………………. 12 

3.3  Jenis Data…………………………………...................................... 14 

3.4  Analisis Data……………………………........................................ 14 

3.5  Konsep Operasional…………………………………...................... 16 

  

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………. 19 

LAMPIRAN……………………………………………………………..…. 21 

  

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   42 

 

Lampiran 12 Contoh daftar tabel 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel Halaman 

1.  Rata-rata berat kering biji 10 hari setelah penyerbukan pada beberapa 

galur dan tetua tanaman kedelai ………………………………………. 

 

21 

  

2. Rata-rata berat kering biji 15 hari setelah penyerbukan pada beberapa 

galur dan tetua tanaman kedelai ……………………………………….. 

 

22 

  

3. Rata-rata berat kering biji 20 hari setelah penyerbukan pada beberapa 

galur dan tetua tanaman kedelai ……………………………………… 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   43 

 

Lampiran 13 Contoh daftar gambar 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar Halaman 

1. Perubahan bobot segar buah kelapa sawit selama perkembangan di 

tanaman ………………………............................................................... 

 

16 

  

2. Perubahan volume buah kelapa sawit selama perkembangan di 

tanaman ……………………................................................................... 

 

19 

  

3. Perubahan ketebalan mesocarp buah kelapa sawit selama 

perkembangan di tanaman ……………….............................................. 

 

21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   44 

 

Lampiran 14  Contoh daftar lampiran 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran Halaman 

1. Bagan percobaan di lapangan menurut rancangan acak kelompok 

(RAK) ………………………................................................................ 

 

50 

  

2. Jadwal pelaksanaan penelitian  ……………………………………….. 51 

  

3. Deskripsi varietas padi Batang Hari  ………………………………..... 52 

  

4. Deskripsi varietas padi Cisadane …………………............................... 53 

  

5. Daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara pedagang 

sampel di kabupaten Kampar ………………………………………… 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian UR   45 

 

Lampiran 15  Contoh cara penulisan tinjauan pustaka 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1  Tanaman Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan, termasuk ke dalam 

tanaman monokotil yang mempunyai batang tunggal. Menurut Mangoensoekarjo dan 

Semangun (2005), secara taksonomi kelapa sawit merupakan tanaman jenis palmae 

dengan Ordo: Spadiciflorae (Arecales); Family: Palmae; Sub–family: Cocoideae; 

Genus: Elaeis; Spesies: Elaeis guineensis Jacq.   

Ocsvament (2012) menyatakan bahwa organ tanaman kelapa sawit dibagi atas 

tiga bagian utama, yaitu bagian akar, batang dan daun, sedangkan bagian tanaman 

lainya berupa kuncup dan bunga dianggap modifikasi batang dan daun. Kelapa sawit 

mempunyai akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Batang kelapa sawit 

tumbuh tegak dibalut oleh pangkal pelepah daun (Pahan, 2011). Dst…….. 

 

1.2  Perkembangan buah kelapa sawit 

Masa perkembangan buah kelapa sawit mulai dari penyerbukan sampai 

mencapai masak panen memerlukan waktu sekitar 140 sampai 160 hari tergantung 

kepada varietas, teknik budidaya, lokasi penanaman dan lingkungan tanamannya 

(Flingoh dan Zukarinah, 1989). Tranbarger, et al. (2011) menyatakan bahwa 

perkembangan dan pematangan buah kelapa sawit terdiri dari tiga tahap pertumbuhan, 

dimana pada fase pertama yang berlangsung sampai 60 hari setelah penyerbukan (HSP) 

terjadi pertambahan berat buah. 
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Lampiran 1. Sifat dan ciri tanah gambut Desa Rimbo Panjang 

No Parameter Kandungan Unsur Hara 

Tanah Kriteria 

1 C Org (%) 16,2 Tinggi 

2 N Total (%) 0,43 Sedang 

3 C/N (%) 37,67 Sangat Tinggi 

4 P2O5 (%) 207,5 Sangat Tinggi 

5 K-dd (cmol/kg) 4,02 Sangat Tinggi 

6 Ca (cmol/kg) 1,32 Sangat Rendah 

7 Mg (cmol/kg) 3,12 Tinggi 

8 Na (cmol/kg) 1,59 Sangat Tinggi 

9 KTK (Cmol/kg) 17 Sedang 

10 KB (%) 55,73 Tinggi 

11 Cu (ppm) 12,39 
 

12 Zn (ppm) 12,75 
 

13 Mn (ppm) 7,69 
 

14 Fe (ppm) 90 
 

15 Fe S2  (ppm) 0,18 
 

16 Al-dd (cmol/kg) 0,4 Sangat Rendah 

17 H+ (me/100g) 0,4 
 

18 Ph 3,37 Sangat Masam 
Sumber : Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, 2012 
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ABSTRACT 

 

 

 Seed productivity of soybean in Indonesia is still low due mainly to 

environmental and genetic factors and improper cultural practices. Productivity can be 

increased, however, by the improvement of the existing soybean varieties and 

developing new varieties. The objectives of this study were to evaluate seed 

development of several soybean lines and to compare them with their parental 

varieties. The field experiment was conducted in the Faculty of Agriculture Experiment 

Station,   Riau University located in Pekanbaru from December 2001 to March 2002. 

Eight genotypes consisting of six F7 lines and their two parents were each planted in a 

2 m by 5 m plot with 3 replications. Parameters observed were seed dry weight at 10, 

15, 20, 25 and 30 days after anthesis, and at harvesting time, dry matter accumulation 

rate, effective filling period and moisture content of the seed. Data obtained from this 

study were analyzed by using the analysis of variance followed by LSD at p=0.005. 

The results indicated significant differences among genotypes and between the six lines 

and their respective parents.  The highest rate of dry matter accumulation was shown 

by Malabar with the value of 3.99 mg per seed per day and the value was significantly 

different from those of other genotypes. The shortest seed filling period was observed 

in Malabar and the longest duration was obtained from line KM 13 EC. 

 

Keywords: Seed development, fresh weight, dry weight, soybean genotypes, 

productivity 
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                                                RINGKASAN 

 

 

 

Salah satu sentra perkebunan kelapa di Indonesia terletak di Indragiri Hilir, 

Riau terutama Kecamatan Mandah yang mempunyai perkebunan kelapa terluas dan 

produksi kelapa terbesar. Umumnya dikelola oleh rakyat sebagai sumber pendapatan 

utama rumahtangga, sehingga curahan waktu kerja rumahtangga paling banyak 

dialokasikan pada usahatani kelapa. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, alokasi waktu kerja, 

pendapatan dan pengeluaran rumahtangga petani kelapa. Kedua, menganalisis dampak 

perubahan kebijakan ekonomi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

ekonomi rumahtangga petani kelapa. Ketiga, merumuskan implikasi kebijakan 

ekonomi terhadap pengembangan perkebunan kelapa di Kecamatan Mandah 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data cross section tahun 2015 

dari wawancara langsung dengan 45 petani kelapa di tiga desa/kelurahan yaitu 

Kelurahan Khairiah Mandah (desa yang dekat dengan pelabuhan), Desa Bente (agak 

jauh dari pelabuhan), dan Desa Bolak Raya (jauh dari pelabuhan), Kecamatan Mandah 

menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel diambil 15 petani per desa 

menggunakan metode Snowball Sampling, dengan kriteria: (1) memiliki luas lahan di 

atas satu hektar, dan (2) memiliki tanaman berumur 8-35 tahun (tanaman kelapa 

berumur produktif). Pengambilan sampel pertama dimulai dari wawancara dengan 

kepala desa, selanjutnya didapatkan petani dengan kriteria yang dicari, begitu 

seterusnya  sampai didapatkan 15 petani untuk masing-masing desa. Pendekatan 

ekonometrika model persamaan simultan dengan metode Two Stage Least Square 

(2SLS) digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada peubah yang responsif mempengaruhi 

produksi. Pendapatan dalam usahatani kelapa responsif terhadap alokasi waktu kerja. 

Pada persamaan pendapatan luar usahatani kelapa, tidak ada peubah yang responsif 

mempengaruhinya. Faktor yang responsif mempengaruhi pengeluaran rumahtangga 

petani kelapa adalah peubah pendapatan total rumahtangga, tabungan, total curahan 

kerja rumahtangga, dan konsumsi total rumahtangga. Implikasi kebijakan yang dapat 

diambil pemerintah dalam rangka mengembangkan perkebunan kelapa di Kecamatan 

Mandah adalah dengan melakukan perbaikan tanggul untuk memperbaiki trio tata air, 

peremajaan kelapa, dan pemberantasan hama dan penyakit sehingga meningkatkan 

produksi dan pendapatan rumahtangga. Sementara itu, dalam rangka untuk 

meningkatkan pendapatan, rumahtangga disarankan lebih banyak mengalokasikan 

waktu kerjanya di dalam usahatani kelapa dan Investasi usaha sebaiknya diarahkan 

pada upaya untuk peremajaan kelapa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perubahan morfologi dan fisiologi buah kelapa 

sawit selama perkembangan sampai siap panen. Sebanyak 48 tandan buah dengan umur 

berbunga sama dipilih dari pohon kelapa sawit yang ada di Kebun Percobaan PT Panca Surya 

Garden, Kubang Raya, Kampar. Tandan. Tiga tandan buah dipanen mulai dari 30 hari setelah 

penyerbukan (HSP), dengan interval waktu 15 hari sampai buah siap panen. Pengamatan 

perubahan sifat morfologis dan fisiologis dilakukan pada berat segar dan berat kering buah, 

kadar air pada buah, ketebalan mesokarp, diameter buah, volume buah dan warna buah. Data 

dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis korelasi antar parameter yang 

diamati. Hasil menunjukan perubahan sifat morfologi buah seperti ketebalan mesokarp, volume 

buah dan diameter buah berlangsung dengan pola yang sama. Pertambahan ketiga parameter 

terjadi cepat mulai 30 HSP sampai 75 HSP, diikuti dengan pertambahan yang sangat lambat 

mulai 75 sampai 150 HSP dan akhirnya kembali terjadi peningkatan cepat dari 150 sampai 180 

HSP. Pola perkembangan berat kering dan berat basah berlangsung dengan pola yang hampir 

sama dimana terjadi peningkatan yang terus menerus mulai 30 sampai 180 HSP, kemudian 

diikuti dengan penurunan sampai 187 HSP. Kadar air buah meningkat sedikit dari 30 sampai 

45 HSP kemudian berkurang mulai 45 sampai 187 HSP. Warna buah berubah dari ungu 

kehitam-hitaman menjadi ungu kemerahan dan akhirnya pada saat panen warnanya berubah 

menjadi kuning kemerahan. 

 

Kata Kunci: kelapa sawit, perkembangan buah, analisis regresi 

 

ABSTRACT 

This study were aimed to determine the change of morphological and physiological traits 

during oil palm fruit development. Forty eight oil palm flower bunches at the same day of 

anthesis were selected in the Site Research of PT Panca Surya Garden at Kubang Raya, 

Kampar. Three bunches were harvested starting at 30 days after pollination (DAP), and next 

three bunches were harvested with 15 day interval until it were ready to harvest. The change of 

morphological and physiological traits were observed such as fresh weight, dry weight, fruit 

moisture content, mesocarp thickness, fruit diameter, fruit volume and fruit color. The data 

were analyzed using simple regression analysis and correlation coefficient. The results 

indicated that morphological change in mesocarp thickness, fruit volume and fruit diameter 

occurred in similar pattern. Rapid change appeared from 30 to 75 DAP, followed by a 

increased very slowly from 75 to 150 DAP and finally the rapid increase from 150 to 180 DAP. 

The change pattern of dry weight and fresh weight was similar, in which progressive increase 

was occurred from 30 to 180 DAP then followed by decreased until 187 DAP. Fruit moisture 

content increased slightly from 30 to 45 DAP then decreased progressively from 45 to 187 

DAP. Fruit color changed from dark purple to red purple and finally turn into yellow red when 

it harvested. 

 

Keywords : oil palm, fruit development, regression analysis,  
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PENDAHULUAN 

 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq.) merupakan tanaman perkebunan 

penghasil minyak yang menjadi komponen 

penting dalam perekonomian rakyat antara 

lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan 

sebagai sumber devisa negara. Hal ini 

disebabkan kelapa sawit mampu 

menghasilkan minyak dengan nilai ekonomi 

terbesar per hektarnya di dunia (Balai 

Informasi Pertanian, 1990). 

Pengembangan usaha kelapa sawit di 

Indonesia berlangsung dengan sangat pesat, 

di mana luas penanaman di Indonesia 

semenjak tahun 2006 menempati urutan 

terluas di antara negara-negara penghasil 

kelapa sawit. Namun, upaya yang 

berhubungan dengan aspek morfologi serta 

fisiologi yang berhubungan dengan 

perkembangan buah mulai terjadi 

penyerbukan sampai buah siap dipanen 

masih belum banyak mendapat perhatian. 

Padahal, aspek perkembangan buah dan biji 

sangat penting diketahui untuk berbagai 

upaya maksimalisasi hasil serta penentuan 

saat panen yang sesuai untuk tanaman 

pertanian.  

Pada tanaman tahunan seperti kelapa 

sawit, perkembangan buah merupakan 

proses biologis yang sangat kompleks dan 

berbeda dari tanaman pangan berumur 

setahun. Buah kelapa sawit mempunyai 

daging buah atau mesokarp yang tebal dan 

di dalamnya kaya akan minyak. Murphy 

(2009), menyatakan bahwa buah sawit 

merupakan buah penghasil lemak tertinggi 

di antara buah penghasil lemak lainnya 

dimana 80% dari berat keringnya terdiri 

dari lemak. Selain itu dalam buah ini 

terdapat pula berbagai senyawa kimia 

nutrisi seperti carotin dan provitamin A 

(Solomon dan Orozco, 2003).  

Lamanya masa perkembangan buah 

kelapa sawit sampai mencapai masak panen 

memerlukan waktu sekitar 140 sampai 160 

hari tergantung kepada varietas dan 

lingkungan tanamannya (Aziz, 1990; 

Flingoh dan Zukarinah, 1989). Pemasakan 

buah dicirikan dengan terjadinya perubahan 

warna dari buah muda yang warnanya ungu 

kehitam-hitaman menjadi oranye 

kemerahan setelah buahnya matang panen 

(Razali et al., 2012). Waktu matang buah 

pada tandan buah tidak sama, dimana yang 

matang lebih dahulu adalah bagian ujung 

(apical), diikuti oleh bagian tengah tandan 

(equatorial) dan berakhir di bagian bawah 

(basal) (Kaida dan Zulkifli, 1992). 

Kematangan buah terjadi saat terjadinya 

akumulasi maksimum bahan kimia di buah, 

di mana lemak sebagai penyusun utama 

pada buah dan biji dapat mencapai 45% 

berdasarkan berat basah (Razali et al., 

2012). Sintesis lemak akan terhenti setelah 

buah masuk fase lewat masak dan 

sebahagian buah mulai tanggal dari tandan 

buah (Aziz, 1990). 

Aspek perkembangan biji pada 

berbagai tanaman pangan sangat intensif 

dilakukan dan hasilnya digunakan untuk 

rekomendasi dan penentuan saat panen.  

Pada kelapa sawit, hal yang sama juga 

terjadi sawit dimana perkembangan biji 

sangat di tentukan oleh supply assimilat dan 

ukuran buah akan menjadi lebih besar jika 

assimilat tidak terbatas (Legos et al., 2009). 

Panen yang tepat adalah pada saat 

tercapainya masak fisiologis yang ditandai 

dengan tercapainya berat kering buah 

maksimum. Sementara itu, penanda yang 

popular digunakan untuk saat panen buah 

kelapa sawit adalah warna kulit buah yang 

berubah menjadi oranye dan adanya buah 

yang gugur dari tandan buah. Kriteria ini 

mudah untuk dilakukan di lapangan, akan 

tetapi buah yang dipanen cepat menurun 

mutunya setelah dipanen dan harga jualnya  

menurun seiring dengan bertambah 

lambatnya waktu buah sampai di pabrik.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan pola perubahan sifat morfologi 

dan fisiologi buah kelapa sawit selama 

perkembangan buah sampai siap panen. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun 

Percobaan PT Panca Surya Garden yang 

berlokasi di Kubang Raya, Kecamatan Siak 

Hulu Kabupaten Kampar. Lahan kebun 

percobaan ini terletak pada ketinggian 

sekitar 7 m dari permukaan laut. Kondisi 

lingkungan pada saat penelitian adalah 

musim kering dengan curah hujan rata-rata 

bulanan kurang dari 100 mm.  
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Sebanyak 48 pohon kelapa sawit 

varietas Tenera yang mempunyai bunga 

betina siap diserbuki dipilih secara acak 

dari pohon yang berumur 6 tahun kemudian 

dibungkus dengan kantong polinasi. 

Tanaman sampel diberi tanda dengan kertas 

vanilla berwarna kuning yang diikatkan di 

pelepah daun tempat beradanya tandan. 

Tanaman kelapa sawit ini berasal dari 

persilangan antara Dura x Pesifera asal 

PPKS. Pollen yang digunakan untuk 

penyerbukan dikoleksi dari tanaman yang 

terletak di kebun yang sama. Penyerbukan 

buatan dilaakukan pada hari yang sama 

untuk menjamin awal perkembangan buah 

berlangsung pada waktu yang sama. 

Pengamatan dilakukan setiap 15 hari 

mulai 30 hari setelah penyerbukan (HSP) 

sampai tandan berumur 187 HSP. Setiap 

kali panen diambil tiga tandan buah yang 

berasal dari tanaman sampel yang berbeda 

dan diamati sifat morfologis seperti volume 

buah, tebal mesocarp, diameter buah dan 

perubahan warna buah. Selain itu diamati 

pula beberapa sifat fisiologis seperti berat 

basah, berat kering dan kadar air buah. Data 

dianalisis dengan cara regressi sederhana 

dan dibuat grafik perkembangannya. Selain 

itu juga dilakukan analisis korelasi untuk 

melihat adanya hubungan antara masing-

masing variable.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Volume Buah  

Hasil pengamatan volume buah 

kelapa sawit setelah diuji menggunakan 

regresi terlihat bahwa volume buah 

bertambah secara gradual dengan tiga fase 

perkembangan. Hasil analisis regresi 

menunjukkan persamaan   ý=3,23+0,091X 

yang berarti volume buah bertambah secara 

linear sebanyak 0,091 ml per hari per buah 

mulai 30 sampai 187 HSP. Berdasarkan 

persamaan regresi yang diperoleh untuk 

volume buah segar terlihat penyimpangan 

volume buah dengan kisaran antara -3,277 

ml sampai 4,284  ml  per buah. Hasil 

pengamatan volume buah segar yang 

dipanen setiap 15 hari dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

Pola perkembangan volume buah 

bertambah dengan sangat cepat mulai 30 

HSP sampai 75 HSP, selanjutnya 

pertambahan volume buah relatif konstan 

sampai berumur 90 HSP. Buah yang 

dipanen mulai 105 HSP bertambah 

volumenya dengan cepat dan mencapai 

volume maksimum saat buah dipanen 180 

HSP. Setelah tercapai volume maksimum, 

volume cenderung berkurang di mana pada 

187 HSP nilainya adalah 21,33 ml per buah. 

Peningkatan volume buah yang terjadi 

disebabkan ukuran dan luas penampang 

buah mengalami perubahan setiap 

pengamatan sehingga akan meningatkan 

volume buah.  

 Sukamto (2008) menyatakan bahwa 

pertambahan berat dan ukuran buah akan 

mempengaruhi berat kering dan volume 

suatu buah. Hal ini disebabkan semakin 

bertambahnya berat dan ukuran buah akan 

meningkatkan susunan dan struktur pada 

buah kelapa sawit sehingga volume buah 

akan bertambah.  

 

Ketebalan Mesokarp  

Ketebalan  mesokarp kelapa sawit 

yang diamati setiap 15 hari bertambah 

dengan laju yang berbeda selama 

perkembangannya. Analisis regressi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa persamaan 

regressinya adalah,  ý=2,87+0,015X yang 

berarti ketebalan mesokarp bertambah 

secara linear sebanyak 0,15 mm per hari per 

buah mulai 30 sampai 187 HSP. 

Berdasarkan persamaan regresi yang 

diperoleh untuk ketebalan mesokarp buah 

terlihat penyimpangan dengan kisaran 

antara 0,141 mm sampai 0,472  mm per 

buah. 

Pola perkembangan ketebalan 

mesocarp buah yang diamati setiap 15 hari 

sampai 187 HSP dapat disimak pada 

Gambar 2. Pola perubahan ketebalan 

mesokarp mengikuti pola perubahan 

volume buah sesuai dengan waktu setelah 

penyerbukan. 

Pola perkembangan tebal mesokarp 

buah pada Gambar 2 menunjukkan adanya 

peningkatan yang pesat dari 30 sampai 60 

HSP dari 3 mm menjadi lebih dari 4,00 

mm. Pertambahan tebal mesokarp mulai 60 

HSP berlangsung dengan lambat sampai 

135 HSP, sementara setelah 135 HSP 

ketebalan mesokarp kembali meningkat 
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dengan cepat sampai 160 HSP yaitu dari 

4,25 menjadi lebih dari 5,50 mm. 

Selanjutnya ketebalan mesokarp kembali 

konstan dan malah menurun pada saat 165 

HSP sampai buah umur 187 HSP. Tebal 

dan tipisnya mesokarp pada buah sawit 

sangat  dipengaruhi dari sifat genetik dan 

umur tanaman (Risza, 1995). Tebal 

mesokarp dari penelitian ini sedikit lebih 

tipis dari laporan PTPN V, yang diduga 

karena  umur tanaman yang diteliti ini 

masih berumur kurang dari 8 tahun. 

 

Diameter Buah (cm) 

Hasil pengamatan diameter buah 

kelapa sawit setelah diuji dengan regresi 

linear menunjukkan persamaan regresi;      

ý=1,84+0,007X yang memberikan indikasi 

bahwa diameter buah mengalami 

peningkatan 0,007 cm setiap hari. Hasil 

pengamatan diameter buah segar yang 

dipanen setiap 15 hari dapat dilihat pada 

Gambar 3.   

Pola perubahan diameter buah ini 

mengikuti pola perubahan volume buah 

pada Gambar 1. Pertambahan diameter 

buah kelapa sawit meningkat dengan cepat 

dari 30 HSP yaitu sebesar 1,6 cm menjadi 

sekitar 2,5 cm pada buah 45 HSP. 

Selanjutnya pertambahan bobot buah segar 

berlangsung dengan kecepatan yang lebih 

lambat dan hampir terlihat konstan sampai 

umur buah 135 HSP. Peningkatan diameter 

buah yang agak cepat kembali terjadi pada 

buah 150 sampai 180 HSP dengan nilai 

maksimum 3,40 cm dan kemudian menurun 

setelah 180 HSP menjadi 3,02 cm.  

 

 

Gambar 1. Pola perubahan volume buah segar 

yang diamati setiap 15 hari mulai 30 

HSP sampai lewat kriteria panen. 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola perubahan ketebalan mesocarp 

buah yang diamati setiap 15 hari      

mulai 30 HSP sampai lewat kriteria 

panen. 

 

 
Gambar 3. Perubahan diameter buah kelapa 

sawit selama perkembangan sampai 

saat panen  

 

Bobot buah segar (gram) 

Hasil analisis regressi terhadap 

pengamatan bobot buah segar kelapa sawit 

menghasilkan persamaan regresi liner,        

ý=3,19+0,089X yang berarti bahwa bobot 

buah segar mengalami peningkatan 0,089 g 

(89 mg) setiap hari per buah. Hasil 

pengamatan bobot buah segar yang dipanen 

setiap 15 hari dapat dilihat pada Gambar 4.   

Bobot basah buah kelapa sawit 

meningkat dengan cepat dari 30 HSP 

sampai 60 HSP yaitu kurang dari 2,5 g 

menjadi 10 g per buah. Selanjutnya 

pertambahan bobot buah segar berlangsung 

dengan kecepatan yang lebih lambat sampai 

umur buah 135 HSP. Peningkatan yang 

cepat kembali terjadi pada buah 150 sampai 

180 HSP dengan berat segar maksimum 

sekitar 19,45 g per buah yang  kemudian 

terjadi penurunan setelah 180 HSP sampai 

menjadi 19,03 g per buah segar pada saat 

187 HSP. 

Peningkatan bobot buah segar diawal 

perkembangan disebabkan metabolisme 

bahan-bahan kimia dan translokasi molekul 

air berlangsung dengan cepat karena 

pembentukan bagian buah mulai tersusun 
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sempurna. Pada periode ini ruang bakal biji 

masih dipenuhi oleh air sementara 

mesokarp yang ada juga masih lebih 

didominasi oleh molekul air. Tranbarger    

et al. (2011) menyatakan bahwa endosperm 

terbentuk secara aktif pada periode 70 hari 

setelah penyerbukan (HSP) dan 

pembentukan minyak mulai pada saat 120 

HSP sehingga menyebabkan bobot segar 

buah bertambah. 

 

Berat Kering (gram) 

Pengamatan berat kering  kelapa 

sawit yang dianalisis dengan regressi linear 

diperoleh hasil persamaan sebagai berikut; 

ý=-4,84+0,095X yang berarti bahwa berat 

kering buah bertambah secara linear 

sebanyak 0,095 g atau setara dengan 95 mg 

per hari per buah mulai 30 sampai 187 

HSP. Hasil pengamatan bobot kering buah 

yang dipanen setiap 15 hari dapat dilihat 

pada Gambar 5.   

Pola perubahan berat kering buah 

bertambah dengan lambat mulai 30 HSP 

sampai 90 HSP, selanjutnya berat kering 

buah bertambah dengan cepat dan 

signifikan sampai berumur 180 HSP. Buah 

yang dipanen mulai 105 HSP bertambah 

berat keringnya mencapai berat maksimum 

saat buah dipanen 180 HSP. Hal ini 

disebabkan berat kering buah memiliki 

hubungan dengan bobot buah segar, 

semakin berat bobot buah segar maka akan 

semakin tinggi berat keringnya. 

Menurut Jumidi (2008) berat dan 

ukuran buah akan bertambah dengan 

semakin meningkatnya umur tanaman 

kelapa sawit. Bertambahnya berat dan 

ukuran buah kelapa sawit akan terlihat 

ketika tanaman kelapa sawit berumur 8-10 

tahun. Hal ini disebabkan pada tanaman 

kelapa sawit yang berumur < 8 tahun 

tanaman belum dapat mengoptimalkan hasil 

fotosintat dan memaksimalkan pengambilan 

unsur hara dari dalam tanah yang 

menyebabkan pembentukan buah menjadi 

menurun (Lubis, 1992). Menurut Pahan 

(2011), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produktifitas buah kelapa 

sawit itu sendiri yaitu karakteristik tanah, 

topografi, iklim, unsur hara, cahaya, 

pemupukan dan sistem drainase. 

 

Kadar Air Buah  

Hasil pengamatan kadar air buah  

kelapa sawit setelah diuji menggunakan 

regressi menunjukkan terjadinya penurunan 

kadar air buah mulai dari 45 HSP dari 

87,6% per buah sampai 41% per buah saat 

berumur 187 HSP dengan persamaan 

regresi liner; ý=111,36+-0,432X yang 

berarti bahwa kadar air buah mengalami 

penurunan 0,432% setiap hari.  

Hasil pengamatan kadar air buah 

yang dipanen setiap 15 hari dapat dilihat 

pada Gambar 6. Data menynunjukkan 

adanya peningkatan kadar air buah kelapa 

sawit dari 30 HSP sampai 45 HSP sampai 

mendekati 90%. Peningkatan kadar air pada 

awal perkembangan buah disebabkan 

banyaknya air yang masuk ke dalam buah, 

terutama untuk mengisi ruang biji yang 

masih kosong.  

Penurunan kadar air buah terjadi 

dengan konstan mulai 45 HSP sampai 

dengan 90 HSP. Selanjutnya penurunan 

kadar air buah segar berlangsung lebih 

cepat sampai umur buah 165 HSP. 

Penurunan kadar air buah kembali lambat 

pada buah 180 sampai 187 HSP sampai 

menjadi 41%. Penurunan kadar air setelah 

mencapai maksimum, terjadi karena mulai 

45 HSP translokasi bahan ke buah dan biji 

mulai berlangsung dengan laju yang cepat.  

Selain itu sintesis berbagai bahan kimia 

penyusun bahan kering seperti lemak, 

karbohidrat  dan lainnya pada buah mulai 

berlangsung dengan laju yang cukup tinggi. 

 

 

 
 
Gambar 4. Pola perkembangan bobot buah segar 

mulai 30 HSP sampai lewat kriteria 

panen. 
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Gambar 5. Pola perubahan bobot kering buah 

segar mulai 30 HSP sampai panen 

 

 

Gambar 6. Pola perubahan kadar air buah mulai 

30 HSP sampai saat panen 

 

Menurut Evalina (2008), semakin tua 

umur buah mulai dari pembentukan buah 

sampai siap panen kadar air buah akan 

menurun. Hal ini disebabkan pada buah 

yang tua dan buah yang memiliki ukuran 

serta luas penampang yang besar akan 

meningkatkan respirasi sehingga kadar air 

pada buah akan berkurang. 

 

Perubahan Warna Kulit Buah 

 Hasil pengamatan menunjukan 

tidak adanya perubahan warna yang terjadi 

pada saat buah 30 HSP sampai 60 HSP 

dengan warna buah ungu kehitaman. Warna 

kulit buah pada saat 75 HSP sampai 120 

HSP berubah dari ungu kehitaman menjadi 

warna ungu kemerahan. Mulai 135 HSP 

sampai 165 HSP buah mengalami 

perubahan warna menjadi kuning 

kemerahan, dan selanjutnya buah 180 HSP 

sampai 187 HSP memiliki warna buah 

oranye kemerahan. Sepanjang proses 

pematangan buah ini terjadi pula 

pembentukan carotene dengan sangat aktif. 

Kandungan carotene membuat mesocarp 

berwarna oranye menjadi kemerahan. 

Sesuai dengan kematangan buah, perubahan 

warna dari ungu kehitaman menjadi merah 

oranye disebabkan terbentuknya senyawa 

anthocyanin. 

 

KESIMPULAN 

 

Perubahan morfologi buah selama 

masa perkembangan terjadi dengan pola 

yang hampir sama untuk berat segar, 

volume buah, ketebalan mesokarp dan 

diameter buah. Pola perkembangan berat 

kering berbeda dengan pola perubahan 

parameter lain, dimana pertambahan 

berlangsung sangat lambat di awal 

perkembangan buah yang diikuti 

pertambahan yang cepat mulai 60 HSP 

sampai mencapai maksimum saat 180 HSP. 

Kadar air buah bertambah pada awal 

perkembangan dan mulai menurun mulai 45 

HSP sampai buah dipanen. Terdapat 

korelasi yang posistif antara semua 

parameter, kecuali korelasi negatif dengan 

kadar air buah 
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