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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KARYA TULIS ILMIAH (KTI) D3 FARMASI STIKES Al-IRSYAD AL-

ISLAMIYYAH 

Lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill 

of thinking, management skill dan communication skill. Kekurangan atas salah satu dari 

keempat keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu 

lulusan. Sinergisme keempatnya akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam 

kecepatan menemukan solusi atas persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang 

dihadapinya. Perilaku dan pemikiran yang ditunjukkan akan bersifat konstruktif realistik, 

artinya kreatif (unik dan bermanfaat) serta dapat diwujudkan. Salah satu cara mewujudkan 

hal tersebut di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, khususnya Prodi D3 Farmasi 

adalah melalui Karya Tulis Ilmiah (KTI).  

Seperti halnya di Sekolah Tinggi dan Perguruan Tinggi lainnya, kedudukan karya 

tulis ilmiah di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap merupakan bagian dari tuntutan 

formal akademik. Dilihat dari jenisnya, karya tulis ilmiah yang ada di Program Studi D3 

Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap merupakan makalah yang merupakan 

laporan hasil pengamatan. Karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah biasa sebagai bagian 

dari sistem perkuliahan yaitu merupakan komponen tugas-tugas berstruktur yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Karya tulis ilmiah dalam bentuk 

laporan pengamatan menjadi komponen utama tugas mahasiswa di setiap akhir mahasiswa 

menjelang kelulusan. Hal ini dilakukan agar mahasiswa mampu mengungkapkan 

pikirannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.  

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

telah dilakukan di Apotek, Rumah Sakit, Industri Farmasi yang berkaitan dengan bidang 

farmasi. Hasil yang diperloleh dipadukan dengan kajian atau tinjauan pustaka. Beberapa 

sumber kajian pustaka yang dapat digunakan antara lain: dokumen, karya ilmiah yang 

dipublikasikan (artikel dalam jurnal, internet, buku) dan karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan (makalah, skripsi, tesis dan disertasi). Laporan pengamatan mahasiswa 

yang telah disusun mengacu hal-hal di atas disebut dengan Tugas Akhir (TA). Dalam 

kaitan ini, karya tulis ilmiah tersebut merupakan karya ilmiah mahasiswa yang diuji secara 

terbuka dan objektif dalam rangka penyelesaian studi. 
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B. PERANAN KARYA TULIS ILMIAH 

Karya tulis ilmiah memiliki peranan yang sangat penting di setiap Sekolah Tinggi 

atau Perguruan Tinggi. Beberapa peranan utama dari karya tulis ilmiah ini yaitu:  

1. Menjadi sarana pembelajaran untuk menyajikan nilai-nilai praktis maupun nilai-nilai 

teoritis hasil-hasil pengkajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen,  

2. Memperkaya khasanah keilmuan dan memperkokoh paradigma keilmuan pada bidang 

atau disiplin ilmu yang relevan. 

3. Menunjang kompetensi lulusan agar mampu menuangkan pemikiran secara tertulis dan 

ilmiah dalam rangka pengembangan diri sebagai ahli madya farmasi.  

Berdasarkan uraian di atas maka karya tulis ilmiah di lingkungan Prodi D3 Farmasi 

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengemban dua misi antara lain: 

1. Sarana pembelajaran untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pikirannya secara 

sistematis, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka 

penyelesaian studi 

2. Sarana pembelajaran untuk memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu 

pengetahuan yang dipertanggungjawabkan kepada komunitas akademik dan 

masyarakat 

 

C. MODEL DAN JENIS/BENTUK KTI 

Kompetensi untuk Program Studi D3 diarahkan pada lulusan yang menguasai 

kemampuan praktis dalam bidang kerja yang bersifat rutin, serta mampu melaksanakan 

pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

model KTI Prodi D3 Farmasi pada tahun 2016 seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Model dan Bentuk/Jenis KTI 

MODEL KETERANGAN 

BAHAN BAKU Laporan PKL: 

1. PKL di Apotek 

2. PKL di Industri Farmasi 

3. PKL di RS 

Penelitian sederhana  

ORIENTASI Kompetensi di tempat kerja dan kebutuhan di lahan praktik 

BENTUK/JENIS 

KTI 

Makalah 

LUARAN Artikel Ilmiah untuk Program Kreativitas Mahasiswa (PKM AI) 

Model KTI tersebut bersifat observasional karena data diperoleh berdasarkan 

pengamatan saat mahasiswa melaksanakan praktik, baik PKL di pelayanan komunitas, 

industri farmasi maupun rumah sakit. Hasilnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 

Misalnya studi deskriptif perbekalan di gudang farmasi atau instalasi farmasi RS, 

berkaitan dengan manajemen pengadaan obat/alat kesehatan yang menjadi salah satu 

uraian tugas ahli madya farmasi yang ada di RS. Aspek pelayanan yang didukung oleh 

teknologi informasi atau sistem informasi manajemen/komputerisasi di Instalasi Farmasi 

juga dapat dibahas dalam studi deskriptif. 

 

D. MATERI KARYA TULIS ILMIAH 

Materi karya tulis ilmiah dikembangkan mengacu pada spesifikasi bidang kajian 

yang ada di farmasi dan peluang kerja. Dengan demikian materi karya tulis ilmiah ini 

dikelompokkan menjadi:  

1. Bidang farmasi teknologi yang di dalamnya mencakup pengembangan sediaan obat-

obatan (salep, krim, tablet, sirup dan sejenisnya), kosmetika, dan obat tradisional.  

2. Bidang farmasi bahan alam mencakup identifikasi dan analisis material organik dan 

anorganik, atsiri, glikosida, fenol dan senyawa lainnya baik dalam tumbuhan maupun 

hewan.  

3. Bidang farmasi rumah sakit meliputi manajemen dan layanan kefarmasian sesuai 

dengan kebutuhan Instalasi Farmasi maupun Rumah Sakit 

4. Bidang farmasi komunitas yang di dalamnya mengkaji masalah penggunaan dan 

pengetahuan masyarakat terhadap obat-obatan.  
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E. TUJUAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN 

Buku pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman umum 

kepada dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan adanya pedoman 

ini, diharapkan akan tercipta kesamaan bahasa mengenai pengertian dasar karya tulis 

ilmiah, lingkupnya, isinya, karakteristiknya dan format penulisannya. 
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BAB II 

PERSYARATAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. PERSYARATAN AKADEMIK 

Secara akademik mahasiswa diperbolehkan menyusun karya tulis ilmiah, setelah 

menyelesaikan mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang menjadi prasyarat bagi mahasiswa 

yang akan menyusun karya tulis ilmiah adalah mata kuliah metodologi penelitian dan 

statistika farmasi. 

 

B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

Mahasiswa yang diperbolehkan menyusun karya tulis ilmiah adalah mahasiswa yang 

telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:  

1. Telah memenuhi persyaratan akademik seperti yang telah disebutkan di atas, 

2. Telah menempuh minimal 111 sks dan memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku. 

 

C. PERSYARATAN PEMBIMBING 

Selama proses penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa akan 

dibimbing oleh dua orang pembimbing. Penentuan pembimbing dilakukan oleh Ketua 

program studi. Penentuan pembimbing ini dilakukan setelah mahasiswa mengajukan 

permasalahan yang akan diteliti atau permasalahan yang akan menjadi objek 

penelitian/pengamatan.  

Agar pembimbingan berjalan seimbang antara jumlah dosen di program studi dengan 

jumlah mahasiswa bimbingan, maka dilakukan pemerataan tugas bimbingan. Dengan 

demikian masing-masing dosen memiliki kesempatan dan kapasitas membimbing 

mahasiswa yang sama. Pemerataan bimbingan dibagi menurut bidang spesifikasi masing-

masing dosen, sehingga semua bidang keahlian dosen memiliki track record yang jelas. 

Bidang spesifikasi dosen mengacu pada materi karya tulis yang telah ditetapkan 

sebelumnya di bagian depan. Untuk mendukung hal ini, maka pembimbing harus berasal 

dari dalam program studi sebagai kepemililikan rasa tanggungjawab bersama dalam 

memajukan dan mengembangkan penelitian program studi. Artinya dalam kegiatan 

bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang menyusun dan menulis karya tulis ilmiah 

tidak memandang adanya kepangkatan dan jabatan dosen. Hal ini untuk menghindari 

berbagai permasalahan yang akan muncul karena kesalahpahaman dan ketidaksinkronan 

bidang ilmu dari masing-masing pembimbing.  
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Pembimbing yang telah ditunjuk oleh Program Studi akan diajukan ke Ketua 

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah melalui Pembantu Ketua (PUKET) I STIKES. Hal ini 

dilakukan untuk memperkuat kedudukan pembimbing yang disahkan dengan Surat 

Keputusan Ketua STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

Penunjukkan pembimbing KTI dilakukan dengan ketentuan dan syarat sebagai 

sebagai berikut : 

1. Pembimbing KTI terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang  merupakan 

dosen dan praktisi di program studi Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

2. Pembimbing KTI adalah Dosen yang bergelar S2 yang mempunyai pengalaman 

mengajar pada mata kuliah di program studi Farmasi dan mempunyai NIDN atau 

NUPN. 

3. Penetapan pembimbing didasarkan pada keahlian dan bidang ilmu yang relevan 

dengan tema KTI, serta dengan mengingat beban kerja yang bersangkutan. 

4. Penentuan Pembimbing diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Puket I. 

5. Setelah disetujui oleh PUKET I, usulan pembimbing diajukan ke Ketua STIKES untuk 

mendapatkan pengesahan dengan disertai penerbitan SK Pengangkatan Pembimbing 

dengan masa berlaku selama dua semester.  

 

D. PERSYARATAN PENGUJI 

Setelah melakukan pembimbingan dalam penyusunan KTI, mahasiswa Prodi D3 Farmasi 

akan diuji oleh dewan penguji. Tim penguji sekurang–kurangnya berjumlah tiga orang. 

Penguji terdiri dari pembimbing I sebagai penguji II, pembimbing II sebagai penguji III 

serta penguji I yang ditentukan oleh Ketua program studi. Kriteria yang menjadi 

pertimbangan untuk menentukan penguji KTI adalah dosen bergelar S2 yang pernah 

melakukan penulisan ilmiah dalam lingkup tema yang terkait dengan IPTEK kefarmasian 

dan kesehatan. 
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BAB III 

PROSEDUR PENYUSUNAN KTI 

 

Penyelenggaraan penyusunan KTI mempertimbangkan proses pendidikan atas 

dasar sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dan sistem paket yang mengharuskan adanya 

evaluasi pada akhir program pendidikan. Prosedur penyusunan KTI diadakan supaya 

tujuan pendidikan pada dua sistem tersebut tercapai. 

 

A. PROSES AWAL 

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif mengisi 

KRS dengan mencantumkan/memprogramkan Karya Tulis Ilmiah. Pada saat pengisian 

KRS, diharapkan mahasiswa sudah memiliki topik yang tentatif.  

B. PROSEDUR PENGGANTIAN PEMBIMBING 

1. Apabila karena suatu hal pembimbing tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka yang 

bersangkutan harus menyerahkan kembali tugas tersebut kepada Ketua Program Studi 

kemudian Ketua Program Studi mengusulkan pembimbing pengganti kepada Puket I. 

2. Karena suatu hal, Puket I dapat mencabut surat penetapan yang telah diberikan kepada 

seorang pembimbing KTI dan kemudian mengalihkan tugas tersebut kepada 

pembimbing yang lain. 

3. Jadwal bimbingan ditetapkan pembimbing bersama mahasiswa yang bersangkutan. 

 

C. PROSEDUR BIMBINGAN 

Selama proses penyusunan karya tulis ilmiah, mahasiswa melakukan bimbingan baik 

terhadap pembimbing I maupun pembimbing II. Waktu bimbingan ditentukan dosen 

bersama dengan mahasiswa. Bukti bahwa mahasiswa menjalankan bimbingan adalah kartu 

bimbingan. Setiap kali bimbingan dosen pembimbing wajib memberikan tanda tangan 

pada kartu bimbingan yang dibawa mahasiswa bimbingannya. Dengan demikian 

pembimbing dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan penyusunan karya tulis 

masing-masing mahasiswa bimbingannya.  

Pada masa ini, mahasiswa juga perlu mempresentasikan bahan untuk persiapan ujian 

dan membuat serta menyerahkan artikel. Maksud dari pembuatan artikel KTI adalah 

sebagai bahan publikasi ilmiah kepada masyarakat luas sekaligus diikutkan dalam 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM AI). 
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D. PROSEDUR UJIAN PROPOSAL/SIDANG HASIL KARYA TULIS ILMIAH 

Proses penilaian Kegiatan Karya tulis Ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu Nilai yang 

berasal dari ujiian Prosposal dan  Sidang Hasil. Final draft (konsep akhir) karya tulis 

ilmiah yang telah disetujui pembimbing dan dijilid, dibuat sekurang-kurangnya empat 

rangkap, dengan rincian: dua eksemplar untuk pembimbing, satu eksemplar untuk penguji, 

satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. Hasil akhir ini (draft karya tulis 

ilmiah akhir) dipertanggungjawabkan di hadapan tiga dosen penguji . 

Ujian Proposal diawali dengan pembukaan sidang oleh dewan penguji dan 

dilanjutkan dengan presentasi secara terbuka yang dihadiri oleh dewan penguji dan 

mahasiswa, setelah selesai ujian mahasiswa yang mengahadiri ujian Proposal dapat 

meminta tanda tangan penguji sebagai syarat untuk mengajukan u sidang yang ditunjukan 

dengan sekurang-kurangnya telah mengahadiri dua kali ujian Proposal. Proses kegiatan 

sidang hasil  hampir sama dengan ujian proposal, perbedaanya  hanya pada sifat ujian 

yang tetutup yang hanya dihadiri oleh dewan penguji.  

Apabila dinyatakan lulus dalam  ujian sidang, mahasiswa wajib melakukan 

perbaikan sesuai saran-saran dari penguji dan pembimbing pada saat sidang. Karya tulis 

ilmiah yang telah diperbaiki dijilid rapi dan disahkan oleh pembimbing dan penguji. Karya 

tulis yang telah disahkan dijilid minimal empat eksemplar, dengan rincian dua eksemplar, 

yaitu satu eksemplar untuk pembimbing I dan satu eksemplar untuk pembimbing II, satu 

eksemplar diserahkan ke perpustakaan dan satu eksemplar untuk mahasiswa yang 

bersangkutan, dan disertakan satu keping CD yang berisi soft copy karya tulis ilmiah 

beserta artikel karya tulis ilmiah. Soft copy KTI diserahkan ke Program Studi untuk 

didokumentasikan. 
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BAB IV 

SISTEMATIKA DAN INTI KTI 

 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk mahasiswa Program Studi D3 Farmasi berbentuk 

makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengkaji suatu topik yang 

pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif, atau data 

pustaka (data sekunder). Makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir 

deduktif atau induktif. Makalah disusun biasanya untuk disajikan dalam sebuah forum 

ilmiah seperti diskusi, seminar, simposium, atau untuk melengkapi tugas-tugas menempuh 

mata kuliah tertentu di perguruan tinggi atau untuk memberikan saran pemecahan tentang 

suatu masalah secra ilmiah. Untuk keperluan KTI, makalah dibuat berdasarkan laporan 

pengamatan atau studi observasi saat mahasiswa PKL. Makalah menggunakan bahasa 

yang lugas dan tegas. Makalah lazim ditulis dengan menggunakan penomoran pada tiap 

babnya dan diakhiri dengan daftar pustaka atau daftar rujukan/referensi. Contoh judul 

makalah : 

1. “Peran Sentral Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah Sakit Bhakti Husada Jakarta” 

2. “Proses Pengemasan Sediaan Infus di PT. Otsuka Jawa Timur” 

3. “Program Peningkatan Mutu Pelayanan di Apotek Komunitas Farma” 

Pada umumya cara penulisan KTI dapat dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu : 

Bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

A. BAGIAN AWAL 

 Bagian awal biasanya terdiri atas : 

1. Halaman Judul  

2. Lembar Persetujuan  

3. Lembar Pengesahan 

4. Halaman Abstrak 

5. Halama Abstract 

6. Halaman Kata Pengantar 

7. Halaman Daftar Isi 

8. Ucapan Terima Kasih 

9. Halaman Daftar Tabel  

10. Halaman Daftar Gambar  

11. Halaman Daftar Lampiran  
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B. BAGIAN INTI 

Pada bagian inti diawali oleh informasi tentang masalah umum dan khusus yang 

diamati serta deskripsi tentang pentingnya kegiatan yang dilakukan. Pada hakekatnya 

sistematika penulisan dapat digambarkan pada contoh di bawah ini. 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penulisan  

D. Manfaat Penulisan 

 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

A. Waktu Kegiatan 

B. Lokasi/Tempat Kegiatan 

C. Subjek Pengamatan (jika ada) 

D. Objek Pengamatan (jika ada) 

E. Cara Kerja 

 

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir biasanya terdiri atas : 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran (perijinan, SOP, peraturan-peraturan, contoh alur pelayanan, 

diagram alir proses yang digunakan, dan sebagainya) 

Sistematika karya tulis ilmiah secara rinci dapat dilihat pada lampiran 9. 
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BAB V 

EVALUASI KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. SIDANG UJIAN KTI 

Sidang ujian dapat diselenggarakan pada suatu kurun waktu tertentu yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Sidang ujian ini berlangsung sekitar satu jam, terdiri dari: 

1. Penyajian/Presentasi kepada 3 dewan penguji dan mahasiswa (secara terbuka) 

2. Responsi/Tanya jawab dengan dewan penguji (secara tertutup) 

3. Mahasiswa yang akan melakasanakan ujian KTI selambat-lambatnya 3 hari sebelum 

ujian / sidang telah memberikan naskah KTI beserta surat undangan ujian / sidang  

kepada dewan penguji. 

 

B. SASARAN EVALUASI DAN KRITERIA EVALUASI 

Sasaran evaluasi terhadap Karya Tulis Ilmiah yang ditulis mahasiswa sebagian 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Sistematika dan Konsistensi, yang terdiri dari: 

a. Format Penulisan  

1) Cara penulisan rujukan 

2) Kesinambungan penulisan 

3) Tinjauan pustaka yang digunakan relatif baru 

 

b. Isi Tulisan  

1) Kesesuaian judul dengan masalah 

2) Kalimat lengkap, efektif dan padat 

3) Latar belakang sesuai fakta dan informasi 

4) Tujuan dirumuskan secara sistematik 

6) Ketajaman analisis pembahasan 

7) Kesesuaian pembahasan dengan masalah  

8) Penyajian data variatif 

2. Penyajian, yang terdiri dari : 

a. Bahasa /penyajian lisan 

b. Kesesuaian alokasi waktu 

c. Kejelasan mengemukakan pendapat 
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d. Penampilan dan sikap 

e. Penggunaan penggunaan media audiovisual (AVA) dalam presentasi 

3. Responsi, yang terdiri dari : 

a. Penguasaan teori 

b. Kemampuan menganalisis data 

c. Kemampuan mempertahankan/rasionalisasi 

 

C. MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI KTI 

Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi KTI dilaksanakan pada saat ujian KTI, yaitu 

yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh akademik atau panitia ujian KTI. 

Pelaksanaan evaluasi KTI secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Tim penguji meminta pertanggungjawaban mahasiswa atas KTI yang ditulis dalam 

sidang ujian KTI 

2. Sasaran evaluasi tim penguji meliputi butir B ditambah dengan : 

a. Kemampuan menanggapi pertanyaan yang didasari oleh karya Tulis 

b. Penguasaan materi karya tulis dikaitkan dengan integrasi dan aplikasi mata kuliah 

utama, serta keluasan wawasan di bidang ilmunya. 

3. Penilaian para anggota tim penguji mempunyai bobot yang sama, diberikan dalam 

bentuk angka mutu. 

4. Skor akhir tim penguji adalah rata-rata angka mutu para penguji 

 

D. HASIL EVALUASI KTI 

1. Skor akhir evaluasi KTI yang diperoleh dari hasil rata-rata angka mutu tim penguji 

dengan mengacu pada pedoman penilaian KTI seperti pada lampiran 10. 

2. Huruf mutu KTI adalah huruf mutu yang diperoleh mahasiswa dalam sidang ujian KTI 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang ujian KTI apabila KTI sekurang-kurangnya 

memperoleh huruf mutu B dengan standar minimal 68 

4. Hasil penilaian yang diberikan oleh tim penguji pada tim ujian KTI adalah final, 

artinya, apabila ada mahasiswa diharuskan memperbaiki, huruf mutunya tidak akan 

berubah setelah KTI tersebut diperbaiki. 

 

E. HASIL EVALUASI TIM PENGUJI 

1. Dalam sidang ujian KTI dimungkinkan adanya masukan baru dari penguji yang dapat 

disusulkan sebagai bahan perbaikan KTI. Apabila pada akhir sidang diputuskan bahwa 
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mahasiswa harus melaksanakan perbaikan,maka perbaikan/revisi itu dipenuhi dengan 

memperhatikan masukan baru tersebut. 

2. Ketentuan perbaikan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh 

ketua/sekretaris panitia ujian atau ketua tim penguji yang ditunjuk. 

3. Mahasiswa menyerahkan perbaikan KTI tersebut kepada tim pembimbing. Perbaikan 

harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung setelah 

tanggal sidang ujian KTI dilaksanakan. 

4. Pembimbing bertanggung jawab terhadap penyelesaian pelaksanaan perbaikan KTI 

tersebut 

5. Hasil perbaikan KTI diserahkan mahasiswa kepada panitia KTI, pembimbing dan 

perpustakaan setelah disetujui oleh tim pembimbing dengan membubuhkan tanda 

tangannya. 

6. Panitia menyerahkan hasil perbaikan KTI kepada Program Studi. 

7. Hasil perbaikan tidak mengubah huruf mutu yang telah ditetapkan sebagai hasil ujian 

KTI. 
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BAB VI 

PETUNJUK PERSIAPAN NASKAH DAN TEKNIK PENGETIKAN 

 

A. KERTAS 

1. Ukuran kertas A4, polos dan tidak bergaris 

2. Tebal 80 gram (ukuran sama pada satu naskah) 

 

B. HURUF DAN SPASI 

1. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12 

2. Pengetikan menggunakan tinta hitam, ketebalan huruf tiap halaman sama, dilakukan 

satu muka saja, tidak bolak-balik 

3. Naskah diketik dua spasi (spasi ganda) 

4. Batas tepi (margin): tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan tepi kanan 3 

cm 

5. Jumlah baris pada setiap halaman tidak melebihi 26 baris 

6. Kalimat lanjutan setelah koma, diketik satu ketukan setelah koma. Kalimat setelah titik 

dan titik koma diketuk dua ketukan setelah tanda tersebut, kecuali untuk menyusun 

daftar pustaka 

7. Alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-7 dari batas tepi kiri (ketukan enam, tujuh 

mulai) 

 

C. PEMBERIAN NOMOR HALAMAN 

1. Untuk bagian permulaan sebelum masuk ke BAB I,  digunakan angka romawi 

kecil dengan posisi angka rata tengah bawah.  

2. Halaman judul yang seharusnya bernomor halaman i, tapi nomor ini tidak 

dicantumkan dan lembar selanjutnya langsung ditulis ii, iii, iv, …dan seterusnya 

3. Setiap halaman harus diberi nomor halaman sendiri dengan angka Arab, contoh : 1, 

2, 3, 4, ….. dan seterusnya dengan posisi angka di bagian kanan atas, khusus 

untuk halaman BAB nomor diletakan rata tengah dibagian bawah halaman. 

4. Semua nomor halaman selanjutnya ditempatkan di sebelah kanan atas dengan jarak 

2,5 cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan 

5. Halaman pada lampiran diberi nomor urut sendiri 

6. Nomor halaman pada daftar pustaka dan lampiran merupakan nomor lanjutan dari 

isi laporan dan tidak merupakan bab baru 
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7. Penomoran tabel, gambar disesuaikan dengan BAB tempat tabel atau gambar berada. 

Catatan : skema atau diagram dianggap sebgai gambar. 

Contoh dapat dilihat pada lampiran ditentukan pada lampiran 9 (Sistematika KTI)  

D. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku dan menggunakan ejaan 

yang telah disempurnakan (EYD) 

2. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua, tetapi 

gunakan kata “penulis” 

3. Apabila terpaksa harus menggunakan bahasa asing atau istilah yang tidak lazim, kata 

tersebut harus diketik dengan huruf italic (cetak miring), garis bawah atau tebal 

 

E. PEMISAHAN KATA 

Pemisahan kata-kata kadang diperlukan karena memang tidak dapat dihindarkan, 

misalnya supaya bagian tepi kanan rapih, hal ini diperbolehkan tetapi harus menggunakan 

kaidah bahasa Indonesia yang baku. 

 

F. PENGISIAN RUANG 

1. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus penuh, tetapi tidak melebihi 26 

baris 

2. Pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, jangan sampai 

ada ruang yang kosong (terbuang), kecuali kalau akan mulai dengan alinea baru atau 

hal-hal khusus seperti gambar, tabel atau sub judul 

 

G. JUDUL, SUB JUDUL, ANAK SUB JUDUL 

1. Judul ditulis dengan huruf  kapital (besar) semua dan diatur supaya simetris 

ditengah tanpa diakhiri titik. 

2. Tulisan “BAB” ditulis di tengah-tengah dengan dicetak tebal (Bold) dan diikuti 

angka Rumawi besar. Judul bab juga ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal 

3. Sub judul ditulis rata kiri, dengan hurup awal ditulis kapital dan ditulis tebal.  

4. Anak sub judul ditulis rata kiri, untuk huruf awal menggunakan huruf kapital 

(besar) sedangkan yang lainnya menggunakan huruf kecil tanpa bold dan tanpa 

diakhiri titik  
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H. SISTEMATIKA 

1. Alur atau sistematika penuangannya dalam bentuk tulisan, antara bab satu dengan bab 

lainnya saling berkaitan dan antara alinea satu dengan alinea berikutnya dalam satu 

bab saling berkaitan dan berkesinambungan 

2. Konsistensi isi atau materi tulisan yang sedang dibahas, mulai dari judul, permasalahan 

sampai dengan pembahasan harus selalu berkaitan dan berkesinambungan 

3. Susunan kata dalam kalimat pada alinea harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Suatu kalimat dari satu paragraf baru tidak boleh diketik pada 

halaman terpisah, kecuali bila sedikitnya cukup untuk dua baris 

 

I. ANGKA DAN SATUAN 

1. Angka dan satuan tidak dituliskan pada permulaan kalimat dan apabila diperlukan 

maka ditulis dengan huruf, misalnya: dua, duapuluh empat, seribu dan sebagainya 

2. Apabila angka terlalu besar, misalnya 10.000.000 maka dapat ditulis langsung sepuluh 

juta dan sebagainya 

 

J. KUTIPAN 

Penulisan kutipan mengacu kepada lampiran 8. yang merupakan cuplikan buku 

suplemen Ringkasan Sistem Referensi Harvard. 

K. SISTEMATIKA PENOMORAN ANGKA DAN HURUF 

I. ……………………. 

A. ………………….. 

1. ………………….. 

a. ………………….. 

1) ………………….. 

a) ………………….. 

(1) ………………….. 

(a) ………………….. 

 

L. ABSTRAK 

1. Pengetikan Abstrak 

a Jarak spasi dalam pengetikan abstrak adalah satu spasi 

b. Jarak antara judul ABSTRAK dengan teks pertama abstrak adalah empat spasi 
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c. Terdiri dari satu paragraf/alenia 

d. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

e. Di akhir abstrak ditulis kata kunci minimal terdiri dari 2 kata kunci dan maksimal 5 

kata kunci sesuai dengan kata yang tercantum di abstrak  

f. Panjang dan isi Abstrak dan Abstract. Panjang abstrak dan abstract KTI ditetapkan 

sekitar 150 – 200 kata.  

g. Abstrak atau abstract empiris sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut: 

1) Masalah yang diamati, kalau mungkin dalam satu kalimat, disertai karakteristik 

khususnya, misalnya jumlah, tipe, usia, jenis kelamin, spesies, dan/atau 

karakteristik lainnya. 

2) Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan, termasuk waktu dan tempat 

pelaksanaan, cara kerja, subjek dan objek kegiatan (kalau ada). 

3)   Hasil dan pembahasan, kesimpulan, implikasi, terapan, atau rekomendasi. 

h. Abstrak untuk keperluan PKM-AI disusun berdasarkan panduan PKM-AI 

 

M. PEMBATAS  

1.  Pembatas menggunakan kertas berwarna biru dengan terdapat logo pada bagian 

tengah.  

2. pembatas berfungsi untuk membatasi dari tiap BAB dalam KTI dan ditaruh sebelum 

halaman BAB. 

3. Pembatas sebelum halaman dafrat Pustaka dan lampiran mengguakan kertas 

berwarna putih, dengan disertai tulisan DAFTAR PUSTAK atau LAMPIRAN 

dengan ukuran tulisan 36, dengan posisi tulisan berada ditengah halaman. 

Catatan: contoh dapat dilihat pada lampiran   
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SISTEMATIKA KARYA TULIS ILMIAH 

 

Secara umum sistematika karya tulis ilmiah (KTI) di program studi D3 Farmasi 

terdiri atas 2 bagian yaitu bagian awal dan bagian utama. Bagian awal terdiri dari:  

A. HALAMAN JUDUL  

Pada halaman judul dicantumkan logo perguran tinggi. Judul dirumuskan dalam satu 

kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Judul harus mencerminkan dan 

konsisten dengan ruang lingkup, tujuan, subyek pengamatan serta metode pengamatan. 

Judul yang sudah dibuat dan ditetapkan bersama pembimbing saat pengajuan KTI dapat 

berubah sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan dan diolah ketika mahasiswa telah 

melakukan pengamatan. 

Pada halaman judul ditulis maksud penulisan karya tulis ilmiah secara ringkas: ” Diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi (A. Md., 

Far) Program Pendidikan Diploma 3 Farmasi di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap.” Pada halaman judul juga ditulis nama mahasiswa dan NIM, program studi dan 

nama Perguruan Tingginya. Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

B. LEMBAR PENGESAHAN 

Lembar pengesahan memuat nama pembimbing, nomor induk pegawai pembimbing, 

nama penguji dan nomor induk penguji serta tanda tangan mereka. Contoh lembar 

pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

C. KATA PENGANTAR 

Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan pembaca karya tulis ilmiah kepada 

permasalahan yang ditulis, perolehan yang dicapai dan atau implikasi hasil pengamatan. 

Kata pengantar ditulis dalam satu halaman. Kata pengantar juga berisi ucapan terimakasih 

sebagai apresiasi pada pihak-pihak terkait yang membantu dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah. Ucapan terimakasih disampaikan secara singkat dan jelas. 

 

D. ABSTRAK  

Abstrak terdapat pada karya tulis ilmiah baik naskah proposaldan naskah sidang. 

Abstrak merupakan uraian singkat tapi lengkap, tentang permasalahan, 

pendekatan/metode, tujuan pengamatan, hasil dan kesimpulan. Penulisan abstrak dimulai 
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dengan penulisan judul dan diikuti dengan nama penulis. Abstrak ditulis dengan jarak 1 

spasi tanpa paragraf (hanya satu paragraf). Contoh abstrak dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

E. DAFTAR ISI 

Daftar isi ini merupakan penyajian sistematik isi secara lebih rinci dari karya tulis 

ilmiah. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul dan subjudul isi 

yang ingin dibacanya. Oleh karena itu judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi 

harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. Nomor halaman awal sebelum Bab I 

ditulis menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii...dst), sedangkan dari halaman pertama 

Bab I sampai dengan halaman terakhir dari karya tulis ilmiah ditulis menggunakan angka 

arab (1, 2, 3 ...dst). Contoh penulisan daftar isi dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

F. DAFTAR TABEL 

Pada dasarnya fungsi daftar tabel sama dengan daftar isi, yaitu menyajikan tabel 

secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada dalam 

karya tulis ilmiah. Secara berurutan daftar tabel ini menyatakan nomor urut tabel dengan 

dua angka arab yang masing-masing menyatakan nomor urut tabel dan nomor urut bab di 

dalam karya tulis ilmiah. Contoh: Tabel 1.3 artinya tabel nomor 3 yang ditulis pada Bab I. 

Setiap nomor urut tabel pada daftar tabel diberi nomor halaman yang menunjukkan pada 

halaman mana tabel tersebut terletak. Judul tabel pada naskah dicetak tebal dan 

ditempatkan di atas tabel. Judul tabel pada daftar tabel ditulis dengan huruf besar untuk 

setiap huruf awal dari setiap kata, begitu juga di halaman naskah. Contoh penulisan daftar 

tabel dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

G. DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar berfungsi untuk menyajikan gambar secara berurutan mulai dari 

gambar pertama sampai dengan gambar terakhir yang ada dalam karya tulis ilmiah. 

Grafik, foto, diagram, bagan, peta, skema, dan denah termasuk kategori gambar. Secara 

berurutan daftar gambar ini menyatakan nomor urut gambar dengan dua angka arab yang 

masing-masing menyatakan nomor urut gambar dan nomor urut bab di dalam karya tulis 

ilmiah. Contoh: Gambar 1.3 artinya gambar nomor 3 yang ditulis pada Bab I. Setiap 

nomor urut gambar pada daftar gambar diberi nomor halaman yang menunjukkan pada 

halaman mana gambar tersebut terletak. Judul gambar pada naskah dicetak tebal dan 

ditempatkan di bawah gambar. Judul gambar pada daftar gambar ditulis dengan huruf 
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besar untuk setiap huruf awal dari setiap kata, begitu juga di halaman naskah. Contoh 

penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 19. 

 

H. DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar-daftar yang lain 

yaitu menyajikan lampiran secara berurutan. Dalam daftar lampiran disajikan nomor urut 

lampiran dengan satu angka arab. Nama lampiran dan nomor halaman tempat masing-

masing di mana lampiran terletak dalam karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Contoh 

daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 7. 

 

 Selain bagian awal, ada bagian utama karya tulis ilmiah. Bagian utama terdiri dari: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

Bab I karya tulis ilmiah tentang pendahuluan merupakan bagian awal dari karya tulis 

ilmiah. Pada pendahuluan ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan KTI. Secara ringkas akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud membeberkan mengapa 

masalah yang diamati itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi penulis, 

pengembangan ilmu dan kepentingan pembangunan. Dalam latar belakang masalah 

diungkapkan gejala-gejala kesenjangan/masalah-masalah yang terdapat di lapangan, 

kekurangan-kekurangan, dan tindakan yang menjadi solusinya sebagai dasar pemikiran 

pengamatan.  

Hal yang perlu ditekankan di bagian ini adalah mengapa masalah itu perlu 

diamati/diobservasi, apa yang menyebabkan timbulnya permasalahan dan alasan-alasan 

logis yang mendorong diadakannya pengamatan/observasi itu. Bagian inilah yang akan 

menentukan penting atau tidaknya pengamatan itu dilakukan (Imron & Nugrahani 2010, 

h.167). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. 

Umumnya berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang diajukan mengacu ke masalah 

pokok yang akan diamati. Jika penulis menggunakan kalimat tanya, maka disarankan 
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rumusan masalah itu menggunakan kata tanya mengapa, bagaimana, dan sejenisnya yang 

bersifat problematis bukan kata tanya seperti apa, berapa, di mana misalnya yang 

jawabannya tidak analitis (Imron & Nugrahani 2010, h.168). 

Perlu ditekankan di sini, bahwa rumusan masalah tidak harus berupa kalimat tanya 

(interogatif) melainkan dapat pula berupa kalimat pernyataan (deklaratif). Bahkan, 

sebagian pakar berpendapat bahwa dalam perumusan masalah lebih baik digunakan 

kalimat pernyataan. Perumusan masalah yang telah ditetapkan juga merupakan dasar 

untuk penentuan teori yang akan digunakan. Perumusan masalah ini berfungsi sebagai 

arah dalam menentukan judul penulisan KTI, dan sebagai arah dalam menentukan 

pelaksanaan kegiatan pengamatan/observasi. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Rumusan tujuan penulisan KTI ini menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah 

pengamatan selesai dilakukan. Oleh sebab itu rumusan tujuan harus konsisten dengan 

rumusan masalah dan mencerminkan pula proses pengamatannya. Rumusan tujuan 

pengamatan tidak boleh sama dengan rumusan maksud penulisan karya tulis ilmiah yang 

ditulis pada halaman sampul luar dan halaman sampul dalam.  

Tujuan penulisan mengemukakan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, baik 

tujuan umum maupun khusus dari karya ilmiah tersebut. Dengan demikian, tujuan boleh 

lebih dari satu asalkan semuanya relevan dengan topik atau judul (Imron & Nugrahani 

2010, h.168). 

 

D. Kegunaan/Manfaat Penulisan 

Paragraf ini menjelaskan tentang manfaat penulisan KTI yang dilakukan, baik 

kegunaan/manfaat langsung maupun tidak langsung, dan baik manfaat teoritis (yang 

berkaitan dengan pengembangan ilmiah iptek kefarmasian) maupun manfaat praktis (yang 

berkaitan dengan aplikasi di bidang farmasi) dari hasil pengamatan.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah yang 

diamati dan dipakai dalam analisis masalah. Agar lebih fungsional, maka teori itu harus 

dapat menggambarkan metode kerja teori itu. Misalnya teori yang berkaitan dengan 

”peran manajemen farmasi dalam pengembangan perusahaan obat tradisional, baik dari 

segi proses produksi, peningkatan sumber daya manusia, pemasaran, dan pemekaran 

perusahaan”. Semua teori yang menunjang peran manajemen dideskripsikan secara jelas 

pada baian ini. Dalam bab selanjutnya yakni bab pembahasan masalah, teori-teori tersebut 

diterapkan. 

Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi tentang data sekunder yang diperoleh dari 

jurnal ilmiah atau hasil pengamatan atau penelitian pihak lain yang dapat dijadikan 

pertimbangan dan kaidah-kaidah teoritis serta asumsi yang memungkinkan terjadinya 

penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan penulis. Pada bab ini memungkinkan 

penulis mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder untuk membahas 

permasalahan yang menjadi topik pengamatan, sepanjang teori-teori dan/atau data 

sekunder itu berkaitan dan tidak kontradiktif. Apabila ada kontradiktif antara teori dengan 

data sekunder maka hal ini akan menjadi permasalahan. 

Mahasiswa disarankan untuk mengambil teori yang bersumber dari pustaka ilmiah, 

seperti minimal berasal dari 3 buku. Buku yang disarankan adalah buku yang relatif baru, 

yaitu terbitan 5 tahun terakhir kecuali buku-buku standar kefarmasian yang belum ada 

terbitan barunya. Selain buku, mahasiswa dianjurkan juga untuk memperbanyak  bacaan 

melalui artikel ilmiah, baik dari jurnal maupun publikasi ilmiah lainnya seperti prosiding 

seminar dan materi pelatihan. Jika mengambil sumber dari internet, tidak disarankan untuk 

mengambil artikel yang berasal dari wordpress atau blog. Sebagai alternatif, mahasiwa 

dapat mengakses informasi dari Google cendekia. 
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN ATAU  METODE PENELITIAN 

Secara urut, bab III memuat bagian-bagian berikut : 

A. Waktu Kegiatan 

B. Lokasi/Tempat Kegiatan 

C. Subjek Kegiatan (jika ada) 

D. Objek Kegiatan (jika ada) 

E. Cara Kerja 

Penjelasan mengenai bagian-bagian pada bab III dapat dilihat pada uraian di bawah 

ini. Penjelasan yang lebih lengkap dapat dibaca pada buku-buku tentang pedoman 

penulisan karya ilmiah. 

 

A. Waktu Kegiatan 

Bagian ini memuat garis besar kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

merupakan pentahapan penelitian dan dibuat dalam bentuk daftar. Waktu persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dengan waktu PKL di industri farmasi yang 

telah dilakukan maupun waktu PKL di RS yang akan dilakukan. 

Contoh : 

Tahap Lamanya Kegiatan 

Persiapan 10 Desember 2012 sampai 

dengan 15 Desember 2012 

Penentuan judul KTI 

Pelaksanaan 17 Desember 2012 sampai 

dengan 12 Januari 2013 

Pengumpulan data 

Penyelesaian  20 Januari 2013 sampai 

dengan 30 Januari 2013 

Penyusunan laporan KTI 

 

B. Lokasi/Tempat Kegiatan 

Lokasi penelitian dapat menerangkan tentang fasilitas pelayanan kesehatan atau 

industri farmasi yang menjadi tempat pelaksanaan PKL. Bagian khusus seperti bagian 

produksi, unit pengolah limbah atau instalasi farmasi rawat inap juga perlu disebutkan 

dengan jelas apabila mahasiswa mengambil data pengamatan di bagian tersebut. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa adalah aspek kerahasiaan yang menjadi 

hak perusahaan. Apabila tempak PKL yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan 

maupun industri farmasi keberatan dengan penyebutan nama tempat, merek atau yang 

terkait dengan fasilitas, maka mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan tersebut. Hal ini perlu 
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diperjelas ke industri farmasi atau RS yang bersangkutan agar tidak menjadi permasalahan 

dalam penulisan KTI maupun publikasinya. 

C. Subjek Pengamatan (jika ada) 

Pihak yang melakukan kegiatan dalam pengamatan penulis menjadi subjek 

pengamatan. Pihak yang dapat menjadi subjek antara lain orang, masyarakat, pasien dan 

tenaga teknis kefarmasian baik di industri maupun di rumah sakit. 

 

D. Objek Pengamatan (jika ada) 

Hal yang dituju dalam pelaksanaan kegiatan subjek dalam pengamatan penulis 

menjadi objek pengamatan. Layanan kepada konsumen di instalasi farmasi dan kecepatan 

waktu peracikan resep merupakan contoh objek yang dilakukan oleh TTK di RS. 

Sedangkan mutu tablet yang dicetak dan hasil pengemasan infus merupakan objek yang 

dapat diamati di industri farmasi. 

 

E. Cara Kerja 

Langkah  yang ditempuh selama melakukan pengambatan/observasi dapat menjadi 

bagian yang ditulis sebagai cara kerja. Langkah yang ditulis sangat ditentukan oleh judul 

KTI yang diambil dan rancangan pembahasannya. Selain itu, bagian ini juga dapat 

memuat : 

1. Bahan dan Alat yang akan digunakan 

2. Prosedur Pengamatan 

3. Instrumen Pengamatan 

Apabila penulis melakukan pengamatan/studi observasional, maka dapat digunakan 

instrumen cheklist. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik/metode pengumpulan data dapat digunakan untuk menunjang 

pembahasn seperti wawancara, registrasi dan pencatatan, hasil penelitian/eksperimen, 

kajian dokumen atau publikasi. 

5. Teknik Analisis Data  

Bagian ini menguraikan cara analisis data hasil observasi meliputi analisis statistik 

maupun non-statistik. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada dasarnya bab ini memuat dua hal utama yaitu pengolahan/analisis data untuk 

menghasilkan temuan dan pembahasan/analisis temuan. Dalam  bagian ini akan 

dipaparkan analisis masalah/data  dengan pengolahan data sedemikian rupa, mengadakan 

interpretasi data, dan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Dengan demikian, semua 

masalah yang akan dijawab dibahas dalam bagian ini. 

Bagian ini dapat diuji dengan beberapa pertanyaan antara lain : 

1. Sudahkah keseluruhan tahap pengolahan data (deskripsi, analisis, interpretasi) itu 

memberikan keyakinan terhadap pembaca? 

2. Sudahkah semua masalah dapat dilaksanaan secara taat asas dan lengkap? 

3. Sudahkah keseluruhan analisis dan interpretasi itu mempunyai korelasi satu dengan 

yang lain? 

4. Sudahkah teori digunakan secara tepat dalam analisi ini? 

5. Sudahkah istilah-istilah digunakan secara tepat dan taat asas dalam analisis? 

Pertanyaan-pertanyaan itu akan menguji karya ilmiah yang disusun terhadap 

validitas atau keshahihan keseluruhan isinya (Imron & Nugrahani 2010, h.176). Hasil dan 

pembahasan dapat disajikan secara simultan dengan cara menampilkan hasil langsung 

diikuti dengan pembahasan pada suatu topik, diikuti dengan hasil dan pembahasan pada 

topik selanjutnya. 

 

 

BAB V. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

Di dalam bab ini disajikan penafsiran/pemaknaan peneliti berupa kesimpulan 

terhadap semua hasil yang telah diperolehnya. Saat menuliskan kesimpulan dapat 

ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut: 1) dengan cara butir demi butir, atau b) 

dengan cara uraian padat. Informasi yang disampaikan bisa berupa pendapat baru, koreksi 

atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama, atau menumbangkan pendapat lama. 

Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, berupa anjuran yang dapat 

menyangkut aspek operasional, kebijakan, atau konseptual. Saran hendaknya bersifat 

kongkret, realistik, bernilai praktis, dan terarah (disebut saran-tindak). Diperbolehkan juga 

apabila peneliti tidak mengajukan saran/rekomendasi atas dasar kesimpulan hasil 

penelitiannya.  Lebih-lebih jika saran-saran yang akan disampaikan itu justru terjebak 
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dalam kalimat-kalimat yang menggurui. Hal itu dikhawatirkan justru akan dapat 

menguranngi nilai karya ilmiah tersebut. 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan tersebut pada umumnya memiliki implikasi 

terhadap berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada bagian akhir dapat dikemukakan 

implikasi dari KTI. Misalnya : 

1. Hasil karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan pengusaha 

farmasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pengembangan perusahaan. 

2. Hasil karya tulis ini penting bagi peletak kebijakan di bidang kesehatan di Kabupaten 

Banyumas guna mengembangkan sektor rumah sakit di daerah tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel jurnal, dokumen resmi, 

atau sumber-sumber lain dan internet) atau tercetak (misalnya: compact disk, video, film, 

atau kaset) yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semua 

sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Di pihak lain, sumber-sumber yang tidak pernah digunakan dalam penulisan 

karya tulis ilmiah atau tidak dikutip, tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, 

walaupun pernah dibaca oleh penulis.  

Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. Sumber 

tertulis/tercetak yang memakan tempat lebih dari satu baris, ditulis dengan jarak antar 

baris satu spasi, sedangkan jarak antara sumber-sumber tertulis yang saling berurutan 

adalah dua spasi. Cara menulis daftar pustaka secara khusus dijelaskan pada bagian teknik 

penulisan sebagaimana terlampir. Penulisan daftar pustaka dan rujukan mengacu kepada 

lampiran 8. yang merupakan cuplikan buku suplemen Ringkasan Sistem Referensi 

Harvard. 
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Lampiran 1. Contoh halaman judul Proposal Usulan Penelitian KTI 
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Lampiran 2. Contoh halaman judul KTI 
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Lampiran 3. Contoh lembar Persetujuan Proposal Usulan Penelitian 
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Lampiran 4. Contoh lembar Persetujuan KTI 

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH 
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Lampiran 5. Contoh lembar pengesahan KTI 

 

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH 
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Lampiran  6. Contoh Abstrak KTI 

 

PERAN SENTRAL TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN  

DI RUMAH SAKIT BHAKTI HUSADA JAKARTA 
 

Farmasari Jayasakti 

 

ABSTRAK 

 

 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan tenaga kesehatan yang berada di 

garda depan pelayanan farmasi rumah sakit. Banyaknya jumlah TTK dibandingkan dengan 

Apoteker harus disertai dengan uraian tugas yang jelas dan terdistribusi dengan baik. 

Observasi terhadap peran TTK dilakukan selama bulan Desember 2012 sampai dengan 

bulan Januari 2013 di Rumah Sakit Bhakti Husada Jakarta. Subjek yang diamati terdiri 

dari tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Farmasi dan Ahli Madya 

Farmasi. Objek yang dikaji merupakan uraian tugas yang tertuang dalam dokumen disertai 

dengan pengamatan langsung berupa pelayanan yang diberikan oleh TTK di tempat kerja, 

baik di instalasi farmasi, bagian pengadaan rumah sakit, pusat sterilisasi, maupun ruang 

perawatan pasien. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa TTK 

sangat berperan dalam pelayanan yang berkaitan dengan peracikan obat, administrasi obat 

di ruang perawatan dan dokumentasi di bagian gudang. Untuk meningkatkan pelayanan di 

IGD, disarankan untuk menempatkan 3 orang TTK senior sehingga dapat memenuhi 

standar pelayanan di setiap shift. 

 

Kata kunci : tenaga teknis kefarmasian, peran, rumah sakit, pelayanan 
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Lampiran 7. Contoh Abstract KTI 

 

THE CENTRAL ROLE OF PHARMACEUTICAL TECHNICAL PERSONNEL 

IN BHAKTI HUSADA HOSPITAL JAKARTA 

 

Farmasari Jayasakti 

 

ABSTRACT 

 

 

Pharmaceutical Technical Assistant (TTK) is a health worker at the forefront of 

hospital pharmacy services. A large number compared to the TTK Pharmacists must be 

accompanied with clear job descriptions and well distributed. Observations on the role of 

TTK conducted during December 2012 to January 2013 in Bhakti Husada Hospital, 

Jakarta. Subjects were observed consisting of health workers with educational 

qualifications Bachelor of Pharmacy and Pharmaceutical Associate Expert. The object 

studied is the job description contained in the document is accompanied by direct 

observation in the form of services provided by TTK in the workplace, both in pharmacy, 

hospital procurement, central sterilization, as well as patient-care areas. The results 

obtained in this work show that the TTK was instrumental in service associated with drug 

compounding, medication administration and documentation in the treatment room at the 

warehouse. To improve services in the Emergency Departement, it is advisable to place 3 

senior TTK so that it can meet the standard of care in each shift. 

 

Keywords: pharmaceutical technical personnel, roles, hospital, services 
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Lampiran 8. Contoh penulisan daftar isi 

DAFTAR ISI 

 

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

LEMBAR PERSETUJUAN..................................................................................     ii 

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................    iii 

ABSTRAK ..........................................................................................................      iv 

ABSTRACT............................................................................................................     v 

KATA PENGANTAR ..........................................................................................     vi 
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B. Rumusan Masalah ................................................................................ 3 
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Lampiran 9. Contoh penulisan daftar tabel 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1  Jumlah Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit......................................... 3 

Tabel 2.1  Hasil Pengamatan Kinerja TTK di IGD ............................................... 6 

Dst...........................................................................................................................  
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Lampiran 10. Contoh penulisan daftar gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1  Alur Pelayanan Resep ......................................................................... 3 

Gambar 2.1  Proses Mengidentifikasi Obat ............................................................ 6 

Dst.............................................................................................................................  
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Lampiran 11. Contoh penulisan daftar lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Jumlah TTK di Jakarta ...................................................................... 3 

Lampiran 2. Prosedur Pelayanan Resep .............................................................. 6 

Lampiran 3. Hasil Pengamatan Waktu Tunggu Pelayanan Resep....................... 7 

Dst............................................................................................................................  
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Lampiran 12. Contoh kata pengantar  

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil’ alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “Gambaran Pengobatan Pasien 

Diabetes Meillitus di Instalasi Farmasi RSUD Cilacap Periode Januari-Februari 2017”. 

Kara Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi guna 

mencapai derajat Ahli Madya Farmasi (A. Md) Program Studi Diploma 3 Farmasi di 

STIKES Al- Irsyad Al- Islamiyyah Cilacap. 

 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian dan penyusunan KTI ini tidak 

terlepas dari dukungan, bimbingan, penyediaan fasilitas dan bantuan lainnya dari berbagai 

pihak. 

 Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Denih Agus Setia P., M. Farm., Apt. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji I yang 

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran serta waktunya dalam 

penyusunan KTI ini. 

2. Sepiana Indrratmoko, M. Sc., Apt. selaku pembimbing dan Penguji II yang telah 

banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran serta waktunya dalam penyusunan 

KTI ini. 

3. Yuhansyah Nurfauzi., M. Si., Apt. selaku Dosen Penguji III atas waktu, masukan, 

saran dan koreksinya. 

4. Mika Tri Kumala Swandari, M. Sc., Apt. selaku Ketua Program Studi Diploma 3 

Farmasi. 

5. Ns. Ahmad Subandi, M. Kep., Sp. Kep., An, selaku Ketua STIKES Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Cilacap. 

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Prodi D3 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap. 
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7. Seluruh staf Laboratorium Fakultas Farmasi, khususnya karyawan Laboratorium 

terpadu Prodi D3 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, yang membantu 

jalannya penelitian ini. 

8. Kepala Bagian dan Seluruh Staf Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah 

Cilacap, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 

9. Ayah penulis Drs. Steven William P dan ibu penulis Caterin, A., Md. Keb., atas segala 

doa, dorongan semangat dan kerja keras yang selalu mengiringi langkah ananda. 

10. Adik penulis, Hetiani Purnama D, yang selalu menjadi penyemangat dalam penulis 

KTI ini. 

 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dukungan dan doanya. 

Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan atas semua bantuan yang telah 

diberikan. Penulis menyadari bahwa KTI ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga 

segala bentuk saran dan kritik sangat diharapkan dan semoga penelitian ini berguna bagi 

masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  Cilacap, 16 Februari 2017 

Penulis 

 

 

 

  Cintya Laudya  

 107.113.007 
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 Lampiran 13. Contoh Daftar Singkatan  

DAFTAR SINGKATAN 

 

AUC : Area Under Curve 

BTA : Basil Tahan Asam 

BMI :  body Mass index 

CLP  : Cilacap  

DM  : Diabetes Meillitus 

FIFO  : First In First Out 

RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah  
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Lampiran 14.  Halaman Pembatas tiap BAB 
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Lampiran 15. Contoh Penulisan BAB  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus  

1. Defenisi  

Diabetes adalah suatu penyakit karena tubuh tidak mampu mengendalikan jumlah 

gula, atau glukosa dalam aliran darah. Ini menyebabkan hiperglikemia, suatu 

keadaan gula darah yang tingginya sudah membahayakan (Setiabudi, 2008) 

Faktor utama pada diabetes ialah insulin, suatu hormon yang dihasilkan oleh 

kelompok sel beta di pankreas. Insulin memberi sinyal kepada sel tubuh agar 

menyerap glukosa. Insulin, bekerja dengan hormon pankreas lain yang disebut 

glukagon, juga mengendalikan jumlah glukosa dalam darah. Apabila tubuh 

menghasilkan terlampau sedikit insulin atau jika sel tubuh tidak menanggapi 

insulin dengan tepat terjadilah diabetes (Setiabudi, 2008) Diabetes biasanya dapat 

dikendalikan dengan makanan yang rendah kadar gulanya, obat yang di minum, 

atau suntikan insulin secara teratur. Meskipun begitu, penyakit ini lama kelamaan 

minta korban juga, terkadang menyebabkan komplikasi seperti kebutaan dan 

stroke (Setiabudi, 2008)  

2. Etiologi 

 Penyebab diabetes mellitus sampai sekarang belum diketahui dengan pasti tetapi 

umumnya diketahui karena kekurangan insulin adalah penyebab utama dan faktor 

herediter memegang peranan penting. 

 

JUDUL Bab  

Font : 12 , bold, rata tengah, 1 spasi, 

tanpa titik, hrup capital semua  
SUB JUDUL Bab  

Font : 12 , bold, rata kiri, tanpa 

titik, capital hanya hurup awal  
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Lampiran 16.  Halaman Pembatas Daftar Pustaka   
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Lampiran 17. Halaman Pembatas Lampiran 
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Lampiran 18. Contoh Judul Tabel  

 

Tabel 2.1. Karateristik Subyek Berdasarkan Aktifitas ΔSGPT Pasien 

Tuberkulosis di Yogyakarta. 

 

 
Karakteristik subyek N 

Kelompok ΔSGPT   

Nilai p 
Menurun  

n= 31 

(54,4%) 

Meningkat  

n= 26 

(45,6%) 

Jenis kelamin 

   Pria 

   Perempuan 

IMT 

   <18,5 Kg/m2 

   >18,5 Kg/m2 

Status Merokok 

   ya  

   tidak   

Dosis OAT-KDT 

   2-3 tablet 

   4-5 tablet 

Komedikasi  

   Ya 

   Tidak  

Menerima 

Hepatoprotektor 

   Ya  

   Tidak 

Menerima parasetamol 

  Ya 

  Tidak   

Usia  

  18-59 tahun 

   >60 tahun 

 

 

36 

21 

 

29 

28 

 

19 

38 

 

45 

12 

 

38 

19 

 

11 

46 

 

5 

51 

 

53 

4 

 

19 (52,8) 

12 (63,2) 

 

17 (68) 

14 (43,8) 

 

 10 (52,6) 

21 (55,3)  

 

27 (60,0) 

4 (33,3) 

 

    20 (52,6) 

11 (57,9) 

 

8 (72,7) 

23(50) 

 

3(60) 

28(53,8) 

 

28(52,8) 

3(75,0) 

 

 

17 (47,2) 

9 (36,8) 

 

8 (32) 

18 (56,2) 

 

9 (47,4) 

17 (44,7) 

 

18 (40) 

8 (66,7) 

 

18 (47,4) 

8 (42,1) 

 

3 (27,3) 

23(50) 

 

2(40) 

24(46,2) 

 

25(47,2) 

1(25,0) 

 

0,750 a 

 

 

0,068 a 

 

 

0,851 a 

 

 

0.099 a 

 

 

0,707 a 

 

 

0,174 a 

 

 

1,00 b 

 

 

0,617 b 
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 Lampiran 19. Contoh Judul Gambar 

 

 

Gambar 2.1 Profil Kadar Rifampisin Dalam Plasma 2 Jam setelam Minum Obat Fase 

Akhir Intensif Terapi OAT-KDT Pada Pasien Tuberkulosis di 

Yogyakarta 
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Lampiran 20. Referensi Harvard 

 

REFERENSI HARVARD 

1. Definisi  

Referensi merupakan bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang 

digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai ataupun laporan. Ketika 

seseorang mencari berbagai informasi untuk digunakan dalam tulisan akademisnya, maka 

orang tersebut diharuskan untuk mencantumkan sumber-sumber informasi yang 

didapatkannya. 

 

2. Manfaat 

Dalam kehidupan akademis, seorang pelajar ataupun mahasiswa akan melakukan 

pengkajian terhadap berbagai macam bacaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pemikiran-pemikiran yang ada ataupun untuk mengetahui pendapat-pendapat terkini 

mengenai sebuah topik pembahasan. Informasi yang didapatkan dari hasil membaca 

tersebut dapat digunakan oleh sang penulis untuk mendukung argumentasi dalam tulisan 

ilmiahnya.  

Dengan mereferensikan sumber informasi, seorang pelajar atau mahasiswa telah: 

a. Menunjukan luasnya cakupan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang telah 

b. dikumpulkan dan dikajinya. 

c. Menunjukan dari mana saja informasi-informasi tersebut didapatkan. 

d. Menyatakan penghormatan kepada pemilik ide atau karya. 

Dengan menggunakan referensi dengan baik, seorang akademis telah membuktikan 

luas dan kualitas penelitian yang dilakukan, serta menghindari tindakan plagiat. 

Plagiat adalah menampilkan pemikiran ataupun karya orang lain yang seakanakan 

berasal dari hasil kerja penulis itu sendiri. Jadi, apabila dalam sebuah tulisan ilmiah 

terdapat kalimat-kalimat yang berasal dari pemikiran orang lain tetapi tidak disertai 

dengan pencantuman referensi, maka secara tidak langsung sang penulis mengatakan 

bahwa pemikiran tersebut berasal dari dirinya. Secara akademis, hal ini akan dianggap 

sebagai bentuk kecurangan dan merupakan pelanggaran yang berat. Pihak sekolah atau 

universitas secara otomatis menolak tulisan ilmiah seorang pelajar atau mahasiswa yang 

terbukti melakukan tindakan plagiat. 
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Sayangnya, plagiat biasanya dilakukan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dengan 

membiasakan diri untuk selalu menggunakan referensi akademis dengan baik, seorang 

penulis dapat menghindari segala bentuk tindakan plagiat. 

3. Penerapan 

Seorang penulis akademis harus menyertakan referensi ketika orang tersebut 

menggunakan informasi diantaranya dari: 

a. Buku atau bagian dari buku. 

b. Jurnal atau artikel surat kabar. 

c. Dokumen konferensi dan publikasi formal lainnya. 

d. Video, televisi, ataupun radio. 

e. Komunikasi personal, seperti wawancara, surat elektronik (email), ataupun surat 

menyurat. 

f. Sumber-sumber elektronik seperti dokumen Internet, database online, bahkan 

perangkat lunak (software). 

 

4. Kaidah umum mereferensi 

Ada tiga kaidah dalam mereferensi: 

a. Referensi harus selalu digunakan apabila menggunakan ide atau informasi 

seseorang. 

b. Referensi harus selalu digunakan dalam: 

1) Parafrase (mengemukakan ide orang lain dengan kata-kata kita sendiri). 

2) Rangkuman (mengemukakan ide orang lain dalam bentukrangkuman/gambaran 

umum dengan menggunakan kata-kata kita sendiri). 

3) Kutipan langsung (mengemukakan ide orang lain dengan kata-kata mereka 

sendiri). 

4) Copy (menggunakan diagram, tabel, angka-angka, ataupun gambar yang 

berasal dari karya orang lain). 

c. Referensi harus ditampilkan di dua tempat: 

Ditampilkan di dalam teks sebagai referensi versi pendek (in-text reference) 

1) Ditampilkan di dalam teks sebagai referensi versi pendek (in-text reference) 

2) Ditampilkan di dalam daftar referensi pada akhir tulisan. Daftar referensi ini 

mencantumkan secara detail referensi-referensi yang digunakan dalam tulisan. 

5. Penulisan Referensi dalam Teks 

Ketika mencantumkan referensi dalam teks sertakan: 
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a. Nama keluarga/nama akhir pengarang atau editor (atau nama organisasi yang 

bersangkutan). Tidak perlu menyertakan nama utuh ataupun inisial. Khusus untuk 

inisial akan ada pengecualian pada kasus-kasus tertentu. 

Di Indonesia, penggunaan nama keluarga tidaklah terlalu umum. Oleh 

karenanya, bila ditemui nama-nama tanpa nama keluarga, dapat digunakan nama 

akhirnya sebagai pengganti nama keluarga. Untuk nama organisasi yang sudah 

menjadi pengetahuan umum, bisa mengunakan singkatannya saja, seperti WHO 

atau UNESCO. Namun demikian singkatan-singkatan ini harus dijabarkan secara 

lengkap pada akhir tulisan, diletakan sebelum daftar referensi, dan harus ditulis 

secara alfabet. 

b. Tanggal publikasi. Tanggal di sini lebih sering diartikan sebagai tahun publikasi, 

kecuali pada kasus-kasus tertentu. Harap diingat publikasi berbeda dengan 

penerbitan. 

c. Nomor halaman bila perlu dan memungkinkan. 

6. Prinsip dasar untuk referensi  

Prinsip dasar untuk mereferensi dalam teks adalah : 

(Nama Keluarga/Nama Akhir Pengarang Tanggal Publikasi, <nomor halaman>) 

Harap diperhatikan pemakaian tanda kurung dan tanda koma. Tanda kurung selalu 

digunakan sebelum dan sesudah referensi, sedangkan peletakan tanda koma yaitu 

setelah tanggal publikasi. Untuk nomor halaman, gunakan h. – halaman, untuk satu 

halaman (contoh: h. 105), dan hh. untuk merujuk ke beberapa halaman (contoh: hh. 

122-139). Kode penulisan nomor halaman tetap menggunakan bahasa Indonesia (h. 

atau hh.) walaupun sumber informasinya dalam bahasa asing. Penulisan kode halaman 

seperti ini merupakan sebuah asumsi yang diambil untuk mempermudah penulisan 

nomor halaman. 

Selalu sertakan nomor halaman apabila mengutip atau memparafrase sebuah 

informasi yang berasal dari publikasi cetak (buku, jurnal ilmiah, dokumen konferensi, 

dsb.). Hal ini akan mempermudah pembaca untuk menelusuri informasi yang 

dimaksud. Namun nomor halaman tidak diperlukan apabila ingin mereferensi hasil 

karya secara umum, dan tidak merujuk ke halaman tertentu. 

Contoh: 

Merujuk ke halaman tertentu – (Syams 2001, h. 132) 

atau 

Mereferensi secara umum – (Syams 2001) 
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7. Penulisan Referensi dalam Teks 

Format referensi dalam teks berlaku untuk publikasi cetak dan elektronik (online). 

Pada publikasi elektronik yang tidak mempunyai nomor halaman, maka cukup 

menyebutkan tanggal publikasinya saja. 

a. Pengarang Tunggal 

Untuk pengarang tunggal berikut penggunaan referensi dalam teksnya: 

Contoh: 

Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat sangatlah diharapkan untuk 

mempunyai sistem file yang efisien dan efektif (Amsyah 1995, h. 7). 

atau 

Amsyah (1995, h. 7) mengemukakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan masyarakat sangatlah diharapkan untuk mempunyai sistem file yang efisien 

dan efektif. 

Pada contoh pertama, referensi yang digunakan menekankan kepada informasi, 

sedangkan pada contoh kedua, referensi lebih memfokuskan kepada pengarang. 

 

b. Dua atau Tiga Pengarang 

Apabila didapati jumlah pengarang dua sampai tiga orang, maka sertakan seluruh 

nama keluarga atau nama akhir pengarang, seperti contoh berikut : 

1) Dua Pengarang 

Kesuksesan sebuah wawancara akan dipengaruhi oleh tingkat keahlian 

seseorang dalam bertanya, mendengar, dan merangkum (Ludlow & Panton 1992, 

h. 32). 

2) Tiga Pengarang 

Penggunaan proses ini akan mengarahkan ke tingkat akurasi yang lebih tinggi 

(Cooper, Krever, & Vann 2002). 

Untuk penggunaan referensi yang menekankan kepada pengarangnya, tanda 

dan ( & ) dirubah dengan kata dan. 

Contoh: 

Menurut Cooper, Krever, dan Vann (2002) penggunaan proses ini akan 

mengarahkan ke tingkat akurasi yang lebih tinggi. 
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c. Empat atau Lebih Pengarang 

Untuk publikasi dengan jumlah pengarang empat atau lebih, gunakan et al. 

(berasal dari kata latin yang berarti yang lainnya) setelah nama pengarang pertama 

disebutkan. Juga untuk publikasi dengan empat editor atau lebih, ditulis eds. et al. 

Contoh: 

Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi yang mempunyai fondasi 

sejarah yang unik, dan organisasi ini bertujuan menjalin komunikasi dan kerjasama 

antar bangsa di seluruh dunia (Schermerhorn et al. 2004, h. 489) 

 

d. Tidak Ada Pengarang 

Apabila nama pengarang tidak ditemui, maka gunakan judul tulisan dalam 

italic dan sertakan tanggal publikasi.  

Contoh: 

Sebuah lembaran pendidikan pasien mengatakan bahwa penyakit ini lebih sering 

muncul pada pria ( Fakta-fakta penyakit jantung koroner 1998). 

Penulisan referensi seperti ini juga berlaku untuk brosur atau pamflet yang 

biasanya tidak mencantumkan nama pengarang. 

 

e. Merujuk Ke Satu Bab Dalam Sebuah Kumpulan Karya 

Akan ditemui sebuah publikasi yang isinya merupakan kumpulan-kumpulan 

karya dari berbagai pengarang. Misalnya saja sebuah buku yang berisi kumpulan 

teori-teori manajemen. Publikasi sejenis ini biasanya tidak mencantumkan nama-

nama pengarang di halaman judul, tetapi hanya menampilkan nama editornya 

(begitu juga dengan sampulnya). 

Apabila ingin menggunakan informasi dari salah satu bab dalam publikasi 

seperti ini, maka cantumkan nama pengarang dari bab yang bersangkutan (bukan 

nama editornya). Untuk tanggal publikasi dan nomor halaman, ikuti seperti yang 

tercetak dalam publikasi tersebut. 

Contoh: 

Sebut saja ada sebuah bab yang dikarang oleh John Smith dalam sebuah buku 

kumpulan teori manajemen  

n R Smith (1998, h. 234) menyetujui bahwa perilaku berperan dalam menentukan 

kepuasan kerja. 
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f. Merujuk Ke Satu Volume Dalam Karya Dengan Banyak Volume 

Ketika sebuah informasi datang dari sebuah volume dalam sebuah karya 

dengan banyak volume, maka masukan nomor volume setelah tanggal publikasi 

dan nomor halaman. 

Contoh: 

Damayanti menceritakan kisah mereka dengan penuh empati (1999, vol. 2, h. 42). 

Apabila merujuk ke seluruh volume yang bersangkutan maka nomor halaman 

tidak perlu dicantumkan 

 

Contoh: 

Cerita-cerita tersebut adalah sebuah ilustrasi kehidupan rakyat (Damayanti 1999, 

vol. 2). 

 

g. Merujuk Ke Satu Bab Dalam Sebuah Volume Karya Dengan Banyak Volume 

Ketika sebuah informasi datang dari sebuah bab dalam sebuah volume karya 

dengan banyak volume, maka referensi dalam teksnya sama seperti merujuk ke 

satu volume dalam karya dengan banyak volume (2.1.6.). Namun pencantuman 

dalam daftar referensi akan berbeda. 

Contoh: 

eferen Perilaku ini sering ditemui pada anak umur empat tahun (Fitria & Naya 

2002, vol. 4, h. 122). 

 

h. Pengarang Dengan Nama Keluarga / Nama Akhir yang Sama 

Untuk pengarang dengan nama keluarga atau nama akhir yang sama, maka 

gunakan inisial masing-masing pengarang untuk membedakan keduanya. 

Contoh: 

Sebut saja nama pengarangnya adalah Yudi Putra Syarifuddin dan Donni 

Syarifuddin, maka referensi dalam teksnya seperti berikut: 

 

Hasil sebuah penelitian (Syarifuddin, YP 1997) menunjukan adanya hubungan; 

namun di tahun berikutnya, D Syarifuddin (1998) menemukan fakta yang 

membuktikan sebaliknya. 
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Perhatikan peletakan inisial dalam contoh di atas. Apabila referensi 

menekankan informasi, maka inisial diletakan setelah nama keluarga atau nama 

akhir (Syarifuddin, YP 1997), sedangkan bila memfokuskan kepada pengarangnya, 

inisial diletakan sebelum nama keluarga atau nama akhirnya (D Syarifuddin 

(1998)). Tanda koma tidak diperlukan bila insial mendahului nama keluarga / 

nama akhir. 

i. Komunikasi Personal 

Komunikasi pribadi dapat berupa surat, memo, surat-elektronik (email), 

faksimili, wawancara, percakapan tidak resmi (obrolan), percakapan telepon, atau 

presentasi. Komunikasi pribadi dimasukan dalam referensi dalam teks, tetapi tidak 

disertakan dalam daftar referensi. 

Untuk menggunakan komunikasi pribadi dalam sebuah tulisan: 

1) pastikan mendapatkan ijin dari orang yang bersangkutan 

2) gunakan inisial dan nama keluarga atau nama akhir orang yang bersangkutan 

3) cantumkan jenis komunikasi pribadi yang digunakan di referensi dalam teks 

4) cantumkan tanggal yang lengkap dalam referensi dalam teks – tanggal, bulan, 

tahun. 

Contoh: 

Menurut sumber pribadi, pembahasan untuk penghijauan kota Jakarta sedang 

berlangsung (CJ Santoso, 2006, komunikasi personal, 5 Maret). 

Dalam komunikasi melalui email tanggal 3 Januari 2003, F Chepik menggaris 

bawahi … 

M Abdul-Jalil mengkonfirmasi hal ini melalui faksimili tertanggal 21 Juni 1999. 

Dari wawancara tanggal 2 April 2002, H Siburian menjelaskan adanya korelasi. 

Komunikasi pribadi juga dapat dijabarkan secara lengkap tanpa harus 

mengikuti kaidah referensi dalam teks. 

D Contoh: 

Dalam konferensi Penghematan BBM dan Kompensasi untuk Rakyat, pada tanggal 

19 September 2003 di Jakarta Convention Center, Dr. C Domino menyarankan … 

 

j. Karya yang Disebutkan Dalam Karya Lain 

Terkadang seorang penulis merasa perlu untuk mereferensikan ide seseorang 

(sumber informasi primer) yang ada di dalam tulisan orang lain (sumber informasi 

sekunder). Namun sebelum melakukan hal ini, sebaiknya mencoba terlebih dahulu 
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untuk mendapatkan sumber informasi primer dan membacanya sendiri, karena 

mungkin saja sumber informasi sekunder salah mengartikan makna yang dimaksud 

oleh sumber informasi primer. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka di 

referensi dalam teks penulis harus mencantumkan sumber informasi primer dan 

sumber informasi sekunder. Tetapi untuk daftar referensi, penulis hanya perlu 

mencantumkan sumber informasi sekunder. Gunakan dikutip dari, atau dikutip 

dalam, untuk menyebutkan sumber informasi sekunder.  

Sebagai catatan, hindarilah selalu pemakaian referensi semacam ini apabila 

memungkinkan. 

Contoh: 

Clark adalah pengarang yang idenya dibahas oleh Brown : 

Sebuah penelitian oleh Clark tahun 1992 (dikutip dalam Brown 1995, h. 10) 

mendemonstrasikan bahwa … 

atau 

alam Brown (1995, h. 10) yang melaporkan penelitian tahun 1992 oleh Clark 

menyatakan … 

 

k. Informasi yang Ditemukan Lebih Dari Satu Sumber 

Apabila seorang penulis menemukan sebuah informasi dalam beberapa sumber, 

dia dapat mencantumkan sumber-sumber tersebut di referensi dalam teks untuk 

lebih membantu argumentasi yang dibuatnya. Dalam hal ini cantumkan seluruh 

sumber informasi dalam satu tanda kurung dan diurutkan berdasarkan tanggal 

publikasi (yang lebih lama terlebih dahulu). Pisahkan satu referensi dengan yang 

lainnya dengan tanda titik koma ( ; ). 

Contoh: 

Beberapa uji coba klinis (Bean 1985; Alt 1994; Smith 1997) mengindikasikan … 

atau 

Bean (1985), Alt (1994), dan Smith (1997) telah menunjukan … 

 

l. Dua atau Lebih Karya Dengan Pengarang dan Tanggal Publikasi yang Sama 

Apabila menggunakan informasi dari seorang pengarang yang menerbitkan dua 

atau lebih karya yang berbeda dalam tahun yang sama, bedakan karyanya dengan 

menggunakan huruf kecil setelah tanggal. Dimulai dari a, b, c, dan seterusnya. 
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 Teks Contoh: 

Dalam penelitian awalnya Johar (1985a) menyatakan hal ini adalah benar. Namun 

pada penelitian-penelitian berikutnya (Johar 1985b; Harris 1987), kesimpulan yang 

didapatkan menjadi bertolak-belakang. 

 

m. Artikel Surat Kabar 

1) Artikel dengan Nama Pengarang 

Untuk artikel surat kabar dengan nama pengarang, maka referensi dalam 

teksnya menggunakan format umum referensi dalam teks. 

Contoh: 

Dibalik keberhasilan perdana menteri Thailand ini, ternyata masih ada masalah 

etika yang mengganjal (Taufiqulhadi 2006, h. 13). 

 

2) Artikel Tanpa Pengarang 

Apabila sebuah artikel surat kabar tidak mencantumkan nama pengarang, 

maka pergunakan nama surat kabarnya dalam format italic, tangal terbit, dan 

nomor halaman. Harap diingat, artikel surat kabar tanpa pengarang tidak 

dimasukan dalam daftar referensi. 

Contoh: 

Rancangan kurikulum 2006 lebih berupa pedoman bagi guru untuk 

mengembangkan sistem belajar mandiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing sekolah ( Media Indonesia, 3 Maret 2006, h. 24). 

 

n. Ensiklopedia dan Kamus 

Apabila masukan dari ensiklopedia dan kamus tidak mempunyai pengarang, 

maka gunakan nama ensiklopedia atau kamusnya saja beserta tanggal publikasi 

dan nomor halaman (jika perlu). Untuk nama ensiklopedia dan kamus pergunakan 

font italic. 

Referensi dari kamus atau ensiklopedia tanpa disertai nama pengarang tidak 

perlu disertakan dalam daftar referensi. Sedangkan informasi yang mencantumkan 

nama pengarang, maka referensi dalam teksnya sama seperti referensi dari buku 

dan dicantumkan dalam daftar referensi. 
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Contoh: 

Cole dan Cole (1963, h. 1657) mengatakan ... 

atau 

Ensiklopedia Indonesiana (2002) menyebutkan … 

 

o. Film, Rekaman Video, Siaran Televisi dan Radio 

Gunakan judul dalam italic dan pergunakan huruf besar pada kata pertama 

judul dan tidak perlu menyebutkan nama produser, stasiun televisi ataupun stasiun 

radio. 

Contoh: 

Eksplorasi semacam ini sudah pernah dilakukan (Petualangan bahari , 2005). 

Asuransi pekerja merupakan kewajiban perusahaan (Pelatihan keselamatan kerja, 

2000). 

 

p. Kaset atau CD Audio (bukan CD ROM) 

Untuk rekaman audio, referensi dalam teks menggunakan font italic untuk 

judul dan huruf besar pada kata pertama. 

 

 

Contoh: 

Perbedaan-perbedaan yang ada menjadikan hal ini unik ( Faces of culture in health 

care 1984). 

 

q. Publikasi di Microfische atau Microfilm 

Untuk publikasi dalam media ini, perlakukan referensi dalam teks sama dengan 

buku. 

Contoh: 

Seni tari dianggap mempunyai peran yang penting dalam pendidikan (Dominiak 

1998). 

 

r. Perangkat Lunak ( Software) 

Referensi dalam teks untuk perangkat lunak pada dasarnya sama seperti 

publikasi lainnya. Untuk tanggal publikasi gunakan tahun yang disebutkan dalam 
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hak ciptanya. Misalnya Copyright © Microsoft Corporation 1983-2001. All rights 

reserved. 

Contoh: 

Aplikasi ini untuk mempermudah penghitungan secara seksama (Microsoft 2001). 

 

s. Kutipan Langsung 

Kutipan langsung dengan panjang sampai dengan 30 (tigapuluh) kata dapat 

dicantumkan langsung pada teks, namun harus dalam satu cakupan tanda kutip. 

Perlu diperhatikan bahwa tanda kutip yang digunakan adalah tanda kutip tunggal ( 

‘ ). 

Contoh: 

Pengawasan yang efektif terhadap ketersediaan barang akan ‘meminimumkan 

jumlah investasi yang diperlukan, dan … [mengurangi] fluktuasi dalam pesediaan 

…’ (Swastha 1984, h. 225). 

Tanda ellipsis ( … ) mempunyai arti bahwa ada kata atau kalimat yang sengaja 

dihilangkan, dan tanda square bracket ( [ ] ) menujukan adanya penambahan kata-

kata dalam kutipan tersebut. Hal ini diperbolehkan selama tidak merubah makna 

dan masih berhubungan dengan topik yang dibahas. 

Sedangkan kutipan yang mempunyai panjang lebih dari 30 kata, referensinya 

tidak menggunakan tanda kutip dan ditampilkan terpisah dengan ketentuan: 

1) ukuran font diturunkan satu tingkat 

2) berikan satu spasi sebelum dan sesudah kutipan 

3) kutipan ditempatkan lebih ke dalam (indented) 

4) selalu perkenalkan kutipan panjang dengan kalimat pembuka menggunakan 

titik dua 

Contoh : 

Swastha (1984, h. 234) berpendapat dengan mengatakan: 

 

Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, 

yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang 

memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan-penjelasan yang bersifat membujuk, dan 

negosiasi merupakan seluruh bagian dari proses tersebut. 
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Secara umum, pernyataan Swastha ini dapat disimpulkan sebagai 

penggambaran interaksi pemasaran antara pihak produsen dan konsumen. 

t. Grafik, Tabel, Gambar, dan Angka-angka ( figures) 

Prinsip dasar dari sistem Harvard adalah mencantumkan nama pengarang dan 

tanggal publikasi di referensi dalam teks. Hal ini juga berlaku pada gambar, tabel, 

grafik, angka-angka. 

Contoh : 

 

 

u. Ketentuan Tanggal Publikasi 

Untuk sebuah publikasi yang tidak mempunyai tanggal publikasi yang jelas 

maka seorang penulis harus memberitahukan pembacanya dengan mengikuti 

ketentuan berikut: 

1) Apabila tidak ada tanggal publikasi, gunakan singkatan n.d. – no date (contoh : 

Wijaya n.d., h. 123). 

2) Apabila tanggal publikasi hanya perkiraan, gunakan sebelum tanggal huruf c –

diambil dari kata latin circa—kira-kira (contoh : Rais c1988, h. 29). 

3) Apabila tanggal publikasinyya meragukan, gunakan tanda tanya (?) sebelum 

tanggal (contoh : Kasiman ? 2002). 

4) Apabila tanggal berasal dari hasil karya yang tidak dipublikasikan, gunakan 

unpub. – unpublished, untuk menggantikan tanggal (contoh: Syamsul unpub.). 

Tidak berlaku untuk komunkasi personal. 

 

8. Daftar Referensi 

Selalu sertakan daftar referensi pada akhir tulisan akademis. Daftar referensi akan 

menampilkan secara detail sumber-sumber informasi yang dipergunakan secara 

langsung oleh sebuah tulisan. Sedangkan bibliografi (daftar bacaan/daftar pustaka) 
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akan menampilkan seluruh sumber informasi baik yang digunakan oleh sebuah tulisan 

maupun yang tidak. Akibatnya, bibliografi akan mempunyai daftar yang lebih panjang 

daripada daftar referensi. 

Secara umum, penggunaan daftar referensi akan mempunyai nilai lebih karena hal 

tersebut menujukan bahwa penulis telah mengkaji secara mendalam dan memilih 

secara hati-hati bahan-bahan untuk tulisan akademisnya. Penulis dianggap lebih 

memahami bagaimana bahan-bahan tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas. 

Oleh karenanya, lembaga pendidikan biasanya akan lebih menekankan penggunaan 

daftar referensi dibandingkan dengan bibliografi. 

a. Tampilan Dasar Referensi 

Tampilan dasar dari daftar referensi sistem Harvard, adalah sebagai berikut: 

1) Gunakan judul Daftar Referensi dan tidak perlu italic. 

2) Diurutkan secara alfabet berdasarkan nama keluarga/nama akhir pengarang 

atau editor (atau organisasi yang bertanggung jawab). Apabila tidak ditemukan 

nama pengarang maka diurutkan berdasarkan judul. 

3) Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan 

berdasarkan tanggal terbitnya (dimulai dari yang paling lama ke yang paling 

baru). 

4) Apabila seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun 

publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai 

tanggal publikasi (contoh: 1988a, 1988b, 1988c, dst.). 

5) Daftar referensi biasanya menggunakan ukuran font yang lebih kecil dibanding 

dengan font yang digunakan dalam tulisan. 

 

Bergantung kepada jenisnya, seorang penulis harus memberitahu pembaca 

mengenai kategori sumber informasi yang digunakan. Misalnya, penulis harus 

memberitahukan kalau dia menggunakan artikel dari koran bukan dari buku atau 

menggunakan dokumen dari Internet dan bukan dari rekaman video. 

Dalam sistem Harvard, elemen-elemen daftar referensi dipisahkan oleh koma 

dan diakhir dengan tanda titik. Untuk judul, sistem Harvard menerapkan 

kapitalisasi di awal judul. Penggunaan huruf besar ini berlainan dan tergantung 

dari jenis informasi yang digunakan. Berikut perbedaannya : 

1) Judul Buku 
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Gunakan huruf  besar hanya di kata pertama judul (kapitalisasi minimum), 

dan font di set italic. 

Contoh: 

Dasar-dasar marketing atau Sumber daya manusia di Indonesia. 

Untuk nama orang, organisasi, ataupun negara, penggunaan huruf besar 

ditulis sebagaimana mestinya. 

 

2) Nama Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar 

Gunakan huruf besar di setiap awal kata pada judul, kecuali pada preposisi 

(untuk, di, pada, dsb.) dan konjungsi (tapi, dan, yang). Kapitalisasi macam ini 

dinamakan kapitalisasi maksimum dan nama jurnal, majalah, dan koran selalu 

menggunakan italic. 

Contoh: 

Jurnal Hubungan Masyarakat 

 

3) Judul Artikel dalam Jurnal, Bab dari Buku, dan Dokumen Konferensi 

Judul menggunakan tanda kutip tunggal, dan kapitalisasi hanya ditulis pada 

kata pertama judul. Font di set pada format normal. 

Contoh : 

’Peranan wanita dalam dunia hubungan masyarakat (humas)’ 

‘Keperawatan di masa depan: sebuah observasi di Indonesia, Australia, dan 

Jepang’ 

 

4) Judul untuk Karya yang Tidak Diterbitkan 

Karya yang belum diterbitkan bisa berupa tesis, skripsi, lembaran kuliah, 

ataupun dokumen yang belum diterbitkan dan dibagikan pada saat konferensi. 

Untuk karya sejenis ini, gunakan tanda kutip tunggal dan huruf besar pada kata 

pertama judul. 

 

5) Judul untuk Karya-Karya dalam Bahasa Asing 

Untuk karya-karya dalam bahasa asing, tampilan yang digunakan adalah 

seperti yang tertera dalam publikasi. Tidak perlu disadur lagi ke dalam bahasa 

Indonesia. Namun untuk mempermudah, kode penulisan nomor halaman tetap 
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menggunakan bahasa Indonesia (h. atau hh.) walaupun sumber informasinya 

dalam bahasa asing. 

 

Contoh: 

Sarantakos, S 1998, Social research, 2nd edn, Macmillan Education Australia, 

South Melbourne. 

atau 

Cicourel, AV 1999, ‘The interaction of cognitive and cultural models in health 

care delivery’, in Talk, work and institutional order: discourse in medical, 

mediation and management settings, eds. S Sarangi & C Roberts, Mouton de 

Gruyter, Berlin, hh. 183-224. 

 

b. Panduan Dasar Referensi 

1) Daftar Referensi untuk Buku 

Ikuti elemen-elemen di bawah ini berdasarkan urutannya : 

a) nama pengarang 

b) tahun publikasi 

c) judul buku, di set italic, dan dicantumkan seperti yang dicetak dalam 

halaman judul (bukan pada sampul buku) 

d) judul seri (jika ada), contoh seri manajemen, seri usaha kecil 

e) nomor volume, atau jumlah volume (jika ada) 

f) edisi (jika bukan yang pertama), ditulis seperti edk – edisi ke 2, edk 3, edk 

5, dst. Penulisan kode edisi seperti ini merupakan sebuah asumsi yang 

diambil untuk mempermudah penulisan edisi penerbitan. Untuk buku-buku 

dalam bahasa Inggris, maka penulisannya seperti 2nd edn, 3rd edn, 5th edn, 

dst. 

g) editor, perevisi, perangkum, atau penerjemah (apabila ada selain 

pengarang) 

h) penerbit 

i) lokasi penerbitan. Berikan nama daerah atau kota. Tambahkan juga nama 

propinsi atau negara apabila tempat publikasi tidak banyak diketahui. 

Apabila ada beberapa tempat yang tercetak, gunakan tempat pertama yang 

tercetak di buku. 
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Penentuan Pengarang : 

a) Buku dengan Pengarang Tunggal 

Conley, D 2002, The daily miracle: an introduction to journalism, Oxford 

University Press, New York. 

 

b) Buku dengan Dua Pengarang 

Anna, N & Santoso, CL 1997, Pendidikan anak, edk 5, Family Press, 

Jakarta. 

 

c) Buku dengan Tiga Pengarang atau Lebih 

Kotler, P, Adam, S, Brown, L & Armstrong, G 2003, Principles of 

marketing, 2nd edn, Pearson Education Australia, Melbourne. 

 

d) Buku Tanpa Pengarang 

Hukum periklanan: panduan untuk praktisi n.d., LineArt Press, Jakarta. 

Penggunaan n.d. menunjukan bahwa buku tersebut tidak memberikan 

tanggal publikasi. 

e) Buku yang Disponsori oleh Organisasi atau Institusi 

Apabila sebuah buku dengan jelas disponsori oleh sebuah organisasi 

dan halaman judul tidak mencantumkan nama pengarang, maka dimasukan 

dalam daftar referensi berikut : 

PT. Angkasa Biru 1997, Konstruksi pesawat terbang jenis kecil , PT. 

Angkasa Biru, Bandung.  

Namun bila ditemukan nama pengarang, maka buku dimasukan dalam 

daftar referensi seperti ini: 

Delegasi Konsumen Indonesia 2002, Hak-hak konsumen yang diabaikan, 

laporan oleh L Suhaidiman, Delegasi Konsumen Indonesia, Jakarta. 

Buku tersebut mencetak: Disponsori oleh Delegasi Konsumen 

Indonesia ... laporan oleh Lukman Suhaidiman. 

 

f) Merujuk ke Satu Bab dalam Buku Kumpulan Karya 

Untuk buku semacam ini, maka yang digunakan dalam daftar referensi 

adalah bab yang bersangkutan saja. Harap diperhatikan hal-hal berikut : 

(1) gunakan tanda kutip tunggal pada judul bab dan font normal 
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(2) judul buku menggunakan format italic 

(3) gunakan singkatan ed. untuk editor, dan eds. untuk beberapa orang 

editor. Inisial editor ditulis sebelum nama keluarga/nama akhir, kecuali 

bila mereferensi seluruh buku secara umum . 

(4) gunakan kata dalam, setelah judul bab untuk menujukan bahwa karya 

tersebut berasal dari buku kumpulan karya yang bersangkutan. 

Contoh: 

Syarifuddin, D & Domino, C 2001, ‘Subsidi silang dalam pertanian’, 

dalam Pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia, eds. L Amir 

& K Yamin, Mentari Press, Yogyakarta. 

ATAU 

Syarifuddin, D & Domino, C 2001, ‘Subsidi silang dalam pertanian’, 

dalam L Amir & K Yamin (eds.), Pemberdayaan sumber daya manusia 

di Indonesia, Mentari Press, Yogyakarta. 

Apabila dalam tulisan referensikan kumpulan karya ini secara 

umum, atau menggunakan kata-kata editor, maka dalam daftar 

referensinya akan seperti berikut : 

Amir, L & Yamin, K (eds.) 2001, Pemberdayaan sumber daya manusia 

di Indonesia, Mentari Press, Yogyakarta. 

 

Untuk karya berbahasa asing maka daftar referensinya seperti 

berikut: 

Cicourel, AV 1999, ‘The interaction of cognitive and cultural models in 

health care delivery’, in Talk, work and institutional order: discourse in 

medical, mediation and management settings, eds. S Sarangi & C 

Roberts, Mouton de Gruyter, Berlin, hh. 183-224. 

 

g) Merujuk ke Satu Volume dalam Buku dengan Banyak Volume 

Ketika mereferensikan informasi yang berasal dari satu volume dalam 

karya dengan banyak volume, gunakan judul volume keseluruhan terlebih 

dahulu diikuti dengan nomor volume. Apabila volume individunya 

mempunyai judul sendiri maka, cantumkan judul tersebut setelah nomor 

volume. Gunakan vol. untuk volume dan kedua judul menggunakan format 

italic. 
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Damayanti, L 1999, Hidup dan kehidupan rakyatku, vol. 2, Kisah para 

supir di sudut kota, edk 2, Pelangi, Jakarta. 

Hidup dan kehidupan rakyatku adalah judul keseluruhan, Kisah supir para 

supir di sudut kota adalah judul individu volume 2, dan edk 2 adalah edisi 

kedua dari judul keseluruhan 

 

Apabila mereferensi lebih dari satu volume, cantumkan nomor-nomor 

volume yang direferensi setelah judul keseluruhan. Tidak perlu 

mencantumkan judul individu. 

Contoh: 

Damayanti, L 1999, Hidup dan kehidupan rakyatku, vol. 2 & 3, edk 2, 

Pelangi, Jakarta. 

 

Sedangkan untuk mereferensikan seluruh volume, cantumkan 

banyaknya volume menggunakan vols, seperti : 

Damayanti, L 1999, Hidup dan kehidupan rakyatku, 5 vols, edk 2, Pelangi, 

Jakarta. 

 

h) Merujuk ke Satu Bab dalam Buku dengan Banyak Volume 

Apabila mereferensikan satu bab dalam karya dengan banyak volume, 

maka pencantuman dalam daftar referensi seperti berikut: 

Fitria, A & Naya, E 2002, ‘Perilaku balita’, dalam J Sudiro & W Mira 

(eds.), Perawatan dan pendidikan anak untuk para ibu, vol. 4, Perawatan 

balita, Family Press, Jakarta. 

 

ATAU 

Fitria, A & Naya, E 2002, ‘Perilaku balita’, dalam Perawatan dan 

pendidikan anak untuk para ibu, eds. J Sudiro & W Mira, vol. 4, 

Perawatan balita, Family Press, Jakarta. 

 

Di sini Fitria dan Naya menulis sebuah bab dalam volume 4, dengan 

judul ‘Perilaku balita’, dan volume 4 sendiri mempunyai judul Perawatan 

balita. Sedangkan Perawatan dan pendidikan anak untuk para ibu 

merupakan judul keseluruhan. 
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i) Buku yang Disadur 

Apabila mereferensi dari karya yang sudah disadur ke dalam bahasa 

lain, cantumkan trans. – translated, diikuti dengan nama penyadur. Insial 

penyadur dicantumkan sebelum nama. 

Contoh: 

Williams, D 1992, Manajemen perusahaan, trans. L Wiracahya, Cetak 

Mandiri, Medan. 

 

j) Buku yang Menjadi Bagian Dari Serial 

Bila menggunakan sumber informasi dari buku serial, maka cantumkan 

nama seri setelah judul buku. Gunakan kapitalisasi minimum dan 

pergunakan format italic hanya untuk judul buku. 

Chapman, CM 1997, Sociology for nurses, Nurses’ aid series, Bailliere 

Tindall, London. 

 

Sedangkan untuk serial yang diberi nomor, maka cantumkan nomor seri 

dalam referensinya. 

Progo, J (ed.) 1999, Jaringan komputer untuk pemula, seri penerapan dan 

pengembangan komputer nomor 11, Pandu Publishing, Jakarta. 

 

2) Daftar Referensi untuk Jurnal 

Ikuti elemen-elemen yang diberikan di bawah ini berdasarkan urutannya: 

a) nama pengarang 

b) tahun publikasi 

c) judul artikel menggunakan tanda kutip tunggal 

d) nama jurnal menggunakan format italic 

e) nomor volume, ditulis sebagai vol. 

f) nomor isu (ditulis sebagai no.), atau bentuk identitas lainya, biasanya nama 

bulan 

g) nomor halaman. 

Harap diingat untuk daftar referensi jurnal, tidak diperlukan detail publikasi 

(nama penerbit dan tempat publikasi). Berbeda dengan buku, daftar referensi 

untuk jurnal selalu menggunakan nomor halaman dan nomor volume. 
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Jika sebuah jurnal tidak mempunyai informasi mengenai nomor volume, 

gunakan nama musim, tanggal, bulan, dan tahun publikasi, atau bahkan 

cakupan bulan (contoh: musim semi, 12-19 September, Maret-April). 

Gunakan penomoran sistem arab (1,2,3, dst.) biarpun dalam publikasi asli 

menggunakan penomoran sistem romawi (tulis vol. 9 bukan vol. IX). 

 

a) Jurnal dengan Pengarang Tunggal 

Hall, M 1999, ‘Breaking the silence: marginalisation of registered nurses 

employed in nursing homes’, Contemporary Nurse, vol. 8, no. 1, hh. 232-

237. 

‘Breaking the silence:marginalisation of registered nurses employed in 

nursing homes’ adalah judul artikel dalam jurnal, Contemporary Nurse 

adalah nama jurnalnya, vol. 8 adalah nomor volume, no. 1 adalah nomor 

publikasi, dan hh.232-237 adalah cakupan halaman yang digunakan sebagai 

referensi. 

 

b) Jurnal dengan Dua Pengarang 

Davis, L, Mohay, H & Edwards, H 2003, ‘Mothers' involvement in caring 

for their premature infants: an historical overview’, Journal of Advanced 

Nursing, vol. 42, no. 6, hh. 578–86 . 

 

c) Jurnal dengan Tiga Pengarang atau Lebih 

Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, ‘Pemilihan sistem penyimpanan 

data skala besar’, Jurnal Informatika Indonesia, vol. 1, no. 3, hh. 132-140. 

 

d) Jurnal Tanpa Pengarang 

‘Building human resources instead of landfills’ 2000, Biocycle, vol. 41, no. 

12, hh. 28-29. 

 

e) Artikel Surat Kabar 

Untuk artikel surat kabar, metode yang digunakan sama dengan ketika 

mereferensi jurnal, namun sertakan tanggal dan bulan di mana artikel 

tersebut dicetak, menggantikan nomor volume dan nomor publikasi. 
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Taufiqul, T 2006, ‘Sebab menepuk di dulang’, Media Indonesia, 3 Maret, 

h. 13. 

Untuk surat kabar bahasa Inggris hilangkan kata ‘the’ pada nama surat 

kabar. Misalnya nama surat kabar The Washington Post, maka cukup tulis 

Washington Post.  Artikel surat kabar tanpa pengarang tidak perlu 

dicantumkan dalam daftar referensi. 

 

3) Daftar Referensi untuk Dokumen Konferensi yang Tidak Diterbitkan 

Ikuti elemen-elemen yang diberikan di bawah ini berdasarkan urutannya: 

a) nama pengarang 

b) tahun publikasi (bukan tahun konferensi diadakan) 

c) judul dokumen menggunakan tanda kutip tunggal 

d) judul lengkap konferensi menggunakan format italic 

e) editor (bila ada) 

f) penerbit 

g) lokasi publikasi 

h) nomor halaman. 

 

Dokumen tersebut meliputi : 

a) Dokumen Konferensi Tanpa Editor (tidak diedit) 

Barkway, P, de Crespigny, C & Flanagan, A 1999, ‘Preparing tomorrow’s 

registered nurses to respond to the mental health issues of their clients’, 

Looking forward, looking back : international conference on mental health 

nursing: proceedings, Australian and New Zealand College of Mental 

Health Nurses, Canberra, hh. 61-64. 

 

b) Dokumen Konferensi Dengan Editor (diedit) 

Clare, J & Hawes, C 1999, ‘Breaking down the barriers for women: 

empowering nurses to take part in a research culture’, Winds of change: 

women and the culture of universities : conference proceedings, eds. D 

Cohen, A Lee, J Newman, AM Payne, H Scheeres, H Shoemark & S Tiffin, 

University of Technology, Sydney. 

Contoh di atas diterbitkan setahun setelah konferensi. 
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4) Karya yang Tidak Diterbitkan 

a) Tesis 

Untuk tesis, pencantuman dalam daftar referensi mengikuti aturan karya 

yang tidak diterbitkan dan dengan pemberitahuan bahwa karya tersebut 

adalah sebuah tesis. Selalu cantumkan nama universitas yang menjadi 

pengawas tesis dan juga sertakan tingkatan tesis yang dimaksud 

(contohnnya, PhD, MBA, SE, dsb.). Judul menggunakan font normal. 

Contoh: 

Ananda, P 2004, ‘Pendekatan humas perguruan tinggi di Jakarta sebagai 

strategi pemasukan dana’, tesis MBA, Universitas Indonesia Raya. 

 

b) Dalam Konferensi atau Pertemuan 

Selalu cantumkan: 

(1) nama pengarang 

(2) tahun dipresentasikan 

(3) judul karya menggunakan tanda kutip tunggal 

(4) pernyataan dipresentasikan kepada atau dipresentasikan di. 

(5) nama konferensi atau pertemuan (font normal) 

(6) tempat pertemuan 

(7) tanggal pertemuan, dengan format seperti ini: 22-23 Januari. 

 

Contoh: 

Juan, S 2003, ‘Keajaiban dan keanehan otak manusia’, dokumen 

dipresentasikan di Konferensi Kesehatan Otak, Jakarta, 18-20 Maret. 

ATAU 

Rushforth, R 1999, ‘Nursing in the hospice setting: the emotional cost’, 

paper presented to the 5th National Conference of Hospice Care Nurses, 

Mildura, Victoria, 21-25 March. 

 

c) Lembaran Kuliah ( Lecture notes) atau Panduan Belajar 

Ketika mereferensi lembaran kuliah yang dibagikan dalam kelas, 

sertakan nama pengarang, tahun presentasi, nama pertemuan, mata 

pelajaran/mata kuliah yang di ajarkan (kode mata kuliah dengan huruf 

besar), nama sekolah atau universitas, lokasi, dan tanggal. Jangan 
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menggunakan italic. Gunakan dibagikan untuk menjelaskan kapan bahan 

tersebut dibagikan. 

Contoh: 

Siswanto, L 1990, ‘Sistem kekebalan tubuh’, lembaran kuliah dibagikan 

pada topik BIO101 Ilmu Biologi Dasar, Universitas Indonesia Raya, 

Gedung L Universitas Indonesia Raya, Jakarta, 12 Desember. 

Sebelum mereferensikan lembaran kuliah, ada baiknya mencoba 

mencari sumber aslinya. Misalnya dengan mencari buku yang digunakan 

sebagai sumber. 

Untuk panduan belajar yang diterbitkan oleh sekolah atau universitas : 

Universitas Indonesia Raya, ‘Panduan belajar: BIO101 Ilmu Biologi 

Dasar’, Universitas Indonesia Raya, Jakarta. 

 

5) Publikasi Pemerintah 

Walau sering kali berbeda formatnya, namun publikasi yang diterbitkan 

pemerintah biasanya mengacu kepada format buku. Berikut elemen-elemen 

yang disertakan: 

a) nama pengarang atau kelompok yang bertanggung jawab atas publikasi 

b) tahun publikasi 

c) judul publikasi, dalam italic 

d) status, seperti laporan akhir, laporan interim, laporan ke departmen tertentu 

e) nama komisioner atau kepala yang bertanggung jawab atas publikasi, 

dalam tanda kurung, dan insial dicantumkan sebelum nama 

f) penerbit 

g) tempat publikasi 

 

Contoh: 

Tim Peneliti Kesehatan Masyarakat 1990, Proposal perbaikan pelayanan 

Puskesmas di pedesaan, laporan pertama (M Sudirman, kepala Pembinaan 

Kesehatan Masyarakat), Percetakan Negara, Jakarta. 

Terkadang sebuah publikasi pemerintah mempunyai judul populer yang 

berbeda dari judul formalnya. Untuk hal yang demikian, cantumkan kata 

tambahan lihat untuk mengarahkan kepada referensi formalnya. 
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Contoh: 

Sebut saja sebuah laporan dengan nama populer Laporan impor beras. 

Tim DPR RI, Penyelidikan dan analisa kebijakan impor beras oleh pemerintah 

bulan Januari2006, (D Yusuf, ketua tim), Komisi Layanan Masyarakat.  

Laporan impor beras. Lihat Penyelidikan dan analisa kebijakan impor beras 

oleh pemerintah bulan Januari 2006. 

Contoh di atas disebut referensi silang (cross referencing). 

Apabila sebuah publikasi disiapkan oleh seseorang dan ditujukan untuk 

lembaga pemerintahan, maka penulisan referensinya yaitu: 

Neill, LM 1995, Alternatif angkutan umum untuk Jakarta, laporan untuk 

Departemen Perhubungan, Percetakan Negara, Jakarta. 

 

6) Standar dan Paten 

a) Standar 

Untuk standar cantumkan nomor standar menggunakan tanda kurung 

setelah judul. 

Contoh: 

Standar Nasional Indonesia 1988, Standar keamanan pelindung kepala 

untuk kendaraan bermotor (SNI 123456-789), Standar Nasional Indonesia, 

Jakarta. 

 

b) Paten 

Untuk paten pencantuman referensi sama seperti buku namun penerbit 

dan lokasi diganti dengan nama organisasi yang mengeluarkan paten dan 

nomor paten yang bersangkutan. 

Contoh: 

Tadayuki, O, Kazuhisa, Y & Atsushi, N 1999, Hard butter composition and 

its production, Japanese Patent 99-78710. 

 

7) Ensiklopedia dan Kamus 

Entri dari ensiklopedia dan kamus yang disertakan dalam daftar referensi 

hanya yang ada nama pengarangnya. Perlakukan judul artikel sama seperti 

artikel dalam surat kabar. 
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Contoh: 

Cole, JO & Cole, KG 1963, ‘Psychopharmacology’, Encyclopedia of mental 

health, vol. 5, hh. 1654-1663. 

 

8) Film dan Rekaman Video 

Untuk film dan rekaman video komersial, pencantuman dalam daftar 

referensi adalah seperti berikut: 

a) judul film atau program (menggunakan font italic dan kapitalisasi minimal) 

b) tanggal produksi atau rekaman 

c) format rekaman (contoh: rekaman video atau rekaman film). 

d) penerbit atau nama organisasi yang memproduksi 

e) tempat publikasi/produksi 

f) nama khusus lainnya yang patut dicantumkan, seperti sponsor jika ada 

 

Contoh: 

Papua 2005, rekaman video, Lembaga Lingkungan Hidup, Bandung. 

Apabila rekaman adalah bagian dari sebuah serial, maka referensinya seperti 

berikut: 

Karapan sapi: hidup para juara 2002, film dokumenter, serial budaya Indonesia, 

Imaginer Films, Surabaya. 

 

9) Siaran Televisi dan Radio 

Untuk siaran televisi dan radio cantumkan tanggal siaran dengan lengkap. 

Gunakan judul acara seperti yang tersiar dan sertakan nama-nama khusus bila 

ada. 

Contoh: 

KPK: komisi pilih kasih? 2006, progam televisi, IndoRayaTV, Jakarta, 2 

Maret. Produser eksekutif K Rahman. 

Perhatikan penggunaan tanda titik setelah tanggal. Sedangkan untuk acara 

yang merupakan bagian dari acara serial (misalnya acara yang rutin 

ditayangkan tiap minggu) maka referensinya sebagai berikut: 

Undang-undang anti pornografi: larangan atau perubahan? 2006, program 

televisi, Indo Realitas, IndoRayaTV, Jakarta, 15 Januari. Reporter/Produser R 

Sarita. 
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Kesehatan anak balita 2003, program radio, Konsultasi kesehatan, FFI Pro 2 

FM, 11 April. Pembawa acara L Saragih. 

Harap diingat bahwa nama program menggunakan italic. 

 

10) Kaset atau CD Audio (bukan CD ROM) 

Sertakan frase rekaman kaset atau rekaman CD setelah judul. Cantumkan 

nomor publikasi kaset atau CD bila ada. 

Contoh: 

Commonwealth Tertiary Education Commission 1984, Faces of culture in 

health care, rekaman kaset, Centre for Continuing Medical Education, 

University of NSW, Sydney. 

 

11) Publikasi di Microfische atau Microfilm 

Perlakukan referensi di media ini seperti referensi cetak, namun sertakan 

apakah medium yang digunakan adalah microfische atau microfilm. 

Contoh : 

Dominiak, KM 1998, ‘The role of dance making for the older adult’ , 

microfiche, MappSci. thesis, Texas Woman’s University, Microform 

Publications, University of Oregon. 

ATAU 

Johnson, A 1947, Another’s harvest, microfilm , Bookman, Calcutta. 

 

12) Daftar Referensi Sumber Elektronik 

Sumber referensi elektronik termasuk di dalamnya: 

a) buku elektronik 

b) artikel jurnal elektronik 

c) CD-ROM / DVD ROM 

d) situs Internet 

e) dokumen di Internet 

f) database online atau lainnya yang diakses melalui internet 

g) perangkat lunak (software) 

h) surat elektronik (email) 

i) Newsgroup, mailing list (listserver), dan bulletin board 
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Untuk memberitahukan kapan sumber elektronik diakses, maka gunakan 

dilihat <tanggal-bulan-tahun>. 

a) Buku Elektronik 

Trochim, WM 2000, The research methods knowledge base, 2nd edn, 

updated 2 August 2000, dilihat 14 November 2001, 

<http://socialresearchmethods.net/kb/index.htm>. 

 

b) Artikel di Jurnal Elektronik 

Garcia, P 2004, ‘Pragmatic comprehension of high and low level language 

learners’, TESL-EJ, vol 8, no. 2, dilihat 2 Desember 2005, 

http://berkeley.edu/TESL-EJ/ej30/a!.html>. 

TESL-EJ adalah nama situs di mana jurnal tersebut dipublikasikan (ditulis 

dengan font italic) 

 

c) Artikel Jurnal di Database Elektronik 

Carpenter, VL & Feroz, EH 2001, ‘Institutional theory and accounting rule 

choice: an analysis of four US state governments' decisions to adopt 

generally accepted accounting principles’, Accounting, Organizations and 

Society, vol. 26, no. 7-8, hh. 565-596. 

 

d) Situs Internet (WWW) 

Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs 2004, 

The Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, 

Canberra, dilihat 7 Maret 2004, <http://www.immi.gov.au/>. 

 

e) Dokumen di Situs Internet (WWW) 

desJardins, M 1998, How to succeed in postgraduate study, Applied 

Ecology Research Group, University of Canberra, dilihat 26 April 2001, 

<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>. 

 

f) Dokumen di Situs Internet Tanpa Pengarang (WWW) 

Lung Cancer 2004 , msn Health, dilihat 12 Juni 2004, 

<http://content.health.msn.com/condition_center/lung_cancer/default.htm>. 
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g) Dokumen di Situs Internet tanpa Pengarang hanya Organisasi atau Institusi 

(WWW) 

MP3-mac.com 2003, What is MP3?, dilihat 15 Oktober 2003, 

<http://www.mp3-mac.com/Pages/What_is_MP3.html>. 

h) Tesis Elektronik 

Price, K 2000, ‘Exploring what the doing does: a poststructural analysis of 

nurses’ subjectivity in relation to pain’, Department of Nursing and 

Midwifery, PhD thesis, University of South Australia, dilihat 10 Mei 2004, 

Australian Digital Theses Project, 

<http://www.library.unisa.edu.au/adtroot/public/adt-SUSA-20030501-

145110/index.html>. 

 

i) Media Release di Internet (WWW) 

Pirelli, A (Minister for Transport and Regional Services) 2003, CASA 

approves new safety measures, media release, 1 April, Department of 

Transport and Regional Services, Canberra, dilihat 14 April 2003, 

<http://www.dotrs.gov.au/media/ 

pirelli/archive/2003/apr_03/al6_2003.htm>. 

 

j) Newsgroup, Mailing List (List Server), dan Bulletin Board 

Patterson, S <patters@rockets.com.au> 2001, ‘Something’s got to give’, 

list server, 29 Januari, National Association of Sceptics, dilihat 8 Februari 

2003, <http://www.nsa.net.au/ listserv/>. 

 

k) Surat Elektronik ( Email) 

Surat elektronik diperlakukan sebagai komunikasi personal. Oleh 

karenanya hanya perlu disebutkan dalam referensi dalam teks, dan tidak 

perlu dimasukan ke dalam daftar referensi. 

l) Perangkat Lunak ( Software) 

Microsoft Corporation, 2001, Microsoft Excel , ver. 2002 , program 

komputer, Microsoft Corporation, Redmond, Washington. 
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Sistem Referensi Harvard Ringkasan 

 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Buku Pengarang tunggal Escritt (2000) beragumen bahwa ... Escritt, S 2000, Art nouveau, Phaidon, London. 

Buku dua atau tiga 
pengarang 

Menurut Cooper, Krever, dan Vann (2002) 
... 

Cooper, GS, Krever, E & Vann, RJ 2002, Income taxation : 
commentary and materials, 4th edn, Australian Tax 
Practice, Sydney, NSW. 

Buku empat pengarang 
atau lebih 

Seperti yang disebutkan oleh Kotler et al. 
(2003, h. 185) bahwa ... 
 

Kotler, P, Adam, S, Brown, L, & Armstrong, G 2003, 
Principles of Marketing, 2nd edn, Pearson Education 
Australia, Victoria. 
 

Buku tidak ada 
pengarang 

Networking essential plus (2000) 
mengemukakan ... 

Networking essentials plus, 2000, Microsoft Press, 
Redmond, Washington. 

Buku tanpa tanggal 
publikasi 

Hal ini ditekankan oleh Seah (n.d.) ketika 
... 

Seah, R n.d., Micro-computer applications, Microsoft 
Press, Redmond, Washington. 

Buku elektronik Buku elektronik Trochim (2000) 
menegaskan bahwa ... 

Trochim, WM 2000, The research methods knowledge 
base, 2nd edn, dilihat 14 November 2000, 
<http://www.socialresearchmethods.met/kb/index.htm>. 

Buku beredisi Pendidikan usia dini membantu 
perkembangan itelektual anak (Anna & 
Santoso 1997, h. 21).  
 
Beberapa karakteristik mendukung hal ini 
(Derham 2001, h. 46) dan ... 

Anna, N & Santoso, CL 1997, Pendidikan anak, edk 5, 
Family Press, Jakarta. 
 
Derham, F 2001, Art for the child under seven, 7th edn, 
Australian Early Childhood Association, Watson, ACT. 
 

Buku saduran Teori-teori manajemen ini (Williams 1992) 
menawarkan ... 

Williams, D 1992, Manajemen perusahaan, trans. L 
Wiracahya, 
Cetak Mandiri, Medan. 

Buku dengan editor Amir dan Yamin (eds. 2001) 
mempertanyakan ... 
 
Untuk satu orang editor gunakan ed. 
apabila ada empat atau lebih editor 
gunakan eds. et al. 

Amir, L & Yamin, K (eds.) 2001, Pemberdayaan sumber 
daya manusia di Indonesia, Mentari Press, Yogyakarta. 
 

Merujuk k e satu 
volume dari buku 
dengan banyak volume 

Damayanti (1999, vol. 2, h. 42) 
enceritakan ... 

Damayanti, L 1999, Hidup dan kehidupan rakyatku, vol. 2, 
Kisah para supir di sudut kota, edk 2, Pelangi, Jakarta. 
 

Merujuk ke satu bab 
dalam buku dengan 
banyak volume 

Perilaku ini sering ditemui pada anak 
umur empat tahun (Fitria & Naya 2002, 
vol. 4 h. 122). 
 

Fitria, A & Naya, E 2002, ‘Perilaku balita’, dalam J Sudiro 
& W Mira (eds.), Perawatan dan pendidikan anak untuk 
para ibu, vol. 4, Perawatan balita, Family Press, Jakarta. 
 
 
 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Ensiklopedia atau 
kamus dengan 
pengarang 

Cole dan Cole (1963, h. 1657) mengatakan 
... 

Cole, JO & Cole, KG 1963, ‘Psychopharmacology’, 
Encyclopedia of mental health, vol. 5, hh. 1654-1663. 
 

Ensiklopedia atau 
kamus tanpa pengarang 

Ensiklopedia Indonesiana (2002) 
menyebutkan … 

Tidak perlu dimasukan dalam daftar referensi. 
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ARTIKEL JURNAL 
 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Jurnal Pengarang Hall (1999, h. 233) berpendapat ... Hall, M 1999, ‘Breaking the silence: marginalisation of 
registered nurses employed in nursing homes’, 
Contemporary Nurse, vol. 8, no. 1, hh. 232-237. 

Jurnal dua atau tiga 
pengarang 

Perkembangan perusahaan menentukan 
kebutuhan 
penyimpanan data (Wijaya, Phillips, & 
Syarif 2002, h. 136). 

Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, ‘Pemilihan system 
penyimpanan data skala besar’, Jurnal Informatika 
Indonesia, vol. 1, no. 3, hh. 132-140. 

Jurnal empat pengarang 
atau lebih 

Fakta bahwa alpha-bungarotoxin isotoxins 
bukanlah turunan mRNA yang telah 
berubah (Chang et al. 1999, h. 7) 
menunjukan … 

Chang, L, Lin, S, Huang, H & Hsiao, N 1999, ‘Genetic 
organization of alpha-bungarotoxins from Bungarus 
multicinctus (Taiwan banded krait): evidence showing 
that the production of alphabungarotoxin isotoxins is not 
derived from edited mRNAs’, Nucleic Acids Research, vol. 
27, no. 20, pp. 3970-3975. 
 
Penulisan Bungarus multicinctus dengan font italic adalah 
standar penulisan ilmiah untuk spesies dan genus. 

Jurnal tanpa pengarang Strategi semacam ini sudah digunakan 
(‘Building human resources instead of 
landfills’ 2000) dan ... 

‘Building human resources instead of landfills’ 2000, 
Biocycle, vol. 41, no. 12, hh. 28-29. 

Jurnal elektronik online ... dan ini sudah ditunjukan oleh Garcia 
(2004) yang ... 

Garcia, P 2004, ‘Pragmatic comprehension of high and 
low level language learners’, TESL-EJ, vol 8, no. 2, dilihat 2 
Desember 2005,  
http://berkeley.edu/TESL-EJ/ej30/a!.html>. 

Jurnal dari database 
elektronik 

Carpenter dan Feroz (2001) mencoba 
menghubungkan ide ini dengan ... 
 

Carpenter, VL & Feroz, EH 2001, ‘Institutional theory and 
accounting rule choice: an analysis of four US state 
governments' decisions to adopt generally accepted 
accounting principles’, Accounting, Organizations and 
Society, vol. 26, no. 7-8, hh. 565- 596. 

Surat elektronik (email) Wijaya mengkonfirmasi keputusan 
tersebut melalui email pada 23 Maret 
2003 

Tidak perlu dimasukan dalam daftar referensi. 
 

Program komputer Aplikasi ini untuk mempermudah 
penghitungan secara seksama (Microsoft 
2001). 

Microsoft Corporation, 2001, Microsoft Excel , ver. 2002 , 
program komputer, Microsoft Corporation, Redmond, 
Washington. 
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PUBLIKASI KHUSUS 
 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Dokumen konferensi Pemberdayaan ini mampu memberikan 
nilai positif (Clare & Hawes 1999). 

Clare, J & Hawes, C 1999, ‘Breaking down the barriers for 
women : empowering nurses to take part in a research 
culture’, Winds of change : women and the culture of 
universities: conference proceedings, eds. D 
Cohen, A Lee, J Newman, AM Payne, H Scheeres, H 
Shoemark & S Tiffin, University of Technology, Sydney. 

Artikel surat kabar 
dengan pengarang 

Dibalik keberhasilan perdana menteri 
Thailand ini, ternyata masih ada masalah 
etika yang mengganjal (Taufiqulhadi 2006, 
h. 13). 

Taufiqul, T 2006, ‘Sebab menepuk di dulang’, Media 
Indonesia, 3 Maret, h. 13. 
 
Untuk surat kabar bahasa Inggris hilangkan kata ‘the’ 
pada nama surat kabar. Misalnya nama surat kabar The 
Washington Post, maka cukup tulis Washington Post. 
 

Artikel surat kabar 
tanpa pengarang 

Rancangan kurikulum 2006 lebih berupa 
pedoman bagi guru untuk 
mengembangkan sistem belajar mandiri 
yang sesuai dengan kebutuhan masing-
masing sekolah ( Media Indonesia, 3 
Maret 2006, h. 24). 

Tidak perlu dimasukan dalam daftar referensi. 
 

Publikasi pemerintah Tim Peneliti Kesehatan Masyarakat (1990) 
menemukan ... 

Tim Peneliti Kesehatan Masyarakat 1990, Proposal 
perbaikan pelayanan Puskesmas di pedesaan, laporan 
pertama (M Sudirman, kepala Pembinaan Kesehatan 
Masyarakat), Percetakan Negara, Jakarta. 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Standar Ketentuan ini sudah ditetapkan pada 
tahun 1982 (Standar Nasional Indonesia 
1988). 

Standar Nasional Indonesia 1988, Standar keamanan 
pelindung kepala untuk kendaraan bermotor (SNI 
123456-789), Standar Nasional Indonesia, Jakarta. 

Paten Pada akhirnya Tadayuki, Kazuhisa, dan 
Atsushi (1999) mematenkan penemuan 
mereka ... 

Tadayuki, O, Kazuhisa, Y & Atsushi, N 1999, Hard butter 
composition and its production, Japanese Patent 99-
78710. 
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PUBLIKASI ELEKTRONIK 
 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Buku elektronik Trochim (2000) mempertahankan ... Trochim, WM 2000, The research methods knowledge 
base, 2nd edn, updated 2 August 2000, dilihat 14 
November 2001, 
<http://socialresearchmethods.net/kb/index.htm>. 

Artikel di jurnal 
elektronik 

... dan ini sudah ditunjukan oleh Garcia 
(2004) yang mengatakan ... 

Garcia, P 2004, ‘Pragmatic comprehension of high and 
low level language learners’, TESL-EJ, vol 8, no. 2, dilihat 2 
Desember 2005, 
http://berkeley.edu/TESL-EJ/ej30/a!.html>. 
 
TESL-EJ adalah nama situs di mana jurnal tersebut 
dipublikasikan (ditulis dengan font italic) 

Situs internet (WWW) Detail ini dapat dilihat di situs Department 
of Immigration and Multicultural and 
Indigenous Affairs’ (2004) … 

Department of Immigration and Multicultural and 
Indigenous Affairs 2004, The Department of Immigration 
and Multicultural and Indigenous Affairs, Canberra, 
dilihat 7 Maret 2004, <http://www.immi.gov.au/>. 

Dokumen di situs 
internet (WWW) 

Hal ini dijelaskan oleh desJardins (1998) 
yang mengidentifikasi ... 

desJardins, M 1998, How to succeed in postgraduate 
study, Applied Ecology Research Group, University of 
Canberra, dilihat 26 April 2001, 
<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>. 

Film dan rekaman Kehidupan mereka terdokumentasi 
dengan baik ( Papua 2005). 

Papua 2005, rekaman video, Lembaga Lingkungan Hidup, 
Bandung. 
 

Siaran televise dan 
radio 

Sikap yang terus berubah ( KPK: Komisi 
pilih kasih? 2002) membuat sebagian 
elemen masyarakat ... 
 
Makanan yang sehat akan membantu 
pertumbuhannya ( Kesehatan anak balita 
2003). 

KPK: komisi pilih kasih? 2006, progam televisi, 
IndoRayaTV, Jakarta, 2 Maret. Produser eksekutif K 
Rahman. 
 
Kesehatan anak balita 2003, program radio, Konsultasi 
kesehatan, FFI Pro 2 FM, 11 April. Pembawa acara L 
Saragih. 

Pamphlet atau brosur Informasi lainnya disebutkan dalam 
pamflet ... ( Online resources, 
publications, training 2001). 

Online resources, publications, training 2001, Australian 
Copyright Council, Redfern, NSW. 
 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Rekaman kaset atau CD 
Audio (bukan CD ROM) 

Perbedaan-perbedaan yang ada 
menjadikan hal ini unik ( Faces of culture 
in health care 1984). 

Commonwealth Tertiary Education Commission 1984, 
Faces of culture in health care, rekaman kaset, Centre for 
Continuing Medical Education, University of NSW, 
Sydney. 

Komunikasi personal Menurut sumber pribadi, pembahasan 
untuk penghijauan kota Jakarta sedang 
berlangsung (CJ Santoso, 2006, 
komunikasi personal, 5 Maret). 

Tidak perlu dimasukan dalam daftar referensi. 
 

Tesis Ananda (2004, h. 76) beralasan ... Ananda, P 2004, ‘Pendekatan humas perguruan tinggi di 
Jakarta sebagai strategi pemasukan dana’, tesis MBA, 
Universitas Indonesia Raya. 

Dokumen konferensi 
yang tidak diterbitkan 

Keunikan-keunikan yang ada dijelaskan 
dalam konferensi tersebut (Juan 2003). 

Juan, S 2003, ‘Keajaiban dan keanehan otak manusia’, 
dokumen dipresentasikan di Konferensi Kesehatan Otak, 
Jakarta, 18-20 Maret. 

Dokumen di situs 
internet tanpa 
pengarang (WWW) 

Gambaran umum tentang kanker paru-
paru 
dijelaskan dalam Lung Cancer (2004) dan 
... 

Lung Cancer 2004 , msn Health, dilihat 12 Juni 2004, 
<http://content.health.msn.com/condition_center/lung_
cancer/default.htm>. 

Dokumen di situs 
internet tanpa 
pengarang hanya 
organisasi atau institusi 

Dalam diskusi mengenai MP3, MP3-
mac.com (2003) mengemukakan ... 
 

MP3-mac.com 2003, What is MP3?, dilihat 15 Oktober 
2003,  
<http://www.mp3-ac.com/Pages/What_is_MP3.html>. 
 

Tesis elektronik Price (2000) beragumen dengan 
mengatakan ... 

Price, K 2000, ‘Exploring what the doing does: a 
poststructural analysis of nurses’ subjectivity in relation 
to pain’, Department of Nursing and Midwifery, PhD 
thesis, University of South Australia, dilihat 10 Mei 2004, 
Australian Digital Theses Project, 
<http://www.library.unisa.edu.au/adtroot/public/adt-
SUSA-20030501-145110/index.html>. 
 

Media release di 
internet (WWW) 

Menteri mengkonfirmasi hal ini (Pirelli 
2003) di media release yang 

Pirelli, A (Minister for Transport and Regional Services) 
2003, CASA approves new safety measures, media 
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dipublikasikan bersamaan dengan ... release, 1 April, Department of Transport and Regional 
Services, Canberra, dilihat 14 April 2003, 
<http://www.dotrs.gov.au/media/pirelli/archive/2003/ap
r_03/al6_2003.htm >. 

Jenis Contoh Penggunaan  
Referensi Dalam Teks 

Contoh Pencantuman  
Daftar Referensi 

Newsgroup, mailing list 
(list server) dan bulletin 
board 

Patterson (2001) mengakui hal ini dalam 
sebuah posting di ... 
 

Patterson, S <patters@rockets.com.au> 2001, 
‘Something’s got to give’, list server, 29 Januari, National 
Association of Sceptics, dilihat 8 Februari 2003, 
<http://www.nsa.net.au/listserv/>. 

Lembaran kuliah Sistem ini ternyata berbeda dengan 
lainnya 
(Siswanto 1990). 

Siswanto, L 1990, ‘Sistem kekebalan tubuh’, lembaran 
kuliah dibagikan pada topik BIO101 Ilmu Biologi Dasar, 
Universitas Indonesia Raya, Gedung L Universitas 
Indonesia Raya, Jakarta, 12 Desember. 

Microfishe atau 
microfilm 

Seni tari dianggap mempunyai peran yang 
penting dalam pendidikan (Dominiak 
1998). 

Dominiak, KM 1998, The role of dance making for the 
older adult, microfiche, MappSci. thesis, Texas Woman’s 
University, Microform Publications, University of Oregon. 
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PEDOMAN PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH ( KTI) 

STIKES AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP 

PROGRAM STUDI D3 FARMASI 

 
Nama  : .................................................................................................................. 
NIM  : .................................................................................................................. 
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   Tanggal : ................................................................................................................... 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor Nilai Keterangan 

0 1 2 3 4  

I SISTEMATIKA DAN KONSISTENSI       

 A. PENULISAN 

 

     NIA = (1) + (2) + (3) 

                    3 

 (1). Cara penulisan rujukan       

 (2). Kesinambungan Penulisan 
       BAB I - II – III – IV – V  

      

 (3). Tinjauan pustaka digunakan relatif baru dan    

       relevan 

      

 B. CONTENT/ISI TULISAN       NIB = (1) + (2) + (3) 
+ (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) dibagi 

10 

 (1). Kesesuaian judul dengan masalah         

 (2). Latar belakang sesuai fakta menarik,  kuat,   
      dan baru 

      

 (3). Rumusan masalah jelas dan sistematis       

 (4). Tujuan dirumuskan dengan sistematis       

 (5). Manfaat penulisan dituliskan dengan jelas              

 (6). Waktu kegiatan dituliskan dengan jelas       

 (7). Ketepatan menentukan tempat kegiatan        

 (8). Ketepatan dalam menentukan cara kerja       

 (9). Instrumen pengamatan disebutkan dengan   jelas       

 (10).Ketepatan dalam menentukan analisis data       

 C. HASIL PENELITIAN      NIC = (1) + (2) 

       2 

 (1). Kelengkapan menuliskan hasil pengamatan       

 (2). Sistematika penulisan hasil  pengamatan       

 D. PEMBAHASAN      NID = (1) + (2) 

                2 

 (1). Ketajaman pembahasan       

 (2). Kesesuaian pembahasan dengan masalah        

 E. PENUTUP      NIE = (1) + (2) 

               2 

 (1). Kesimpulan berorientasi dari  BAB I s/d V       

 (2). Saran        

II PENYAJIAN      N II = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 

                                6 

 (1). Bahasa baik dan benar       

 (2). Kesesuaian alokasi waktu       

 (3). Kejelasan mengemukakan pendapat       

 (4). Performance dan  atitude/penampilan dan  

       Sikap 

      

 (5). Penggunaan media audio visual       

 (6). Penyajian variatif       

III RESPONSI      N III = (1) + (2) 

                2 

 (1). Penguasaan teori       

 (2). Kemampuan mempertahankan pendapat 
       dengan rasional 

      

 

NILAI AKHIR = Jumlah rata – rata nilai  

                                              7 

      = NIA + NIB + NIC + NID + NIE + N II + N III   

                                                      7 

Batas Nilai Lulus : 68 (B) 

 

                 Penguji Tim,  

          Penguji I          Penguji II            Penguji III 

( ............................. )                         ( ................................ )                                     ( ............................... ) 

 

X 25 

X 25 

Nilai Absolut Angka Nilai Mutu Huruf Mutu 

80-100 4 A 

68-79.99 3 B 

56-67,99 2 C 

45-55,99 1 D 

0-44,99 0 E 
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2Instalasi Farmasi RSI. Fatimah 
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ABSTRAK 

 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang 

ditandai dengan tingginya kadar gula darah, sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin pada 

umumnya pasien yang menderita penyakit diabetes komplikasi mikrovaskuler dan 

makrovaskuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan obat dan dosis pada 

pasien diabetes mellitus tipe II di rumah sakit “X” Cilacap periode Januari-April tahun 

2017 berdasarkan standar PERKENI 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif yang 

dilakukan secara retrospektif terhadap rekam medik pasien. Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa angka kejadian paling banyak terjadi pada umur 51-60 tahun, dengan tepat obat 

(76,67%), tepat dosis bagi obat antidiabetika jenis oral (80,12%) dan tepat dosis bagi obat 

injeksi (4,97%). Obat antidiabetika yang digunakan adalah sulfonilurea (Glibenklamid, 

Glimepirid, Gliquidon, Gliklazid), biguanid (Metformin), penghambat glukosidase alfa 

(Acarbose) dan insulin (Insulin Short Acting, Insulin Analog Rapid Acting, Insulin 

Intermediate Acting, Insulin Long Acting dan Insulin Campuran). Golongan obat 

antidiabetika yang paling banyak digunakan oleh pasien adalah golongan biguanid yaitu 

metformin.  

 

Kata kunci : Diabetes mellitus tipe II, ketepatan obat , ketepatan dosis. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus (DM) is a disease or disorder of a chronic metabolic with multiple 

etiologies. It is characterized by high blood sugar levels, as a result of insufficiency of 

insulin function. In general, patients suffering from diabetes mellitus will have a 

complication with hypertension that can improve microvaskuler and macrovaskuler 

complications. Control of blood pressure can reduce the risk of complicated with 

hypertension in the hospital “X” Cilacap in period January to April 2014. This paper is a 

descriptive study conducted with retrospective review of medical records of patients. Base 

on the resuits of the study, it can be concluded that the most prevalent incidence is for the 

age 51-60 years with appropriate medication (76,67%), appropriate dose for oral 

antidiabetic medication (80,12%) and appropriate dose for drug injection (4,97%). 

Antidiabetic drug used are sulfonylurea, biguanide (Metformin), alpha glucosidase 

inhibitor(Acarbose) and insulin (Short Acting Insulin, Analog Rapid Acting Insulin, 

Intermediate Acting Insulin, Long Acting Insulin and Pre-mixed Insulin. The most widely 

antidiabetic drug by patiens is a biguanide class which is metformin.  

 

Keywords: Diabetes mellitus type II, medication and dosage accuracy 
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PENDAHULUAN  

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak terjadi di 

dunia ini dan juga menjadi penyebab utama dalam perkembangan penyakit kardiovaskular 

(Wild et al., 2004). Di Indonesia jumlah penderita diabetes minimal 2.5 juta pada tahun 

2000 menjadi empat juta, dan tahun 2010 minimal lima juta (Tjokroprawiro, 2006). 

Statistik menunjukan bahwa kurva kejadian diabetes mencapai puncaknya pada umur 

antara 40 dan 60 tahun. Pada umur 44 sampai 70 tahun diabetes lebih banyak terdapat 

pada wanita, tetapi pada umur yang lebih muda frekuensi diabetes bebih besar pada pria 

(Haznam, 1991). Sekitar 90% kasus DM termasuk dalam jenis DM tipe 2 (Wells, 2009). 

Lebih dari 50% penderita DM tipe 2 mengalami hipertensi (Sweetman, 2009). Hipertensi 

dan DM yang terjadi secara bersamaan dapat meningkatkan risiko komplikasi 

mikrovaskuler dan makrovaskuler (Sowers, 2001). Diabetes mellitus tipe 2 merupakan 

penyakit kronik yang banyak ditemukan dalam masyarakat serta sering ditemukan secara 

bersamaan karena kedua penyakit tersebut merupakan penyakit degeneratif, yaitu penyakit 

yang diakibatkan karena fungsi atau struktur dari jaringan atau organ tubuh yang secara 

progesif menurun dari waktu ke waktu karena usia atau pilihan gaya hidup. Tanpa 

penanganan yang adekuat keduanya akan berakhir dengan komplikasi yang sama yaitu 

kematian karena kardioserebrovaskular dan gagal ginjal (Waspadji, 2010). Kadang dengan 

adanya penyakit komplikasi seperti diatas dapat menimbulkan kejadian Drug Related 

Problems (DRPs), bisa saja obat diabetes dapat memperburuk keadaan hipertensinya atau 

obat hipertensi dapat meningkatkan kadar glukosa darah pasien. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas menunjukkan bahwa pentingnya pemilihan obat terutama pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi untuk menghindari atau menurunkan 

angka terjadinya Drug Related Problems (DRPs). Hal tersebut membuat penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi ketepatan 3 obat dan dosis pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 agar tercapai suatu keberhasilan terapi.   

TUJUAN 

untuk mengevaluasi ketepatan obat dan dosis pada pasien diabetes mellitus tipe II di 

rumah sakit “X” Cilacap periode Januari-April tahun 2017 berdasarkan standar PERKENI 

2011. 

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian non eksperimental yang bersifat deskriptif 

dengan pengambilan data secara retrospektif.  

B. Definisi Operasional  

Definisi operasional penelitian yang dilakukan antara lain:  

1. Gambaran pengobatan adalah gambaran peresepan obat meliputi pemilihan 

golongan obat, jenis obat dan obat lain. Gambaran pengobatan meliputi: a. 

Golongan obat adalah kelompok obat yang diberikan contohnya: sulfonilurea, 

biguanid, acarbose. b. Jenis obat adalah nama macam obat yang diberikan selama 

pengobatan, misalnya: metformin, glibenklamid. 

 2. Obat lain adalah obat yang digunakan pasien diabetes mellitus tipe II dengan selain 

obat antidiabetika.  

3. Tepat obat adalah pemilihan obat (first line) untuk pengobatan penyakit Diabetes 

Mellitus tipe 2 berdasarkan PERKENI 2011.  

4. Tepat dosis adalah ketepatan pemilihan dosis dan frekuensi penggunaan obat 

antidiabetes dengan standar PERKENI 2011.  

C. Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan dalam evaluasi ketepatan obat dan dosis pada pasien Diabetes 

mellitus tipe II adalah pengumpulan data dari rekam medik (Medical record) di bagian 

penyakit dalam (Endokrinologi) dengan perlengkapan identitas pasien, nomor 

registrasi, jenis kelamin, umur pasien, jenis obat yang digunakan, dosis frekuensi dan 
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obat-obat lain yang digunakan selain obat antidiabetik contohnya obat antihipertensi, 

dan lain-lain.  

 

D. Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Konsensus 

Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia yang disusun oleh Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2011, digunakan sebagai standar dan Lembar 

pengumpulan data untuk mengumpulkan data-data pasien.  

E. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini bersifat observasional (non eksperimental) yang dilakukan dengan cara 

retrospektif dan dianalisis dengan cara deskriptif.  

F. Teknik Pengambilan Data Dan Besaran Sampel Teknik pengambilan data pada 

penelitian ini adalah dilakukan dengan studi dokumentasi secara retrospektif 

merupakan pengambilan semua data pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di instalasi 

farmasi rumah sakit “X” Cilacap periode Januari-April tahun 2017 yang telah dicatat 

di komputer di bagian penyakit dalam. Teknik pengambilan jumlah sampel atau 

ukuran sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Nawawi. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang 

diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi untuk 

menghitung besar sampel yang digunakan pada 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.Gambaran Pengobatan pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2  Rawat Jalan di 

rumah sakit “X” Cilacap  periode Januari - April tahun 2017. 
Penelitian tentang ketepatan penggunaan obat dan dosis pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2, merupakan penelitian non eksperimental, dengan metode penelitian 

deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif. Hasil penelitian diambil Karakteristik 

pasien - Usia - Jenis kelamin Pengobatan: -Golongan obat -Jenis obat -Obat lain Evaluasi : 

-tepat obat -tepat dosis 7 total sampling sebesar 100 kasus pasien diabetes mellitus tipe 2 

dengan komplikasi hipertensi sesuai data yaitu identitas pasien, nama obat, dosis dan 

frekuensi.  

1. Karakteristik Pasien (Jenis Kelamin dan Usia)  

Pada penelitian didapatkan 100 kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi yang dikelompokan berdasarkan karakteristik pasien pengambilan data jenis 

kelamin dan usia di sini digunakan untuk mengetahui pasien diabetes mellitus tipe 2 

perampuan dan laki – laki serta usia pasien yang menjalani rawat jalan rumah sakit “X” 

surakarta periode Januari - April tahun 2014  

Tabel 1. Distribusi Pasien Diabetes Mellitus Tipe2 di Instalasi Farmasi  Rumah Sakit 

“X” Cilacap Periode Januari – Februari Tahun 2017 Berdasarkan Usia Dan 

Jenis Kelamin  

No Umur 

(Tahun) 

Laki-Laki Perempuan 

Kasus Prosentase (%) Kasus Prosentase 

(%) 

1 <40 0 0 0 0 

2 40-50 1 1,85 8 17,39 

3 51-60 22 40,74 21 45,65 

4 61-70 21 38,89 16 34,79 

5 >70 10 18,52 1 2,17 

 Total 54 100 46 100 

Keterangan: N=100 
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Penyakit diabetes mellitus dapat diderita oleh laki-laki maupun perampuan. Hasil yang 

diperoleh adalah usia yang sering terjadi penyakit Diabetes Mellitus Tipe II dengan 

komplikasi Hitertensi adalah usia 51- 60 tahun. Adanya perbedaan jumlah pasien 

perampuan dan laki-laki ini bukan berarti menandakan bahwa laki-laki lebih beresiko 

terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi dari pada 

perempuan, karena jenis kelamin bukan merupakan salah satu faktor penyebab 

timbulnya penyakit diabetes mellitus (Suyono, 2006). Karena yang menjadi faktor 

pemicunya adalah faktor keturunan, lingkungan dan usia (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Data usia dalam penelitian ini dipergunakan untuk menjadi batasan dalam mengetahui 

banyaknya penderita diabetes mellitus tipe 2 yang umumnya diderita pada orang 

dewasa dan gariatri. Usia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

pengaruhnya terhadap pravelensi diabetes mellitus (Rochmah, 2006). Faktor yang 

menunjang tingginya angka prevalensi DM tipe 2 pada usia lanjut adalah proses yang 

berhubungan dengan umur tua karena adanya gangguan fungsi beta pancreas serta 

gangguan dalam cara kerja insulin, kegemukan, kurang aktivitas fisik, obat-obatan, 

generik dan adanya penyakit lain (Sumual dan pandelaki, 1994).  

2. Karakteristik Obat  

Berdasarkan data rekam medik dari 100 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalami 

instalasi farmasi rumah sakit “X” Cilacap periode Januari - April tahun 2017 terdapat 4 

golongan obat antidiabetik yang digunakan yaitu.  

Table 2. Distribusi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan komplikasi hipertensi 

Rawat Jalan Di instalasi farmasi rumah sakit “X” Cilacap Selama Bulan 

Januari – april Tahun 2017 Berdasarkan Pemberien Obat antihidiabetik. 
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Tabel 2 menunjukkan gambaran penggunaan obat tunggal dan kombinasi yang 

diresepkan oleh dokter. Hasil yang diperoleh adalah penggunaan obat kombinasi lebih 

banyak digunakan dari pada obat tunggal. Dari 100 kasus dapat diketahui bahwa 

pemakaian obat tunggal sebanyak 32 kasus dengan persentase 32% dan pada 

penggunaan kombinasi sebanyak 68 kasus dengan persentase 68%. 

a. Obat Tunggal  

Pada penelitian ini obat yang paling banyak digunakan adalah obat golongan biguanid 

yaitu metformin dengan persentase 14 %. Mekanisme kerja obat golongan 9 biguanid 

atau metformin adalah menurunkan hepatic glucose output dan menurunkan kadar 

glukosa darah dengan mengurangi produksi glukosa di dalam hati dan memperbaiki 

pengambilan glukosa di dalam jaringan perifer. Efek samping pada obat ini 

menimbulkan gangguan saluran cerna, seperti mual, flatulensi, dan diare. obat ini 

diekskresikan melalui ginjal, dan risiko akumulasi metformin serta asidosis laktat akan 

meningkat jika terdapat gangguan ginjal (Chang et al., 2010).  

Pasien yang mendapat terapi dengan obat golongan sulfonilurea sebanyak 6 kasus 

dengan persentase 6%. Mekanisme kerja obat ini adalah terutama dengan merangsang 

pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. Sebagian efek merugikan yang 

paling sering ditemukan adalah pertambahan berat badan (Chang et al., 2010). Obat 

golongan ini menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang 

sekresi insulin, meningkat sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa 

(Soegondo, 2005).  

Pasien yang mendapat terapi penghambat glukosidase alfa sebanyak 1 kasus dengan 

persentase 1%. Acarbosa menunda absorpsi karbohidrat yang di konsumsi, sehingga 

menurunkan peningkatan kadar glukosa darah 2 jam posprandial pada pasien (Price, 

2006). Acarbosa merupakan polisakarida yang bekerja menghambat enzim α- 

glukosidase yang berfungsi menguraikan disakarida menjadi glukosa. Sehingga 

acarbosa menghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan (Priyanto, 2008).  

Pada penelitian ini, pasien DM tipe 2 dengan komplikasi hipertensi ada yang 

menggunakan insulin untuk obat antidiabetika sebanyak 11 kasus dengan persentase 

11%. Pada pasien DM tipe 2 awalnya tidak memerlukan insulin, tetapi ada yang 

kemudian menggunakannya (Overdoff, 2002). Insulin digunakan pada pasien DM tipe 

2 apabila bermacam jenis OHO sudah di gunakan sampai dosis maksimum, tetapi gula 

darah tetap tidak terkendali. Insulin biasanya diberikan sebagai obat pertama pada 

diabetes yang pada waktu datang berobat berat badannya sudah turun drastis dalam 

waktu singkat dengan kadar gula yang tinggi dan menderita infeksi hebat atau operasi 

besar (Hartini, 2009). 

b. Kombinasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dengan komplikasi hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta 

periode Januari - April tahun 2014 mendapat lebih dari satu macam obat DM atau 2 

macam kombinasi obat dan ada yang mendapat lebih dari 2 kombinasi obat atau 3 

macam kombinasi obat. Penggunaan kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas terapi dan mengurangi efek samping dari obat. Karena efek samping lebih 

sering terjadi pada penggunaan satu jenis obat antidiabetika dengan dosis maksimal. 

Sehingga 10 pemberian kombinasi obat tersebut dimaksudkan agar kadar gula dalam 

darah segera diturunkan.  

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kombinasi obat antidiabetik yang digunakan pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi rawat jalan rumah sakit 

“X” surakarta periode Januari - April tahun 2014 terbanyak adalah kombinasi 

metformin dengan acarbosa sebanyak 7 kasus dengan persentase 7%.  

Kombinasi sulfonilurea dengan metformin sebanyak 9 kasus dengan persentase 9% 

tampak merupakan kombinasi yang rasional karena cara kerja yang berbeda yang 
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saling aditif. Sulfonilurea dan biguanide (metformin) adalah obat diabetes oral yang 

lazim digunakan dalam mengatasi hiperglikemia pada DM tipe 2. Sejak mulai 

digunakan, sampai sekarang kelompok sulfonilurea mengalami fungsi utama dalam 

penurun efek samping hipoglikemia.  

Kombinasi antara sulfonilurea dan biguanide akan memberi dampak perbaikan 

terhadap gangguan sensitivitas jaringan terhadap insulin dan defisiensi insulin. Khasiat 

keduanya akan menjadi semakin optimal dalam menekan hiperglikemia serta kelainan 

kardiovaskuler (http://repository.unand.ac.id). Kombinasi sulfonilurea dengan 

metformin dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih banyak dari pada pengobatan 

tunggal masingmasing (Suyono et al., 2005).  

Kombimasi acarbosa dengan sulfonilurea sebanyak 14 kasus dengan persentase 14%. 

Kombinasi acarbose dangan sulfonilurea merupakan kombinasi yang rasional kerena 

kerja obat berbeda yang saling menunjang dalam menurunkan kadar gula darah 

(Departemen kesehatan RI, 2005). Tetapi harus dilakukan pemantauan terhadap 

terjadinya efek samping pada pasien, misalnya terjadinya hipoglikemia pada 

penggunaan kombinasi obat antidiabetika oral (Perwitasari, 2006). 

Kombinasi 2 obat golongan sulfonilurea yaitu glikuidon dan glimepirid sebanyak 1 

kasus dengan persentase 1%. Kombinasi 3 macam obat yang digunakan dalam 

penelitian ini ada beberapa kasus yaitu acarbose, glimepirid (sulfonilurea) dan deculin 

(tiazolidindion) sebanyak 1 kasus dengan persentase 1%. Kombinasi acarbose, 

metformin dan sulfonilurea sebanyak 10 kasus dengan persentase 10%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 1. Gambaran Penggunaan Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Instalasi Farmasi Di 

rumah sakit “X” Cilacap periode Januari - April tahun 2017, meliputi :  

a. Golongan obat antidiabetik yang paling banyak digunakan olah pasien adalah 

golongan biguanid (Metformin) dengan persentase sebesar 14%.  

b. Untuk Obat tunggal yang digunakan dalam pengobatan penyakit Diabetes Mellitus 

Tipe 2 dengan komplikasi Hipertensi adalah golongan sulfonilurea (Glibenklamid, 

Glimepirid dan Glikuidon) dengan persentase sebesar 6%, golongan Penghambat 

glukosidase alfa (Acarbose) dengan persentase sebesar 1%, golongan Biguanid 

(Metformin) dengan persentase sebesar 14% dan insulin (Insulin Short Acting, 

Insulin Analog Rapid Acting, Insulin Intermediate Acting, Insulin Long Acting dan 

Insulin Campuran) dengan persentase sebesar 11%.  

c. Obat kombinasi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi acarbose dengan 

obat golongan sulfonilurea sebesar 14%.  

2. Gambaran pengobatan pada pasein diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi 

hipertensi yang rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode Januari - April tahun 

2014 adalah 

 a. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin adalah 54% pada laki-laki dan 46% pada 

perempuan.  

b. Distribusi pasien berdasarkan usia adalah yang paling banyak terjadi penyakit 

Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi hipertensi adalah 51-60 tahun. 3. Hasil 

evaluasi ketepatan penggunaan obat antidiabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 

dengan komplikasi hipertensi rawat jalan di rumah sakit “X” surakarta periode 

Januari - April tahun 2014 berdasarkan tepat obat (76,67%), tepat dosis bagi obat 

antidiabetika jenis oral (80,12%) dan tepat dosis bagi obat injeksi (4,97%) .  
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Saran 

1. Diharapkan dalam terapi pengobatan Diabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit “X” 

Cilacap, diperhatikan frekuensi pengunaan obat dan kombinasi obat tetapnya agar tepat 

dalam penggunaan obat antidiabetika.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ketepatan obat dan dosis pada pesien 

diabetes mellitus tipe 2 disertai komplikasi degan penyakit yang lain.  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan penguji ambil data pasien dari buku medical 

record saja sepaya mendapatkan data yang lebih lengkap.  
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